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Abstrakt: 

Cílem zadané práce je provedení nové ediční přípravy povídkového souboru J. K. Šlejhara 

Maloměstská idyla. Kromě samotných edičních úprav práce zahrnuje rovněž kompletní ediční 

aparát. Práce si taktéž klade za úkol krátké seznámení s životem autora, s autorovou ostatní 

tvorbou a s dobovou recepcí povídkového souboru Maloměstská idyla. 
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Abstract: 

The aim of this thesis is the execution of a new editorial preparation of a set of short stories 

from J. K. Šlejhar Maloměstská idyla. Besides editorial adjustments themselves does the thesis 

also include complete editorial apparatus. The thesis also gives itself a task of short informing 

with author‘s life, his other work and with a period reception of the set of short stories 

Maloměstská idyla. 
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Úvod 

Josef Karel Šlejhar je významnou postavou české literatury z přelomu 19. a 20. století, 

nicméně dnes už nepatří k populárním autorům a bývá většinou připomínán pouze v souvislosti 

se svým zřejmě nejslavnějším dílem, povídkou Kuře melancholik. Nejspíše se tak děje i kvůli 

vypjaté stylizovanosti jeho textů, jejich pesimistickému ladění a soustavně traktovaným 

tématům zla a beznaděje.  

V této práci se hodlám zabývat Šlejharovým povídkovým souborem Maloměstská idyla, 

který byl vydán roku 1911 v Plačkově nakladatelství v Praze a od té doby nebyl uceleně vydán 

a neprošel tudíž žádnou novodobou ediční úpravou. Pouze byly některé povídky ze sbírky byly 

znovu vydány v patnáctisvazkovém souboru s názvem Kyvadlo věčnosti, který v roce 2000 

vydalo nakladatelství Hermann & synové, ovšem vychází zde jenom jako přetisk původních 

textů, bez jakýchkoliv úprav, poznámek a komentářů. 

Mým cílem je připravit nové ediční zpracování těchto povídek. Vzhledem k jedinému 

vydání souboru za autorova života měla práce od začátku jasně daný výchozí text. Jednotlivé 

povídky byly přepsány a edičně upraveny podle současných pravidel a norem spisovné češtiny, 

zároveň však s maximální snahou do textu nezasahovat na úkor charakteristického 

spisovatelova stylu s ohledem na předpokládaný autorský záměr. 

Vlastním jádrem práce je až samotný ediční aparát (tedy historie textu, ediční zpráva, 

vysvětlivky atd.). Tomu bude předcházet jednak stručná biografie autora (charakteristika jeho 

osobnosti, života a případných vlivů na jeho tvorbu, tj. zmínku o dobovém kontextu a o 

typických rysech celé Šlejharovy tvorby), jednak i charakteristiku samotného souboru povídek. 

Nedílnou součástí práce je samozřejmě i nově připravená edice souboru Maloměstská 

idyla. 
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1. Komentář a ediční zpráva 

1.1 Josef Karel Šlejhar 

Josef Karel Šlejhar se jako prozaik uplatňoval hlavně 

v posledním desetiletí 19. století a v prvním desetiletí 20. 

století. Maloměstská idyla je tedy dílem ze samotného konce 

jeho uměleckého působení (jedná se o jeden z posledních 

souborů próz, který sestavil a vydal). V jeho tvorbě dominují 

prózy kratšího rozsahu (povídky), je ale i autorem několika 

novel a románů. Jeho tvorba byla do značné míry ovlivněna 

naturalismem, ale především modernistickými tendencemi 

literatury devadesátých let, impresionismem a symbolismem. 

Nápadně frekventované je téma až metafyzického zla, které 

zde figuruje jako základní princip a zdroj jednání člověka, ale 

i dění v přírodě. Líčení utrpení lidské existence je umocňováno 

barvitým, emocionálně silně zabarveným jazykem. 

Šlejhar se narodil buď 17., nebo 20. října 1864 ve Staré 

Pace. 17. říjen uvádí rodný list, 20. říjen pak uváděl Šlejhar sám. Byl nejstarším ze čtyř dětí 

plátenického faktora, matka pocházela z německé mlynářské rodiny z Dolní Branné u Vrchlabí. 

Mezi rodiči panovaly rozpory a neshody, v jejichž důsledku byl malý Josef Karel Šlejhar 

vychováván především babičkou.  

Po měšťance šel studovat na reálku do Pardubic, odkud jeho studijní cesta vedla v roce 1881 

ke studiím chemie na pražské technice. Pro nemoc však studia navzdory výbornému prospěchu 

neukončil. V té době se začal zabývat literaturou a snažil se jejím prostřednictvím nalézt 

existenční i rodinnou stabilitu. Po celou dobu života byl však odkázán na praktická zaměstnání. 

Během krátké doby vystřídal pracovní pozici v pojišťovací bance Slavia, v otcově textilním 

obchodě – i pozici chemika v cukrovaru v Kopidlně a v rafinerii v Pečkách, odkud roku 1891 

odešel – opět z důvodu nemoci – a stal se na rok správcem keramické továrny. O dráze 

spisovatele Šlejhar dle jeho vlastních slov sám vůbec neuvažoval. K této myšlence ho měl 

přimět jeho „dobrý přítel poeta v kterémsi předměstském pokojíku hezky vysoko“ někdy na 

počátku 80. let devatenáctého století1. 

 
1 ŠLEJHAR, Josef Karel: Několik slov ku této knize in Co život opomíjí. V Praze: Edv. Beaufort, 1895, s. 1. 

Obrázek 1:  

Josef Karel Šlejhar jako student 

(Rozpravy Aventina, 1928-1929) 
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Roku 1892 se J. K. Šlejhar poprvé oženil a vrátil se do Podkrkonoší na statek, který zdědil 

po dědečkovi z otcovy strany. Nicméně ani poté nenachází v životě klid, neboť mnohé rozbroje 

mezi povahově rozdílnými manželi vyústily roku 1901 v rozchod a ve Šlejharův odchod ze 

statku.  

Následně ještě zintenzivnilo jeho úsilí osamostatnit se a věnovat literární práci; odmítl proto 

žít s dětmi ve Staré Pace a stal se výpomocným učitelem na obchodní akademii v Hradci 

Králové, kde vyučoval chemii, češtinu, francouzštinu a zbožíznalectví. Po roce přešel na 

obchodní akademii do Kolína, kde získal roku 1903 následně definitivní místo učitele češtiny. 

Ale i odtud odešel – roku 1907, kdy začal vyučovat na dvouleté obchodní škole v Praze. Zde 

se také podruhé oženil, ale podle tehdejších rakousko-uherských zákonů byl tento sňatek 

neplatný. 

Přes stálé existenční potíže často cestoval, podnikl např. cesty do Itálie, Haliče a Ruska. 

V roce 1895 se stal jedním ze signatářů manifestu České moderny, 1901 byl u založení 

Nakladatelského družstva Máj.  

Ke konci roku 1913 dostihla Šlejhara těžká nemoc, na jaře následujícího roku se zjistilo, že 

trpí pokročilým stádiem rakoviny. Zemřel 3. září 19142 v Praze na karcinom žaludku; pohřben 

je na hřbitově na Vinohradech. 

 

1.1.1 Tvorba 

Jak již bylo výše zmíněno, velká část tvorby Josefa Karla Šlejhara vznikala v devadesátých 

letech 19. století a v prvním desetiletí 20. století. Jednotlivé texty byly, jak bylo ostatně v tomto 

období zvykem, nejprve vydávány časopisecky a teprve postupně se jim dostávalo i knižní 

podoby. Byť jako autor nepatřil Šlejhar k nejoblíbenějším, o jeho díla se hlásilo hned několik 

významných časopisů své doby. Soustavně publikoval např. v Květech, Světozoru, Hlasu 

národa (ve všech již od roku 1886), Lumíru (od roku 1893) či ve Zlaté Praze (od roku 1900), 

své texty otiskoval i v Pelclových Rozhledech (1895–1898) atd.3 Následně z uveřejněných 

povídek vzniklo několik povídkových souborů, které „[…] se staly kritickým zrcadlem 

nastaveným lidským vztahům v soudobé společnosti.“ 4 

 
2 V Přehledných dějinách literatury české Arneho a Jana V. Nováka je uvedeno datum úmrtí 4. 9. 1914. 
3 Bednářová, Jana: Josef Karel Šlejhar 17. 10. 1864– 3. 9. 1914. In Severočeská vědecká knihovna - 

www.skul.cz [online]. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2014 [cit. 2019-04-15]. 

Dostupné z: https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2014/06/%C5%A1lejhar-med.pdf. 
4 Tamtéž, str. 659. 
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Ačkoli jde především o autora kratších prozaických děl, najdeme v jeho tvorbě i novely, 

romány, dokonce i dramatická díla (dramata Bratři, Havran a Hlas; ta ovšem zůstávají 

prakticky neznámá). 

Povídky – nejčastěji z venkovského prostředí – tvoří jádro Šlejharovy tvorby. Právě z nich 

vzešly posléze soubory jako Dojmy z přírody a společnosti (1894), Co život opomíjí (1895), 

Zátiší (1898), V zášeří krbu (1899), Temno (1902), Od nás (1907), Předtuchy (1909), 

Z chmurných obzorů (1910), Z krajského města (1910), Z Prahy (1910), Maloměstská idyla 

(1911) nebo Rozvrat (1911). Kromě toho Šlejhar napsal i množství samostatných povídek, které 

se nestaly součástí žádného souboru a které zůstaly otištěné pouze časopisecky (a často byly 

vydávány na pokračování). Příkladem může být dílo Cvrček mého krbu (časopisecky roku 1912 

v Květech, knižně až roku 2018, tedy více než sto let od svého prvního vydání). 

Nejznámějším dílem Josefa Karla Šlejhara zůstává novela Kuře melancholik (1889; 

přeprac. jako Kuře v souboru próz Co život opomíjí, 1895). Jejím námětem je paralela mezi 

opuštěným sirotkem, umírajícím z nedostatku lásky a péče, a nemocným kuřetem, odehnaným 

od ostatních. V této novele se setkáváme s ústředním motivem, často se objevujícím i v pozdější 

Šlejharově tvorbě – paralelou mezi trpícím zvířetem a člověkem.  

Jako román bývá označována autorova prvotina Florian Bílek, mlynář z Myšic (1894). I 

tady jde však spíše o soubor vesnických příběhů, které navíc mají parodický ráz. Další 

Šlejharovy romány vznikaly až ke konci jeho života.  

Peklo (1905) je román z prostředí cukrovaru. Setkáme se zde s lyrickým líčením 

jednotlivých oddělení, kterými prochází při obchůzce úřední postava během kontroly. V závěru 

dojde k vášnivé scéně mezi úředníkem a pracovnicí cukrovaru. Jejich láska skončí tragicky – 

oba zahynou při požáru. Kompozice románu mohla upomínat na Dantovu Božskou komedii,5 

naturalisticky drastické pasáže, líčící osudy cukrovarských dělníků, byly pravděpodobně 

inspirovány zkušenostmi a zážitky z dob, kdy J. K. Šlejhar pracoval jako chemik v cukrovaru. 

 Druhým Šlejharovým románem je Lípa (1908). Do několika dějství je v něm zhuštěn 

konflikt mezi mladým, studovaným zemědělcem Stuchlíkem a starým zastáncem tradičního 

venkovského zemědělství Kučerou. Středobodem konfliktu se stává lípa, jež stojí na rozmezí 

pozemků obou majitelů. Mladý agrárník ji chce porazit, což Kučera nechce dovolit. Místo toho 

jí tedy Stuchlík pouze podetne kořeny – a s tím, jak takto zničí strom, jako by i zavraždil starého 

Kučeru, který umírá. Později však nastane bouře, při níž vítr lípu vyvrátí na Stuchlíkův statek. 

Tento román lze vyložit jako obraz konfliktů probíhajících na přelomu století na českém 

 
5 Kopečná, Marta: Josef Karel Šlejhar – pokus o monografickou studii. Praha, 2009. Diplomová práce. 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
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venkově, přičemž Šlejhar zaujímá pozici kritika modernizace hospodářství a odvratu od 

tradičního venkovského života. 

 Poslední Šlejharův román nese název Vraždění (1910). Představuje mozaiku složenou ze 

surových a bezohledných postav, které nepřímo způsobují smrt bezmocným a slabším 

sousedům z jejich podkrkonošské vesnice, zejména dětem a starým lidem. Způsobů smrti je zde 

několik, hlavním motivem je ale utrpení ústřední dvojice starých venkovanů. 

  

1.1.2 Charakteristická témata a způsob tvorby 

Ačkoliv se Josef Karel Šlejhar nesetkával s velkým pochopením kritiků a čtenářů a mnozí 

jej považovali za autora spíše podřadného, jeho dílo si jistě pozornost zaslouží. Jeho tvorba je 

jednak mezníkem na přechodu od naturalismu k symbolismu, jednak je svědectvím o 

společnosti předělu dvou století a demaskuje v ní konvenční způsob vidění i pokryteckou 

morálku (zejm. vesnického a maloměstského prostředí).6  

Ke sklonku 19. století vzniká sociální próza, ve které se pocit vykořeněnosti a 

nezakotvenosti prolíná s hlubokou psychologickou sondou a analýzou. J. K. Šlejhar představuje 

určité přechodné období, u něhož se rozpadají obě linie – sociální i psychologická.7 Klidný a 

objektivní popis reality střídají subjektivně zjitřené postřehy a dojmy.8 

V kontextu české literatury lze Šlejhara zařadit po bok jeho vrstevníků – např. Otokara 

Březiny pro symbolistní povahu jejich tvorby, nebo Ladislava Klímy, jenž se, podobně jako 

Šlejhar, ve svém díle zaměřuje na dekadentní motiviku. Svou tematikou se Šlejhar blíží 

vesnickému románu (je blíže Světlé nežli Hálkovi).9 Šlejhara však lze srovnávat i s Máchou, s 

nímž se Šlejhar sice míjí generačně, překvapivě se však setkávají jejich poetiky. „Šlejhar také 

pozoruhodným způsobem navazuje na Máchu a bez velkého přehánění je prvním, kdo si Máchu 

takto svébytně a původně přisvojil. Představuje jeden z důležitých článků reflexivní romantické 

linie české literatury, svým literárním postojem patří někam do blízkosti Březiny a Klímy.“10 

Soustředěnost se z děje přesouvá k subjektu a jeho pocitům a prožitkům. A ačkoliv bývá 

Šlejhar tradičně řazen mezi naturalisty, právě tímto posunem k subjektu se od naturalistického 

 
6 PYTLÍK, Radko: Český sociální román in Česká literatura v evropském kontextu. Praha: Československý 

spisovatel, 1982, s. 29. 
7 PYTLÍK, Radko: Český sociální román in Česká literatura v evropském kontextu. Praha: Československý 

spisovatel, 1982, s. 28. 
8 PYTLÍK, Radko: Symboly a mystéria Josefa K. Šlejhara in Sedmkrát o próze. Praha: Československý 

spisovatel, 1978, s. 76. 
9 HRDLIČKA, J.: Obrazy světa v české literatuře: studie o způsobech celku : Komenský, Mácha, Šlejhar, 

Weiner. Praha: Malvern, 2008, str. 118. 
10 Tamtéž. 



13 

 

objektivismu odchyluje. Vzniká pole dualismu a protikladů, ve kterých nacházíme rozdělení na 

svět vnější a vnitřní, kde jsou události, a kde jsou popisy. Od objektivního popisu vnějšího světa 

se Šlejhar přesouvá k vnitřnímu světu zastupovaného jakýmsi proudem vědomí (který 

s postupem času nabýval v Šlejharových prózách na rozsahu a upozaďoval dialogy). Popisu 

vnitřního světa je věnována mnohem menší pozornost, než jakou věnoval myšlenkám a pocitům 

jedince.  

„Autor ,Kuřete melancholika‘ je v románu svém přítomen ve dvou osobách. Jedna stojí 

úplně stranou a vypravuje, co se v románu děje; druhá se tlačí do popředí a vysvětluje, proč se 

to tak děje. První osoby nevidíte, jen ji slyšíte; druhá jest neustále na očích, a kde může, vpadne 

do řeči osobě první.“11 

Šlejharovy rozvláčné pasáže a pasivně parafrázující popis bývají často předmětem kritiky 

(více o tom v kapitole 1.2.1 o dobové reflexi díla). Podobně jako jednostranný pesimismus a 

absolutní zlo, kterému chybí světlá stránka, která by situaci vyvážila a uvedla v soulad. 

Výjimečně trochu světla vnese do povídek víra v Krista (např. v povídce Štědrovečerní 

nadělení). Šlejhar se ve svých dílech stává moralistou společnosti, ve které je mu vše odporné 

– až působí dojmem, že si skrze svou tvorbu vyřizuje své účty se společností a moderní dobou. 

Sám toto nepopírá a snažil se před kritikou obhájit takto: „Politika, zápas národnostní, 

byrokracie a vojenství, usurpace silnější rací, kapitál, kastovnictví, konkurence, sociální 

nezřízenost, nespravedlivost práva, vyznamenávání a povyšování, úplatnost, protekce, 

nadvláda i otroctví, vratké theorie vědy, násilnické floskule náboženské, faleš umění a nauk 

ženoucích se ne za idealem pravdy a krásy, nýbrž za idealem mamonu, jako vše se za ním žene, 

co dnes mozkem lidstva práhne: – ve všech těch nevypočitatelných momentech spočívá a 

pramení více zla než v divém pudu, než v celé přírodě v souhrnu jejích slepých, bezohledných 

sil, – zla širého, neobsáhlého, prostupujícího veškeré lidstvo a jeho instituce s takovou tragikou 

a úpěním vzdechův, čemu rovno není. To zlo zbývá, to nestavěl jsem na odiv, k němu nemohl 

jsem ještě sáhnouti, na to síly moje ani nevystačují. Tu byla by již rafinovanost na místě, 

rafinovanost v pronikávání a poznávání toho chaosu. Než rafinovanost ta sama by nestačila. 

Více, daleko více je tu zapotřebí! Snad jen onoho genia lásky, onoho ohromného pronikavého 

božství a svrchované doznané pravdy, jak jen Kristus tane našemu pomnění. Ten nejen poznal, 

ale i léčil zlo veškero.“12  

 
11 MRŠTÍK, Vilém: Kuře melancholik in Moje sny: Pia Desideria : epištoly, úvahy, essaye, studie, články, 

kritiky, polemiky i s pamflety I[-II]. 
12 ŠLEJHAR, Josef Karel: Několik slov ku této knize in Co život opomíjí. V Praze: Edv. Beaufort, 1895, s. 1. 
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Zjevné je také u Šlejhara téma tělesnosti a spiritualismu, jenž dodávají popisovaným 

sociálním jevům mystický význam. Tělesnost je odrazem reality, krutého pudového zápasu o 

přežití, který se Šlejharovi hnusí, ale vzbuzuje v něm lítost a soucit; pocity, které se snaží 

vzbudit i u svých čtenářů. „Stržen beznadějností a bezvýchodností svého pohledu uchyluje se 

k jediné zbrani slabých a bezmocných: k zcitlivělému svědomí, k vášnivé lásce k trpícím a 

ubohým. Jeho mystika je naplněna žlučovitou misantropií, je uzavřena všemu, co život činí 

snesitelným, co ho zjasňuje a zpřístupňuje. Tuto jednostrannost svého pohledu se snaží 

vyrovnat svým osobnostním spiritualismem, transformací nitra do nadosobní sféry duchovní.“13 

To, co dodává Šlejharovu stylu formální sevřenost a uzavřenost, je symbol. „Symbol se u 

Šlejhara neprojevuje jen v rovině jazykové, nerozrušuje svou metaforičností fabulační osnovu 

prózy a nerealizuje se v hudební intonaci věty a v odstíněnosti barev a nálad, jak je tomu 

v básnickém symbolismu. Od jazykové vrstvy textu přesouvá se do oblasti kontextové a 

kompoziční, působí na jednotnost obrazu a myšlenky, na scelení jevového světa a světa 

představ.“14 Touto symbolickou celistvostí pak připomínají paralely podobné biblickým 

podobenstvím. „Ve zvláštním výrazu autorově můžeme tedy nalézat i rysy písmáckého 

hloubalství, jež tvrdošíjně lpí na poznání pravdy, jež se projevuje pochybnostmi a otázkami 

lidské existence, vyhýbajíc se literárním estetickým dráždilům.“15 V pozdější době získává u 

Šlejhara symbol i funkci dekorativní (smrt tuláků v Pomstě jako symbol krucifixu). 

Svými pracemi budil Šlejhar ve své době nemalou pozornost. Styl tvorby i témata, která 

volil, nejsou čtenáři pohodlná, avšak dotýkají se podstatných otázek lidské existence.  

 

  

 
13 PYTLÍK, Radko: Symboly a mystéria Josefa K. Šlejhara in Sedmkrát o próze. Praha: Československý 

spisovatel, 1978, s. 89. 
14 PYTLÍK, Radko: Symboly a mystéria Josefa K. Šlejhara in Sedmkrát o próze. Praha: Československý 

spisovatel, 1978, s. 94. 
15 PYTLÍK, Radko: Symboly a mystéria Josefa K. Šlejhara in Sedmkrát o próze. Praha: Československý 

spisovatel, 1978, s. 95. 
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1.2 Dobová reflexe 

„Šlejhar, pokud vůbec, bývá zmiňován jako samorostlý, nevzdělaný autor, který po krátkém 

úspěšném období, kdy vydal Kuře melancholika, víceméně jen opakoval, co již napsal – pokud 

navíc nesklouzával k nesrozumitelnému mysticismu. U autorů své generace Šlejhar opravdu 

budil rozpaky, například Machar, ač ke Šlejharovi choval přátelské vztahy a o jeho díle se 

vyjadřoval s respektem, výslovně přiznává, že si se Šlejharovým zjevem neví zcela rady; u 

kritika Františka Xavera Šaldy nedošel velkého uznání; Šlejharovi čtenáři, kterých nebylo 

mnoho, se dělili na obdivovatele, kteří jeho osobnost přijímali se vším, co k ní patřilo, a na 

„postižené počestné občany“, kteří chápali jeho prózy jako osobní urážku. Dodnes představuje 

problém, kterému se literární věda spíše vyhýbá.“16 

V době, kdy vyšel soubor Maloměstská idyla, je Šlejhar již dobře známým autorem, jehož 

styl a postoje reflektované v jeho tvorbě nejsou pro čtenáře ničím překvapujícím. V Lidových 

novinách dne 3. 12. 1911 vychází článek s názvem Starý známý. Autor v něm kritizuje 

především Šlejharovo příkré rozložení „světla a stínu“.17 Tím naráží na Šlejharův pesimistický 

náhled na svět a misantropické závěry, které mohou působit někdy až jako těžce uvěřitelné. 

Stěžejní jsou pro něj dojmy, se kterými Šlejhar ve svých povídkách pracuje a na kterých vše 

stojí: „Co by zbylo ze všech těch černých dojmů, jimiž Šlejhar v křiklavých kontrastech 

operuje, kdyby starý Řehoř si nedal rozbombardovat chalupu a kdyby snivý dráteník se nedal 

okrást o stovku! Co by zbylo ze všech těch misantropických závěrů, kdyby se oba prostě 

dovolali svého práva!“18 Autor si rovněž všímá nepřehlédnutelných útoků Šlejhara na školy a 

učitele. Šlejharův autorský záměr zaútočit svými povídkami na náš soucit, však nepovažuje za 

zdařený – ba naopak, scény zloby a nenávisti označil jako tendenční až trapné, nikoliv za 

otřásající naším svědomím. 

Antonín Veselý v České revue taktéž kritikou nešetří. Maloměstskou idylu dává do 

kontrastu k básním v próze Terézy Novákové. O těch mluví jako o vycizelovaných, 

Maloměstskou idylu pak vidí v tomto kontrastu jako opak, neumělecký protiklad, k čemuž 

připojuje i ostrou kritiku stylu: „Naturalisticky beztvárně vyvřelá forma rozlévá se 

v nekonečných proudech nechutných analys zvláště v číslech, kde určitější ideou dána 

pohnutka k meditacím mystického zajiskření. Tak v ,Kyvadle věčnosti‘, které při všem 

obšírném rozmýšlení nedomyslelo tragiku otevřeného ducha, tísněného úzkými poměry 

 
16 HRDLIČKA, Josef.: Obrazy světa v české literatuře: studie o způsobech celku : Komenský, Mácha, Šlejhar, 

Weiner. Praha: Malvern, 2008, str. 117. 
17 -il: Starý známý. Lidové noviny 19, č. 334. 3.12. 1911, str. 2. 
18 Tamtéž. 
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maloměstskými, tak ve scéně ,Všechny vás pochovám‘, která okem obstaravače pohřbů podává 

jakousi revui maloměstského života, tak i v ,Silhuetě‘. Ostatní povídky podávají holé děje 

s křiklavým obrysem a někde též s překotně zvířeným vzmachem, v nichž se tepe hlavně 

maloměstská morálka. Soucit se slabými, zavrženými bytostmi nutí Šlejhara, aby si za hrdiny 

těchto povídek vybral jednou chudého drátaře, po druhé bláznivého starce, po třetí zloděje atd., 

a všude máme dojem vášnivého zkreslení a jakéhosi prudkého, nezorganisovaného tvoření. Zdá 

se nám, jako bychom četli koncepty; tak neúpravný a nepěstěný, přímo hříšně ledabylý je 

Šlejharův výraz.“19 

Významný prozaik a kritik generace z přelomu století Karel Sezima se v Lumíru vyjadřuje 

ke Šlejharovu stylu také především negativně. Zároveň nabízí i malou introspekci vývoje jeho 

stylu a proměny nastalé v posledních jeho dílech nahlíží se zklamáním. Z některých povídek 

má dokonce pocit (konkrétně jmenuje povídku Všecky vás pochovám), že si Šlejhar 

prostřednictvím textu snaží vyrovnat osobní účty a antipatie. „Tak hašteřivě co chvíli zabředne 

až do škodolibé klevetivosti provinciální…“20 

A v kritice pak dále pokračuje: „Ve většině ostatních čísel přímo do očí bije primitivnost 

námětu a jednoduchost dějového pásma; po stránce nejzevnější naprostý skoro nedostatek 

dialogu, ba nejčastěji i neměnná ztrnulost dané situace v celém postupu vypravování. – 

Odškodňují vás arci partie ryze šlejharovské dušemalby, mísící mrákotné hallucinace s reálným 

pozorováním; akordy zdviženého pathosu, v něž zná autor rozbouřit všechen širý orchestr 

rozehraných elementů; passáže horečného vidění krajiny i věcí, při nichž zrovna znovu se 

podivujete úžasnému jeho smyslu pro záhadný a temný život hmoty. (Je ovšem příznačné, 

kterak nyní i pouhý zevnějšek rodiště jeho, nepříliš pitoreskního, aniž vůbec jakkoli stylového, 

ale v rámci teskné horské krajiny, v jejích vyvržených stínech a hluboké resonanci náladové 

venkoncem jímavého – kterak již pouhý tento vzhled, v starších pracích autorových tak sytým 

a suggestivně odstíněným štětcem traktovaný, dnes v něm budí leda vydrážděný hnus a 

popuzenou nenávist.)“21 

Tuto proměnu autorova stylu, která stále častěji připomíná výlev hněvu a vyřizování si 

osobních účtů, pozoruje prý Karel Sezima u Šlejhara již delší dobu, ale podotýká, že převládají 

zejména v pracích novějšího data. Taktéž je kritický k parafrázování statických stavů a 

neměnnosti tématu – ta, že pouze trapně rozvádí.22 „… lze u něho přeskočit řadu period, minout 

 
19 VESELÝ, Antonín: Krásná prosa in Česká revue 5, č. 4, 1911-1912, str. 252. 
20 SEZIMA, Karel: Z nové české belletrie in Lumír 40, 1911/1912, str. 70. 
21 Tamtéž. 
22 Tamtéž. 
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celý masivní odstavec, i stranu, list, dva přeletět, aniž se pak shledá, že situace, vzduch, 

scenerie, barva nálady i jen o nuanci se změnily.“23 

„Touto metodou nejen se stírá všecka reliefnost a zpoeťuje veškera plastika – ale co horšího 

pro autora rázu Šlejharova, jí se zatěžuje a láme i všechen spirituelný vzlet. Pudový mysticismus 

zvrhá se tak v studený mechanism virtuosity, příliš mikroskopicky rozkládající temné živly 

podvědomí…“ 

Ale buď jak buď – i pod tolika suchými struskami a sazovitými chuchvaly stále se na povrch 

prodírá silná osobnost umělecká. Talent podivuhodně monotonní, ale podivuhodně mohutné 

inspirace, který jen tvrdošíjně si oblíbil, utrácet drahou hřivnu po drobných penízkách. Vyjde 

ještě kdy Šlejhar z tohoto začarovaného kruhu?“24 

Za nejzdařilejší povídku, co se kompozice a stylu týče, pak považuje povídku Sezima. 

Vnímá ji jako sevřenou a reliéfní kresbu, „chytající gesta ostře vykrajující siluety figur“.25 U 

povídky Všechny vás pochovám připouští „nejskutečnější podklad kormutlivých fakt a 

dokumentů životních.“26 Na závěr rovněž připojuje poznámku, že: „Nicméně osvobozující 

slovo bolestné něhy a slitování aspoň na okamžik vneslo sem estetickou rovnováhu a nezbytný 

mravní protiklad tolika temnot: světlo soustrázně dalo žlučovitému maloměstskému kronikáři 

postřehnouti široké příbuzenství vší trpící přírody, bratrství bolesti od země až ke hvězdám. 

Vnuklo mu ono truchlivé, a přece sladce utěšivé uvědomění, které v drobnou realistickou 

skladbu vmísilo několik taktů kosmické rhapsodie; prostý příběh maloměstský vytyčilo v kulisu 

nekonečného dramatu vesmírového. 

Pohříchu zrovna toto číslo co do původu je z celé knihy nejstarší.“27 

O něco mírnější kritiku Šlejharovy Maloměstské idyly předložil v časopise Naše doba Jan 

Krejčí. Šlejharův rozhořčený popis a opovržlivé vykreslování maloměstského života omlouvá 

tím, že k němu může mít mnoho důvodů osobních, avšak zároveň podotýká, že se nechává 

Šlejhar strhnout až k popisu zaujatému a nespravedlivému. Podobně jako Karel Hikl i Jan 

Krejčí vytýká Šlejharovi nedostatek uměleckosti. Podle Krejčího slov se Šlejhar snažil hledat 

nové umělecké prostředky pouze v první povídce souboru, tedy v Kyvadle věčnosti. Celou 

povídku vykládá s působivou obrazností, která je rovnomocná obrazům Šlejharovým: 

 
23 SEZIMA, Karel: Z nové české belletrie in Lumír 40, 1911/1912, str. 70. 
24 SEZIMA, Karel: Z nové české belletrie in Lumír 40, 1911/1912, str. 71. 
25 Tamtéž. 
26 Tamtéž. 
27 SEZIMA, Karel: Z nové české belletrie in Lumír 40, 1911/1912, str. 72. 
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„V ,Kyvadle věčnosti‘ však Šlejhar únavnou jednotvárnost denního života vypisuje, lze říci, 

sub specie aeternitatis.28 Od malicherné pomíjejícnosti od vážných momentů života pozvedá 

zrak k věčnosti a nalézá útočiště v mystické adoraci toho, co nad pozemskou malostí pne se 

v odvěkém trvání a neproměnné neochvějnosti, zákonitosti. Kyvadlo na věži nemotorné radnice 

jest mu věčnosti té symbolem; není mu pouhým mechanismem fyzickým, nýbrž tajemně 

vyzývá jeho duši a klade před ni nepostihlý význam. A chladnou odměřeností a trpělivou 

pravidelností sleduje každý krok malého života dole v městečku a básník v něm vidí strašné 

kyvadlo osudu, který se musí naplnit, jeho kyvy bijí na bránu jeho duše a volají k němu hlasy 

věčnosti, odměřujíce stejně životu jako smrti; zdá se mu, že těmi kyvy nad jeho hlavou vzpínají 

se nesmírné mystické ruce, nechť se pozastaví nad kteroukoli událostí života svého nešťastného 

člověka, který jest na své pozemské pouti hnán a zmítán jakousi šílenou osudovou silou, jako 

by černá, mystická můra nezvěstně narážela o stěny noční pustiny; slyší ty dunivé kyvy, jichž 

úžasně vážné memento neztichne ani při jeho smrtelném pádu, když posléze v hypnóze svého 

šílení křečovitě se uchopil okraje okének věže, myslil, že tak se účastní kývání samé věčnosti, 

musil však vrátit se ve vřavu pozemskosti: mystika vrcholí v tragiku, jež tkví ve vědomí 

nepoměru mezi lidskou malostí a ohromností toho, co určuje neb neurčuje její běh. A jistě 

tentokráte ze základu této tragiky můžeme vysvětlit, jestliže Šlejhar s hněvem naprostého 

pesimisty z pozemskosti uniká a pronáší nad ní nelítostný soud.“29 

V dalším rozboru Maloměstské idyly se nezaměřuje už jenom na Šlejharův zjevný 

pesimismus, filozofii a mystičnost, ale zachycuje i některé důležité body Šlejharovy tvorby, 

kterými jsou vnímání civilizace jako odvracení se od přírody – a skutečnost, že toto odvrácení 

se od přírody znamená pro člověka i ztrátu štěstí;30 výsměch pedagogům a školským systémům, 

dále pak výsměch byrokracii a úřednictví a kariérám. Věnuje se také důkladněji Šlejharovu 

popisu epizodních postav, které většinou spadají pod nějakou oblast, které se Šlejhar vysmívá 

– dělá pak z těchto postav většinou šplhavce, prospěcháře, lháře, šašky a „vrahy duší“. Zároveň 

zdůrazňuje, že název povídkového souboru je nesmírně hořce ironický (neboť v povídkách se 

skutečně nic idylického nenachází). 

Velmi ostrou, avšak komplexní kritiku, načrtávající celou linii autorova vývoje, publikoval 

v Novině Štěpán Jež. Ten hned na úvodu o Šlejharovi napíše, že: „Šlejhar je z těch spisovatelů, 

kteří ,zklamali‘, kteří dávno pověděli, co měli a mohli. Kdyby byl napsal místo dlouhé řady 

 
28 „z hlediska věčnosti“ pozn. 
29 -ejč- [= KREJčí Jan]: Literatura krásná: Naše doba 19, 1911–1912, č. 8, s. 626, 20. 5. 1912. 
30 -ejč- [= KREJčí Jan]: Literatura krásná: Naše doba 19, 1911–1912, č. 8, s. 626, 20. 5. 1912. 



19 

 

knih o témž předmětě a touž methodou dvě nebo tři, byl by jeho zjev rozhodně sympatičtější.“31 

O sbírce Dojmy z přírody a společnosti a o novele Kuře melancholik se vyjadřuje ještě pozitivně 

– mají veškeré přednosti autorovy tvorby, ale zatím ještě nemají vady. Povídky Kyvadlo 

věčnosti a Hodinky považuje od předchozích děl velmi rozdílné. „Autor stal se úzkým, 

omezeným a nudným, zasypal krásný motiv spoustou zbytečných dotazů a slov tak, že se 

nedočteš konce bez přemáhání. Dnes již nedovede Šlejhar ukončit povídku klidně, obrazem 

klidným nebo závěrem psychologickým, jak činíval dříve; dnes končí spoustou nadávek a 

kleteb na lidskou společnost.“32 I on, podobně jako Karel Sezima, spatřuje v autorově stylu 

vyrovnávání si vlastních účtů. „Líčí-li v Sezimovi tragický konec hrdiny slovy soucitnými, děje 

se to jen proto, aby všecka hana padla na jeho okolí, staví-li doprostřed požitkářské a bezcitné 

chasy v povídce Všechny vás pochovám člověka, který chápe všecku její mrzkost a chamtivost, 

činí to jen proto, aby měl příležitost vychrlit ze sebe spoustu nevkusných nadávek. Zde je 

Šlejhar nejosobnější a nejmalichernější. Je vidět, že nešťastníci, které volá před svůj soud, jsou 

jeho rodáci, lidé z jeho okolí a že s nimi vyrovnává svůj vlastní účet.“33 

Jež ve své kritice připomíná i to, že Šlejhar vidí především kontrasty dobra a zla, které do 

extrému vyhrocuje: ty dobré maluje jasnými barvami, zlé černými – což dle Ježe vytváří pouhé 

karikatury, a nikoliv skutečné životní symboly: 

„Umělce vystřídal moralista, básníka kosmické bolesti pomlouvač.“34 

Obecně se nedá říct, že by se Josef Karel Šlejhar a jeho tvorba setkávali s přílišným 

pochopením či nadšením. Vytýkáno mu bylo mnoho věcí – celkově pesimistické ladění jeho 

tvorby a brutalita v ní, dlouhé abstraktní filozofické pasáže (konkrétně „filosofomystický 

balast)“35 ale také i slovní zásoba uchylující se k několika extrémům – k archaismům, 

vulgarismům a abstraktním novotvarům.36 I když Šlejharovi stoupenci naopak chválí autorův 

smysl pro vykreslení kruté reality a schvalují „právo zaburcovati a zalomcovati pohodlnou 

dušičkou čtenářskou“,37 jelikož Šlejhar popisuje právě tu realitu, která je společností mnohdy 

úmyslně přehlížena, píše např. Karel Hikl v Přehledu v roce1912, že ani jedna povídka z celého 

souboru si nezaslouží čestný titul „umělecká“. Svůj názor podpořil následujícími argumenty: 

„Jako každé umění, i umění literární, i pamflet nebo polemika musí míti vnitřní radost, vzrušený 

 
31 JEŽ, Štěpán: Josef K. Šlejhar: „Maloměstská idylla“. Nakl. Přemysl Plaček v Praze. Jiří Mahen: Dvě povídky. 

Nakl. týž. in Novina 5, 1911/1912, s. 250. 
32 JEŽ, Štěpán: Josef K. Šlejhar: „Maloměstská idylla“. Nakl. Přemysl Plaček v Praze. Jiří Mahen: Dvě povídky. 

Nakl. týž. in Novina 5, 1911/1912, s. 251. 
33 Tamtéž. 
34 Tamtéž. 
35 HIKL, Karel: Z malého města. Přehled 10, 1911–1912, č. 28–29, s. 486, 5. 4. 1912. 
36 HIKL, Karel: Z malého města. Přehled 10, 1911–1912, č. 28–29, s. 485, 5. 4. 1912.  
37 Tamtéž. 
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tep sympatický ne pro představované modely, ale pro sebe samo, pro krásu myšlenky a 

vytvořeného díla, musí se skvíti vnitřní lahodou, jež září z antiky a kterou najdeme v dílech 

nejromantičtějších a v dílech moderny. Té lahody, pevnosti myšlenkové, kladu životního 

v povídkách Šlejharových není. Zlo pro zlo líčené našlo si mstivě těžkou nepoddajnou formu 

svého vyjádření a opustilo logický svůj základ tam, kde autor chtěl přestati býti pouze 

negativním.“38 

Karel Hikl však ve své kritice uvádí i dvě vlastnosti, které by na Šlejharovi chtěl ocenit. 

Tou první je, že se nesnaží napodobovat literaturu světovou, nýbrž je pro něj zajímavý právě 

tím, že se snaží být ryze českým autorem. Zároveň ale přiznává, že pro čtenářstvo jeho doby je 

česká literatura spíše otázkou historické významnosti než autentické uměleckosti. Druhou 

vlastností, kterou oceňuje, je jazyková invence a „jakási lyričnost“, která je ale, bohužel, 

zastíněna okolní negativitou. 

Vojtěch Martínek v Moravskoslezské revui píše především o jednoznačném rozdělení 

Šlejharova světa na dva protipóly: na svět bezmezně trpících a v zoufalství hynoucích po tíhou 

běd, proti kterým stojí zlosynové, netvoři a ďáblové, kteří vítězí surovou silou hříchu. „Šlejhar 

nenávidí svět a nenávidí života. S jakousi hrůznou rozkoší noří se do nejspodnějších hlubin, 

vynáší nové a nové detaily, nestaraje se valně o běžné pojmy aesthetiky, a s urputnou 

tvrdošíjností dokazuje, jak je svět, prohnilý, ničemný, hrozný.“39 

I Martínek kritizuje Šlejharův styl: „Jemu stačí každý i nejjednodušší motiv, aby jej rozpředl 

do široka temnými trhaně rytmovanými odstavci, do nichž vloží i nejnaturalističtější 

dokumenty i nejprudší meditace. Jeho věty, drsné a přímo jízlivě se vysmívající české syntaxi 

i harmonické úměrnosti, valí se jako nespoutaný, kalný, nenávistný proud, z něhož slyšet jen 

tvrdé proklínání a děsný smích. Nelze už víc vystupňovat černý děs a životní hnus, než jak je 

podán v těchto povídkách, odporně mohutných a temně sugestivních. Což snad chce autor 

negovat nejdřív všecku krásu, radost i jas života, aby pak na troskách si vystavěl svět nový, 

čistší a poctivější?“40 

Čeho si dobové reflexe hojně všímají, je ironická volba názvu Maloměstská idyla. Podobně 

je tomu i v případě stručné kritiky Františka Vladimíra Vykoukala, která vyšla v časopise 

Osvěta. Vykoukal ve svém článku nekritizuje Šlejharův pesimismus a to, jakým způsobem 

zobrazil v povídkách maloměsto, chápe, že se Šlejhar nesnaží stavět do role mravokárce, ale že 

svým stylem vyjadřuje odpor ke špatnostem a soucit s trpícími a odstrčenými bytostmi. Zároveň 

 
38 Tamtéž. 
39 MARTÍNEK, Vojtěch: Nové knihy prosy in Moravskoslezské revue 8, 1911/1912, s. 282. 
40 Tamtéž. 
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považuje jeho líčení za věrohodné („Jeho líčení jest věrné, život, který je tu zobrazen, a 

jednotlivce v něm znáte nejednoho.“) a souhlasí, že společnost je rozvrácená a Šlejhar jí pouze 

nastavil zrcadlo. Šlejhara přirovnává k poutníkovi Jana Amose Komenského, který si 

poodsunul okuláry a uviděl svět, jaký je, což v něm probouzí milosrdenství – podotýká, že je o 

věc, která se netýká pouze maloměsta, nýbrž jsou jaksi všelidské. Ačkoliv jde o kritiku veskrze 

pochvalnou, přesto se Vykoukal nezdrží i několika výtek (za přehánějící považuje zmínku o 

,hloupých sletech sokolských‘.“41 

Mnoho podobností, a přesto zcela odlišný, ideologicky vyhrocený názor na sbírku, než jsme 

mohli vidět u Vykoukala, projevuje Gustav Winter v Právu lidu. I on píše o ironizujícím názvu 

sbírky a o tom, že Šlejhar se na svět nedívá skrze brýle s růžovými skly, o rozvrácené 

společnosti a příliš dlouhých souvětích. Nicméně na rozdíl od Vykoukala se Winter řadí po bok 

těch, kteří Šlejharovo dílo kritizují.  

Nespokojenost s dobou je pro Wintera pouze laciné a módní heslo, kterého by se měl 

vyvarovat ten, kdo nedovede ukázat cestu k něčemu lepšímu a přinést katarzi. V Šlejharově 

případě vidí Winter pouze hrubý vztek a jeho slova považuje nikoliv za silná, nýbrž jen za 

silácká, především proto, že jako řešení pro nesnadný život v rozvrácené společnosti vidí: „Nic 

nechtít, se vším být spokojen, ,značilo by rázem rozluštění všech rozporův a problémů 

sociálních.‘ (str. 82). Hrubě pak nesouhlasí se Šlejharovým odporem k učitelům a modernizaci. 

Dojde i na kritiku samotného stylu: „Ideová chudost této knihy je opravdu smutná a věru 

zarážející u spisovatele, jehož literární začátky byly tak slibné. Ale co horšího ještě, tj. páně 

Šlejharův styl. Na něm můžeme sledovati žalostný úpadek autorův ještě markantněji. O stylu 

ve vlastním slova smyslu tu lze ostatně sotva mluvit, neboť chybí ,Maloměstské idylle‘ první 

předpodmínka slohu – umělecké sebeovládání. Ve výběru jazykových prostředků není opravdu 

pan Šlejhar příliš choulostivý. Najdeme u něho stránky hemžící se přímo hrubými nadávkami 

nejtěžšího kalibru. Bude-li někdy historii zajímat, jak se kdy v Čechách nadávalo, najde u 

Šlejhara neocenitelné zásoby. Ale s uměním tyto sbírky nechutných hrubostí nemají přece nic 

společného. Slepá, neuvažující zlost pohání autora, aby ze sebe vychrlil co nejdříve a co 

nejsilněji všechnu nahromaděnou žluč; panu Šlejharovi se pro tuto snahu rozplývá vůbec pod 

rukama každá možnost o synthesi a učleněnost větnou. Začne větu a chrlí slova a slova bez 

rozvahy, až vůbec smysl věty se ztratí kdesi v slepých uličkách labyrinticky zamotaných period. 

Pak se nedivme, že se tu shledáme s větami o pětadvaceti řádcích. Svou řeč rozhojnil pan 

Šlejhar řadou podivných slov a obratů, archaismů a neologismů, z nichž některé jsou na místě, 

 
41 VYKOUKAL, František Vladimír.: Výpravná prosa. Osvěta 42, 1912, s. 232-236. 
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většinou však neznamenají obohacení jazyka a působí dojmem schválnosti. Jsou to neutěšené 

konce autora, který kdysi právě svým svérázným, sevřeným stylem budil takové naděje u nás, 

kde pro vědomé pěstění stylu je poměrně tak málo pochopení.“42 

Nejbouřlivějším ohlasem však, který Šlejhar vyvolal, byla povídka Sezima, nejprve vydaná 

v časopise Květy v roce 1893 a posléze knižně v Maloměstské idyle. Jak píše Rudolf Lužík ve 

stati Lidský a umělecký úděl Josefa K. Šlejhara, která je předmluvou k vydání novely Kuře 

melancholik a jiné povídky z roku 1964, tak problémem této povídky byla její reálná předloha. 

Povídka totiž měla zachycovat reálnou událost, která se odehrála v Nové Pace, kde Šlejhar žil, 

a byla tak chápána jako pamflet na její obyvatele. Ti byli natolik rozhořčení, že napsali otevřený 

dopis do Národních listů.43 Šlejhara se tenkrát musel zastat dokonce sám šéfredaktor Květů 

Svatopluk Čech.44 

Kritickým ohlasům navzdory se však podařilo J. K. Šlejharovi v roce 1912 za povídkový 

soubor Maloměstská idyla získat od České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 

slovesnost a umění druhou cenu (800 korun).45 

Zdá se, že uznání získával Josef Karel Šlejhar až s postupem času a že zůstává autorem, 

jehož údělem je být stále znovu objevován. Ve své stati Rudolf Lužík o Šlejharovi příznačně 

píše, že: „Přehlížení J. K. Šlejhara patří k největším křivdám, kterých jsme se při hodnocení a 

poznávání našeho literárního vývoje dopouštěli.“ Dále uvádí, že Arne Novák Šlejhara trefně 

pojmenoval „cizincem ve své době a ve svém prostředí“. Josef Svatopluk Machar pak o 

Šlejharovi dokonce předvídal toto: „Jeden z největších prozaiků jest u nás vůbec neznámým 

cizincem. A bude ještě patrně dlouho, poněvadž jeho čas tu není […] Až přijde ,ta lepší 

budoucnost‘, bude Šlejharovo dílo jedním z těch, jimiž se budeme chlubit před Evropou.“ 

  

 
42 WINTER, Gustav: Josef K. Šlejhar: Maloměstská idylla in Právo lidu 21, č. 248, 8. 9. 1912, str. 1 [příloha]. 
43 Dopis je součástí přílohy. 
44 LUŽÍK, Rudolf. 1964. Lidský a umělecký úděl Josefa K. Šlejhara, předmluva in Šlejhar, Josef Karel: Kuře 

melancholik a jiné povídky, ed. Rudolf Lužík. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964, s. 11. 
45 [nepodepsáno]: Slavnostní shromáždění české Akademie cís. Františka Josefa. Národní listy 52, 1912, č. 333, 

s. 2, 2. 12. 1912. 
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1.3 Ediční zpráva 

1.3.1 Historie textu 

Většina povídek sbírky Maloměstská idyla vyšly nejdříve časopisecky. Z celkem sedmi 

povídek obsažených v souboru jich takto vyšlo šest, povídka Hodinky pak vyšla poprvé až jako 

součást sbírky. Povídky vycházely v nejrůznějších časopisech své doby – povídka Kyvadlo 

věčnosti vychází r. 1909 v časopise Osvěta (Osvěta 39, 1909, díl 1; č. 4, s. 347–357, č. 5, s. 

432–447, č. 6, s. 525–541); povídka Štědrovečerní nadělení r. 1907 v Národních listech 

(Národní listy 47, č. 356, s. 9–10), povídka Všechny vás pochovám toho samého roku (1907) 

v Národním obzoru (Národní obzor 1, 1906–1907, č. 46, s. 7, č. 47, s. 7–8, č. 48, s. 7–8) v ten 

samý rok ještě vychází i povídka Servaná střecha, která vychází v časopise Český svět (Český 

svět 3, 1907, č. 34, s. 19–24, č. 35, s. 17–22), nejstarší z nich – povídka Sezima – vychází 

v Květech roku 1893 (Květy 15, 1893, č.3, s. 288–308)  a poslední z povídek, Silueta, vychází 

v Novině r. 1908-1909 (Novina 2, 1908–1909, s. 719–729, 737–745). 

Soubor Maloměstská idyla byl vydán v Plačkově nakladatelství v Praze roku 1911. Povídky 

se v něm objevily ve výše uvedeném pořadí – navíc s povídkou Hodinky. 

Povídky v naší edici jsou řazeny stejně jako jsou řazeny ve sbírce. V této kapitole podáme 

přehled změn, které proběhly při časopiseckém i při knižním vydání. Časopisecká vydání 

označujeme iniciálovou zkratkou časopisu, knižní vydání označujeme číslem 2 (jelikož jde o 

druhé pořadí vydání). Mimo naši evidenci změn se dostávají změny interpunkční, rovněž 

neopravujeme ani změny grafické (odstavce, pomlčky), stranou ponecháváme i zjevné tiskové 

chyby. 

 

Kyvadlo věčnosti:  

Časopisecky: Osvěta 39, 1909, díl 1; č. 4, s. 347–357, č. 5, s. 432–447, č. 6, s. 525–541 

Knižně: Maloměstská idyla. Praha: Plačkovo nakladatelství, 1911, s. 7–79 

připadá věčným. (O) – připadá přece věčným, nikdy nemajícím se skončiti. (2); jeho vzniku. 

(O) – jeho vzniku, odkud a proč. (2); stejně. (O) – stejně, drtivě monotonně. (2); našeho. (O) – 

našeho, určujícího vespol jaksi o věčnosti. (2); svého oprávnění (O) – svého symbolického 

oprávnění (2); nevkusu. (O) – nevkusu, v čem ostatně ani dnešní stavitelské umění nezůstává 

namnoze pozadu. (2); To (O) – Tato snaha (2); a neomylně. (O) – a téměř vždy neomylně. (2); 

klasickým sídlem (O) – patriarchálním sídlem (2); Konečně jest to (O) – Konečně kdyby se 

čehos takového dosáhlo, bylo by to (2); ošemetného dláždění (O) – ošemetného zařízení (2); 

provedlo. (O) – provedlo, jako ostatně pod všemi radnicemi světa. (2); k jídlu a pití (O) – k jídlu 
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a pití a vyražení (2); mravního. (O) – mravního, tíhnoucího kamsi k věčnosti. (2); spiavši (O) – 

spjavši (2); upial (O) – upjal (2); jako celá věčnost (O) – jako ona zmíněná celá věčnost (2); A 

když (O) – I když (2); když tedy (O) – i když tedy (2); ohořela kol dokola (O) – ohořela dokola 

(2); odvěký chod (O) – odvěký chod, svůj úkol provádějíc (2); význačnosti (O) – význačnosti, 

u vyzývavé nezvěstné mluvě (2); nepozastaví. (O) – nepozastaví, spějíc nekonečně vpřed. (2); 

proud času (O) – proud času, kvačení života (2); algebraická písmenka (O) – algebraické 

formule (2); tehda hledati (O) – tehda usilovně hledati (2); sama o sobě… (O) – sama sobě a 

vratkým vztahům svým… (2); v souřadí věcí a dění. (O) – v souřadí všech věcí a všeho dění tuto. 

(2); blahosti (O) – blahosti, romantického zadostučinění (2); moru (O) – moru, táhnouce 

děsivým chumlem (2); andělů luznosti (O) – andělů luznosti, o nichž hárá idylická pošetilost 

(2); propast mystická (O) – propast mystická, pohlcující žití veškero (2); zase tu třeba (O) – 

zase tu jen (2); se nedá (O) – se ani nedá (2); černé a truchlivé. (O) černé a truchlivé a propadavé 

v tůň neštěstí. (2); hezky držeti při zemi (O) – hezky držeti jaksi zpátky, nízko při zemi (2); 

Smyslům dítěte (O) – Smyslům a zřením dítěte (2); kmitajíc (O) – nepostihle kmitajíc (2); chvíli 

bál (O) – chvíli až zabál (2); nemodní čepici (O) – selské čepici (2); (zvláště nedostižné cukroví) 

(O) – (zvláště nedostižný „bakverk“, jak o něm slýchal a jak jej vídal v krámě cukrářském) (2); 

bídnou střepinou (O) – ubohou fatkou, bídnou střepinou (2); uboze (O) – uboze svým nemodním 

zjevem (2); A nemusel (O) – A nemuset (2); té nemilé školy (O) – té školy na rozdíl ode všech 

hodných paedagogických dítek dnešních, milujících tak příkladně školu, jím tak nenáviděnou 

(2); A takto moci třebas pořád se houpat s tímto rozmarným kyvadlem… (2); nemožno (O) – 

nemožno, motala by se hlava (2); jejich kůlně (O) – jejich kolně (2); jaké úkryty (O) – jaké 

nevybádatelné úkryty (2); v to (O) – ve svou illusi (2); zvláště na (O) – zvláště i na (2); by se 

neodvážil (O) – by se zajisté za ním neodvážil (2); s touto (O) – s tou (2); takto hráti (O) – takto 

již hráti (2); osudech (O) – osudech svých (2); co ona (O) – co však ona (2); uražený nehet. (O) 

– uražený nehet a nepravidelnou docházku do školy panem učitelem nemilosrdně stihanou. (2); 

pošetilé snění (O) – pošetilé snění a nepravidelná docházka do škol (2); upiaté (O) – upjaté (2); 

přicházel pozdě do školy (O) – přicházel pozdě a nepravidelně do školy (2); značně sešlými 

(O) – značně sešlými a větrem ohlodanými (2); sochami (O) – sochami nějakých mudrců (2); 

k nim chodilo se (O) – v jejich ústraní chodilo se (2); všechny tklivé (O) – všechny ony tklivé 

(2); počet dětí (O) – podíl dětí (2); pravověrně věře (O) – pravověrně věřil, anebo aspoň za 

jakés tajemné kabalistické heslo jej považoval (2); za školu. (O) – za školu, aniž však zviklalo 

ho to v jeho předsevzetí za tu školu choditi co možná nejčastěji. (2); jakýs ošemetný sveřepec 

(O) – jakýs sveřepec (2); ve školách. (O) – ve školách, jimž ostatně nutno přestat věřit všem… 

(2); nenapravilo (O) – nenapravilo, nezviklalo v jeho předsevzetích i jeho sklonech (2); těm 
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kyvům (O) – těmto kyvům (2); upiaté (O) – upjaté (2); život náš. (O) – život náš a odtud zase 

vycházející… (2); rozpiala (O) – rozpjala (2); podivný blouma (O) – ňákej blouma (2); nahodilo 

prodati (O) – nahodilo odprodati (2); o nichž (O) – po nichž (2); ubohým zdáním (O) – ubohým 

pomíjivým zdáním (2); škola zdejší (O) – honosivá škola zdejší (2); putoval (O) – putoval jako 

ještě honosivější, ještě odbornější a moudřejší (2); pohroma (O) – pohroma, jako egyptská rána 

kobylek (2); hlouposti (O) – hlouposti a ničemnosti (2); smysly (O) – uřícené smysly (2); 

energie. (O) – energie životní, kterou by bezpečně provodily své zemské putování. (2); žvance 

papírové učenosti (O) – žvance scholastiky (2); cpali (O) – vtloukali a cpali (2); ubohou (O) – 

ubohou, mrzkou a nesnesitelnou (2); parády floutka (O) – parády studenta (2); aby nebyl (O) – 

aby tehdáž nebyl (2); nos. (O) – nos, a měl o sobě silný dojem učenosti. (2); mladické zpupnosti 

(O) – rozchvástané mladické zpupnosti (2); vyšším studentském určení (O) – vyšším svém 

důležitém určení (2); všemi těmi proběhnutými školami (O) – na základě všech těch 

proběhnutých škol (2); vyvolil si výhradně jeho (O) – vyvoliv si ho (2); mladík. (O) – mladík 

škol. (2); Je to (O) – Jest to (2); všech učených hlupáků. (O) – všech hlupáků, zvláště učených. 

(2); chvíle (O) – chvíle zpupnosti a sebevědomí (2); které posléze ustoupily pravdě (2); světa. 

(O) – dnešního světa, jenž ostatně sestává dnes jen z hesel a lží… (2); zezpupnění (O) – 

zezpupnění a rozchvástání (2); hýbe mládeží (O) – hýbe scholastickou mládeží (2); samých 

individualit (O) – samých papírových individualit (2); dobré reminiscenci (O) – dobré 

blahodárné reminiscenci (2); a maje v ony chvilky (O) – vynášeje na něm (2); Těmi jako jiní 

(O) – jimiž jako jiní (2); moudrosti (O) – moudrosti jeho (2); ujmouti. (O) – ujmouti; a toto 

pozvedání zraků vždy jako by v něm cosi vzpamatovalo. (2); Ale hned zase (O) – Hned jako 

jinými vlivy, jiným zasáháním (2); střásal (O) – střásal se sebe (2); i budoucím začal ve svém 

přesvědčení vášnivě protestovati proti všemu, co odvádělo ho od života, pravdy a donucovalo 

ho k jiným snahám, než vyžadovala si jeho pozornost. (O) – i budoucím, čehos se tu začal bát, 

jakás hluboká schýlenost a pokora ho jímala před něčím neznámým, ohromivým, co jako by 

jeho zrakům s hůry vytanulo viděním a přízrakem, před nímž mladická zpupnost se otřásla jako 

mystickým vichrem… (2); A vymítaje školu za školou (O) – Avšak zase bylo třeba se vrátit 

k dané jsoucnosti, v níž vymítaje školu za školou (2); po níž (O) – po nichž (2); A již tehdá začal 

ve svém přesvědčení vášnivě a nesmiřitelně protestovati proti všemu, co odvádí od života a 

pravdy, co donucuje k jiným pošetilým a mrzkým snahám, než vyžaduje přirozenost a její 

zdroje.. (2); A zanechav zatím docela všech oněch falešných chvil (O) – Až zbyv se docela všech 

oněch falešných chvil (2); určení (O) – soběstačného určení svého (2); dnešní školami (O) – 

dnešní nějakým tuctem proběhlých škol (2); začal opět častěji a opravdověji pozvédati své zatím 

plaché zraky k věži oné (O) – tím opravdověji a ponureji chápal život a tím vášnivěji protestoval 



26 

 

proti jeho scestí, jimž byl vlečen. A tím častěji a opravdově pozvédal své zatím plaché a hodně 

nezpupné již zraky k věži oné (2); zaniku. (O) – zániku všeho. (2); rozpiala (O) – rozpjala (2); 

za karrierou. (O) – za karrierou, jež stala se smyslem života, stala se věčností, Bohem… (2); A 

nemaje již tehda (O) – A kdyby neměl již tehdá (2); rozpiat (O) – rozpjat (2); rozpiatou (O) – 

rozpjatou (2); A muse (O) – A musev (2); pialy se (O) – pjaly se (2); spiatým (O) – spjatým (2); 

a zákazy (O) – a zkázy jejich (2); když jiným svrchovaným a neúprosným určením odňaty jsou 

všechny tyto požitky! (O) – u jiném svrchovaném a neúprosném určení stop života… (2); 

známostí (O) – známostí a vemlouvat se v přízeň mocných (2); života. (O) – života a ještě méně 

to chtěl činiti. (2); kyvy (O) záhadné kyvy (2); onoho. (O) – onoho, jsou podstatou civilisace 

jeho. (2); krásy světa (O) – krásy a výhody světa (2); nepotřebuje toto mládí (O) – nepotřebuje 

mládí (2); knajp (O) – knajp, ve spolkaření a freji (2); karriera. (O) – karriera, třebas založená 

na okrádání mozolů a práce. (2); hampejzech (O) – hampejzech v náručí nevěstek (2); luznou 

sílu (O) – kypící sílu (2); touhy (O) – luznost touhy (2); užíraní byvše (O) – užíraní (2); zločin 

pohlaví (O) – neřest pohlavnosti (2); jimiž okázale (O) – čím okázale (2); vymoženost mládí 

(O) – vymoženost mužnosti mládí (2); lásky (O) – lásky životní, praktické (2); žití. (O) – žití na 

úkor druhých. (2); materialisté chtějí (O) – materialisté života chtějí (2); béře se to (O) – béře 

se ta věc (2); se obléci (O) – se i obléci (2); poesie (O) – poesie duhových barev (2); dovede 

zdrásati (O) – dovede drásat (2); lásky. (O) – lásky a dostatek prozíravosti… (2); a zjitření! (O) 

– a zjitření ho jalo! (2); zalila mu srdce (O) – zalila mu luhy srdce (2); mít a líbat (O) – svírat a 

líbat (2); ustati (O) – ustati, líbat nikdy opomenout (2); jenž vrhá se v bezdno (O) – jenž krouží 

a vrhá se v bezdno (2); jako by věčně nemělo opomenouti (O) – Kéž by věčně dáno bylo (2); 

dychtění. (O) – dychtění, jež přes hory se přenáší. (2); Až jako by (O) – A jako by (2); rozpiatí 

(O) – rozpjetí (2); slunce štěstí (O) – slunce blaživého štěstí (2); ovanu její bytosti (O) – ovanu 

z povzdáli její bytosti (2); neskonalé něze (O) – neskonalé čisté něze (2); hukotu (O) – hukotu 

a vyplývání (2); salonů, cest (O) – salonů, ekypáží, cest (2); jak tak ráda skoro po celý den 

činila. (O) – což bylo, zdálo se, jejím nejmilejším zaměstnáním. (2); nezmoudřelého dosud 

z tolika škol a učení (O) – z tolika škol a učení (2); k jaké to asi (O) – a uvažovali to k jaké asi 

(2); může to dotáhnouti (O) – může to dosáhnouti (2); této lásky (O) – této případné lásky (2); 

případných sukní (O) – ženských sukní (2); bylo třeba (O) – bylo třeba se strany nápadníky (2); 

ale životních vyhlídek málo. (O) – ale životních vyhlídek dost málo, anebo ne dost vhodných a 

zamlouvajících se zřetelům takové známosti. (2); školách. (O) – školách a čím by býti chtěl! (2); 

dost hrdé (O) – dost hrdé, slibné (2); silami (O) – silami lacino (2); zde ve zlato (O) – zde 

z národní pošetilosti a hlouposti ve zlato (2); milostivé adjutum. (O) – milostivé adjutum, ovšem 

nebylo to nic, ale bylo to jisté, pod dekret. (2); rozpiatých (O) – rozpjatých (2); můra (O) – 
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černá, mystická můra (2); mysticky, černě narážela (O) – nezvěstně narážela (2); spiat (O) – 

spjat (2); Rozhodně dobře, že skončila. (2); dietními třídami (O) – dietními třídami a dekory 

(2); zištné pozemskosti (O) – zištné a chvastavé pozemskosti. (2); tak moudří (O) – tak moudří 

a neomylní (2); zdála se i na ně čekati (O) – zdála se i být objednána a na ně čekati (2); a nésti 

(O) – a zanášeti (2); ubíraje se (O) – ubíral se (2); ihned usínaje a chrápaje (O) – a ihned usíná 

a chrápe (2); zatím zpustlo (O) – zatím tam venku zpustlo (2); napáchaných hříchů (O) – 

napáchané zvůle a hříchů (2); O tuto (O) – A v tuto (2); celku věčnosti (O) – celku a soudruží 

věčnosti (2); neupiala (O) – neupjala (2); ponraví pozemskosti (O) – ponraví hamižné 

pozemskosti (2); vůle (O) – vůle  mystického zkonejšení (2); pial se (O) – pjal se (2); Zatím ale 

(O) – Zatím však (2); hlavu jeho. (O) – hlavu jeho a v srdce jeho nepřineslo smíru a skonejšení 

nikdy. (2); štvaní a drásání (O) – uštvání a drásání (2); ideálně tíhl (O) – ideálně, šlechetně tíhl 

(2); údělu pozemském (O) – údělu rovné vratké pozemskosti (2); … Ale zírá na ni ne v trpkosti 

a závisti pro ty šťastnější a zabezpečenější, jimž kývá oasa, svět, ne v mučivé touze spěti za 

oddalujícími se do světa tohoto, k jeho uvítání a zahrnování, ale jedině v tom přání, aby ona 

karavana žití již navždy minula a zanechala ho sama v bezmeznosti pouště, v níž by mohl umříti 

bez dotírání světa a jeho pustoty… Bylo také jaksi již jeho přáním jediným, aby ta karavana žití 

kolem něho navždy minula a jeho zanechala sama, k zahynutí, ne však tomu uhrůzňujícímu se 

zápasem smrti a zoufale proti ní se bijícímu pro pošetilé výhody pozemské, ale k tomu velkému 

mystickému zahynutí, které vstupuje u věčný, vševyrovnávající smír, rozptylující se po všech 

dálavách. (2); Jenže nechtěl by k tomuto životu zpátky (O) – Nechtěl by již k tomuto životu 

zpátky (2); nechtěl by připnouti (O) – nechtěl by znovu připnouti (2); Jenže pořád karavana žití 

nezanechávala ho sama v bezmocnosti pouště, jejíž velebné perutě konejšivě by se kladly od 

obzoru k obzoru, zaníceným mystickou tmou, a přikrývaly jeho uštvanou skráň, zabírajíce ji 

vždy ve své ohromivé zastření nekonečného míru, pořád život dorážel. A jaký život a co života 

doráželo, jaké rmut, jaká střádání, jaké ohavnosti, jaká zklamání – co bídnosti a rafinované 

zločinnosti číhalo a ohrožovalo na té dráze žití jeho, co vše bylo mu ukládáno, aby se naplnila 

míra utrpení u něho jakoby k nenaplnění. (2); pustošení bezstarostně dále, u frivolní veselosti, 

ve lžích a klamech přiznaných i nepřiznaných. Ale on nechtěl lhát a klamati, nechtěl 

spolupůsobit v díle pustošení, pořád doufaje(O); pustošení, pořád doufaje (2); se spial (O) – se 

spjal (2); hlava (O) – hlava s cítěním a myšlenkou… (2); popravní. (O) – popravní a pořád cítící 

a myslící. (2); věcí. (O) – věcí všech. (2); zmámení černého (O) – zmámení sžíravého (2); 

brodem. (O) – brodem hříchů. (2); svými kokrhely (O) – svým líčidlem a svými kokrhely (2); 

věčnosti… (O) – věčnosti, jež nenechá nikoho nezavolaného… (2); chodilo se zpupně (O) – 

chodilo se nadutě (2); obchodů (O) – obchodů a čeho všeho, co navymyslila si prolhaná 
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civilisace k odírání lidu (2); zisků a svého přibývání na váze (O) – zisků, jež jsou samým 

zlodějstvím, libováno si ve svém trávení a svém přibývání na váze (2); slety sokolské, pitomé, 

sterilní akademie, výlety, zábavy, nějací výboři se ukázali, nějaké veřejné otázky se vyskytly 

důležité zájmem pro ty, kteří je vymyslili, nějaké volby nastaly a se odbývaly v potírání stran i 

jednotlivců. (O) – slety sokolské a krajinské sjezdy zbytečných jakýchsi žup, aranžovány sterilní 

akademie, blbé výlety, zábavy, nějací nesnesitelní výboři kamsi důležitě kvapili se svým jalovým 

posláním, nějaké veřejné otázky se vyskytly důležité zájmem jedině pro ty, kteří je vymyslili, 

nějaké volby se odbývaly v potírání stran i jednotlivců. (2); pravdy (O) – pravdy a víry jemu 

odkázané (2); nízkým (O) – nízkým a planým (2); povalečů života (O) – povalečů a zahalečů 

života (2); jednou neselžou. (O) – jednou neselhou. (2); každé poznání (O) – každé poznání, 

každá víra (2); upiatě (O) – upjatě (2); hlásit a hájit (O) – hlásit a hájit víra a pravda (2); 

svědomí stržnictví (O) – svědomí, zlosynění (2); kropením (O) – kropením, muzikou (2); sokoly 

(O) – sokoly, zpěváky, fanglemi (2); demonstrace. (O) – demonstrace, pusté fráze a nabubřelé 

projevy. (2); A co těch hříšných farizejců se jimi míjelo. (2); Co různého (O) – Co prolhaného 

(2); Toho, v jehož dekoru (O) – víry, v jejímž dekoru (2); co ideí sociálních, etických a 

estetických tu paradovalo ve svých lžích (2); jimž nikdo nevěří a nikdo je nedodržuje (2); A ony 

pořád jako by ještě poshovovaly, ke všemu pořád ještě mlčky přihlížely, že ještě jaksi nenastal 

pravý čas, aby zasáhly v tuto pustou, lomozící pozemskost… (O); Co průvodů (O) – A co 

průvodů (2); hlouposti (O) – a dění všemožné hlouposti (2); a neopomenulo nikdy kohorty a 

doprovázení okázalých dámských právě koupených klobouků a třebas za cenu dluhu i 

počestnosti, s nimiž se vyrukovalo k vydatnějšímu a parádnějšímu zastoupení ideí sociálních, 

etických i estetických… (O); A také co (O) – co také (2); tohoto nejbídnějšího posledního 

označení lidskosti (2); parád (O) – parád a posvěcení (2); Ale zvláště těch (O) – I těch (2); první 

třídy (O) – jakés první třídy (2); symboly (O) – pitomými symboly (2); volá (O) – jedině volá 

(2); tlape veteránům (O) – houpe a tlape a vyplývá všem těm hodnostářům (2); a všem 

kloboukům a vlečkám, které se mohou ukázati (2); jak každý (O) – jak tu každý (2); šlapou si ti 

veteráni (O) – jak šlapou ti veteráni (2); úporně do taktu (O) – úporně jako křečovitě (2); ještě 

přinesenými z vojny, jež je jedinou jejich pýchou (O);  volno šlapou si sokolové, jakoby u 

rytmickém vynášení, vlají klobouky dam (O) – šlapou si a hrdě rozhlížejí sokolové, vinou se 

roby dam (2); zadostiučinění (O) – zadostiučinění a vyhonosení (2); piety (O) – jakékoliv piety 

(2); je kvůli těm druhým (O) – týká se jedině těch druhých (2); fajnové funusky (O) – fajnové 

zas jednou funusky (2); cestu (O) – cestu vlastními hodnotami (2); V temné (O) – Jen v temné 

(2); nad vším (O) – nade vším (2); kdo velí (O) – co velí (2); probouzeje svědomí (O) – burcuje 

ohromivě svědomí (2); hrabivých vší té zlosynnosti (O) – hrabivých, stržnických (2); jako bylo 
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běda jemu (2); o dokonalosti a rozvoji sociálních nauk a hodnot (2); ospravedlňovalo. (O) – 

ospravedlňovalo u ohlupování a vydírání těch, již nazváni bližními. (2); rozumu a za bezděkého 

jeho zatemnění. (O) – rozumu a vyspělosti civilizace dnešní. (2); že (O) – že jako by (2); 

zatknuty. (O) – zatknuty a obraceti je v ráně. (2); pochopy. (O) – pochopy ve službách lidskosti. 

(2); Krista (O) – Krista, svého hlasatele (2); za níž nechtěl by však, nechtěje k životu tomuto 

zpátky, k jeho vřavě a řícení, jež v srdci jeho zanechávalo hroznou spoušť. (2); tohoto 

zanechání, tohoto spočinutí. (O) – onoho zanechání poutníka, onoho posledního spočinutí. (2); 

rozpialo se (O) – rozpjalo se (2); odkud by nemohlo již dále, nýbrž k svému ztišení (2); usmíření. 

(O) – usmíření, k tomuto ztišení. (2); taková trpitelka (O) – taková mučenice (2); tak neskonalé 

lásky. (O) – lásky tak neskonalé. (2); naposled na něho pomněvši (2); ale vlastní žena stala (O) 

– neb vlastní žena stává (2); olupivši o vše (O) – olupujíc o vše (2); neměl srdce přítelova, neb 

srdce přátel bývají šalebnější než srdce nepřátel… (2); povinnosti (O) – povinnosti a poctivosti 

(2); síla (O) – mystická síla (2); mu ale (O) – mu však (2); A až (O) – Až (2); snad dvě naše (O) 

– snad obě (2); vytrubovaly (O) – pustě vytrubovaly (2); pohodlně houpá (O) – pohodlně a 

blaživě houpá (2); úděl (O) – mučennický úděl (2); aspoň (O) – ale aspoň (2); mu (O) – mu 

v proklínání (2); tragiky (O) – tragiky a smutku svého (2); ohromivý přízrak (O) – ohromivý 

mystický přízrak (2); podělo! (O) – podělo a Tebe nejvíc potřebuje! (2); hoře (O) – zalčeného 

hoře (2); mu (O) – mu tuto (2); žití. (O) – žití všeho. (2); rytmicky si oddechujícího (O); řítivě 

si oddechujícího (2); jeho mystickým (O) – jeho sama mystickým (2); mávající jeho rozpjatosti 

(2); útaj (O) – svatý útaj (2); svaté, čisté, neposkvrněné (O) – svato, neposkrvněno (2); mu 

vyoroduj (O) – mně vyoroduj (2); hoře (O) – opuštění a hoře (2); a když v opuštění svém (O); a 

když v žalostném zbývání svém (2); dobré vůle (O) – pokoje dobré vůle (2); uplatňování svého 

sobectví (2); spiaty (O) – spjaty (2); celé hodiny (O) – celé doby (2); spiatí (O) – osudovému 

spjatí (2); určování. (O) – určování, toto mámení duše v sobě. (2); za tu ruku (O) – za ni (2); tak 

maomocnou (O) – tak směšně poddávající se, malomocnou (2); rozpiala se (O) – rozpjala se 

(2); hypnosy. (O) – hypnosy nebes. (2); návrší (O) – všechna návrší (2); na užaslou zem (O) – 

na zem (2); schylovala (O) – schylovala u vyjeveném úžasu (2); rozešel (O) – rozešel po 

doupatech svého zotročení (2); bytostí (O) – bytostí těchto (2); jež je rozemelou a do rána znovu 

zadělají v těsto (O) – kteří je spaří učenníkům k obědu, neb prodají do jitrnic (2); a rokují vážně 

o svých nikdy neuspokojených desideriích a svém přetížení prací a velkém svém významu 

sociálním a národním; (2); paničky (O) – paničky jejich (2); plácání (O) – plácání o modě a 

klepech (2); na svou (O) – na sebe a na svou (2); jmou se družiti (O) – se druží (2); neděli 

k tanci (O) – neděli, kam na sál k tanci (2); hodinku (O) – hodinku poshovy, úlevy (2); si 

uvolněně (O) – si (2); jež staví za osy světa (O) – jež třeba uplatniti, aby se osa světa nevymkla 
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ze svých stěžejí, při tom horlíce na nepochopení a nevděk národa, nikdy dost k nim uznalého 

v bohorovném významu jejich stavu. (2); zdá se (O) – vůbec je více než pochybno (2); a každý 

málo že je honorován. (O) – každý příliš mnoho významu a důležitosti a každý má příliš málo. 

(2); pánům (O) – pánům od péra (2); zná jedině své maminky. (O) – zdá jedině útěchu a 

skonejšení své maminky. (2); štkal (O) – štkal kdes v ústraní sám (2); nepoznání (O) – 

nepoznání, ztemnění, rozchvácení (2); smysly. (O) – smysly, řítící se v propadliště bezmezna… 

(2); bezdno. (O) – bezdno nebes. (2); podstat (O) – podstat jejich. (2); duše. (O) – duše, 

zachvátila smysly jeho. (2); jakoby skvěly se (O) – jakoby tkvěly (2); hubily (O) – sápaly a 

hubily (2); světech (O) – záhadných světech (2); se zatím ode všech (O) – se ode všech (2); 

prstu (O) – jakéhos prstu (2); lehtané holky (O) – nějaké lehtané holky (2); ústy. (O) – ústy, 

dost se nachvástavšími o fatkách svých. (2); laškuje (O) – blahovolně laškuje (2); dění. (O) – 

dění a zdá se sbírat z dálav mystiky. (2); ještě osudovějším (O) – ještě ohromivějším (2); 

rozpialy (O) – rozpjaly (2); ubohé pozemské čočky (O) – ubohou pozemskou věcí (2); nejvyšší 

věci nebes (O) – nejvyšší podstaty nebes (2); spodobňují. (O) – spodobňují, nálůežejíce k témuž 

soujemu. (2); dění v oblasti jeho (O) – dění záhadného (2); všechno. (O) – všechno, co žádáno 

osudem. (2); uvrhajícím (O) – mystického světla nebes uvrhajícím (2); ale tím upjatějšími (2);  

Tak blízek (O) – Tak o mnoho bližší (2); rozpiatou (O) – rozpjatou (2); samýma jeho zrakoma 

(O) – jeho zrakoma (2); je to jakés přizračné zmocnění (2); tajemství (O) – neobsáhlé tajemství 

(2); kosmickém vrhání (O) – kosmickém uvrhání (2); příšerně obratně (O) – příšerně (2); 

věčnosti samé (O) – nebes i země, věčnosti samé (2); velikost nebes i malost země (O) – velikost 

a malost (2) 

 

Štědrovečerní nadělení: 

Časopisecky: Národní listy 47, č. 356, s. 9–10 

Knižně: Maloměstská idyla. Praha: Plačkovo nakladatelství, 1911, s. 80–96 

chléb, jejž dávali mu (NL) – chléb, jejž poskytovali mu (2); s níž splýval hustý, temný vlas 

(NL) – s níž na týl splýval hustý, temný vlas (2); aspoň ludráci s pastmi a drátem ve 

velkoměstech typu tomuto již dávno neodpovídají (NL); aspoň zpustlí, ožralí ludráci s pastmi 

a drátem v Praze typu tomuto již dávno neodpovídají (2); jeho patrného štěstí (NL) – jeho 

vyrovnaného štěstí (2); lidstvo ostatní (NL) – lidstvo a život ostatní (2); čehož všeho je pořád 

málo (NL) – čehož všeho pořád málo se dostává (2); v šíleném takřka chamtění (NL) – 

v šíleném takřka shonu a chamtění (2); stavěly se vůkol něho u nás továrny, školy, domy (NL) 

– stavěly se vůkol něho u nás továrny, školy, domy, hotely (2); měnila se celá krajina i s lidmi 

(NL 1) – měnil se takřka celý kraj i s lidmi (2); i ty hory naší krajiny se pozměnily (NL) – i ty 
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hory naše se pozměnily (2); jak zohavená hlava veleby (NL) – jak zohavený trup majestátu (2); 

a rozšiřovaly se nemocnice a blázince (NL) – a rozšiřovaly se žaláře, nemocnice a blázince (2); 

neschopna čeho jí nenáležitého (NL) – neschopna všeho jí nenáležitého (2); nezáviděl, 

neusiloval o bližního (NL) – nezáviděl, neusiloval o bližního, byl to dobrý člověk (2); Komíny 

tovární, dráhy, paláce, domy, telefony (NL) – Komíny tovární, dráhy, paláce, domy, elektrika, 

telefony (2); oddaně a s láskou si drátoval (NL) – oddaně a s láskou si drátoval na svém hrnci, 

okrouhlíku (2); jejž mu dali za tmel (NL) – jehož zpravidla větší krajíc, než bylo třeba – zaplať 

jim Pambíček nebeský – mu dali za tmel (2); tiskna onu mosaznou Panenku Marii (NL) – tiskna 

svou mosaznou Panenku Marii (2); A nemocnice a blázince nestavěly se pro něho. (NL) – A 

žaláře, nemocnice a blázince nestavěly se pro něho a lidi jeho druhu. (2); A co vím, nikdy 

nelhal, neměl potřebí lži ani jakéhokoliv hříchu… (NL) – A co vím, nikdy nelhal, nikoho 

neošidil, nemělť potřeby lži ani jakéhokoliv hříchu… (2); přes všechen ten moderní smalt, který 

ale kamenné nádobí dávno nenahradí (NL) – přes všechen ten moderní ošizdný smalt, který 

kamenné nádobí však dávno nenahradí (2); A jen když bylo k tomu toho božího chlebíčka… 

(NL) – A jen když bylo k tomu toho božího chlebíčka, s nímž selky nelakotily… (2); leč o to se 

tu nejedná, ale o jeho štědrovečerní nadělení (NL) – leč o to se tu nejedná, na podobné 

sentimentality je naše doba příliš vyspělá, intensivní, praktická – ale o jeho štědrovečerní 

nadělení (2); žádnými theoriemi sociálními, žádným důvtipně zbudovaným systémem (NL) – 

žádnými theoriemi sociálními, žádnou těžce propracovanou filosofií, žádným důvtipně 

zbudovaným systémem (2); zůstávalo jediným živým kvasem (NL) – zůstávalo toliko jediným 

živým kvasem (2); smyslem jeho života. (NL) – smyslem jeho života, vznětem jeho srdce… (2); 

nezvrhujícím se. (NL) – nezvrhujícím se, jako kvas chlebný. (2); nedeklamuje o něm, v slova 

své dychtění nikdy nevkládaje (NL) – nedeklamuje o něm, romanticky nehoruje, v slova své 

dychtění nikdy nevkládaje (2); jež stápějí se v odlesk blankytu sama (NL) – jež stápějí se 

v odlesk blankytu (2); blankyt modřejší, čistší, záludnější (NL) – blankyt modřejší, čistší, 

luznější (2); na ptáčka zpěváčka, ve všem zřel jedině své Slovensko (NL) – na ptáčka zpěváčka, 

na zeměkvítek, ve všem zřel jedině své Slovensko (2); daleko nejkrásnější (NL) – daleko 

nejkrásnější a nejkrásnější (2); Ne, že by čímkoliv pohrdal (NL) – Ne, že by čímkoliv pohrdal 

na této boží zemi (2); nejbližší a nejslavnější v dílech svých (NL) – nejbližší a nejslavnější a 

nejdobrotivější v dílech svých (2); bez affektu a vášně (NL) – bez affektu a háravosti netrpělivé 

vášně (2); bez muk nedočkavosti (NL) – bez sžíravých muk nedočkavosti (2); přeludů a 

rozmaru (NL) – přeludů a rozmarů (2); snění prosté, odevzdané, ale silné (NL) – snění prosté, 

odevzdané, silné (2); snění tím mohutnější a vroucnější (NL) – snění tím mohutnější, vroucnější 

a požehnanější (2); předlouhou řadu let (NL) – předlouhou řadu let stanovil lhůtu své touze (2); 
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pro ten samý šalebný smalt (NL) – pro ten samý šalebný smalt odprýskavý, jak jej dáte na 

plotnu (2); nestávaloť pro něho žádného existenčního minima (NL) – neurčováno pro něho 

žádného existenčního minima, byť by bylo sebemenší (2); Nebylo pro něho nic, než toho 

chlebíčka a těch pár krejcárků… (2); A nemohl se dříve navrátiti (NL) – A nemohl se přece 

dříve navrátiti (2); nýbrž prostředkem a prostředkem k cíli (NL) – nýbrž ubohým prostředkem 

a to prostředkem k cíli (2); svou zemi, jež byla zatížena závazky (NL) – svou boží zemi, s níž 

se kupčí i tam a jež byla zatížena závazky (2); loupeživým systémem světa (NL) – loupeživým 

systémem státu (2); závazků a navždy tam zůstane (NL) – závazků, nasytí svým obolem 

loupeživý systém. A navždy tam zůstane (2); Jezulátko synáčkem (NL) – Jezulátko děťátkem 

(2); tak připravené, tak nedočkavé (NL 1) – tak požehnané, svaté, velebné, tak připravené, tak 

nedočkavé (2); A nikde nezní tak slavně, věštěbně a všeobsažně „Pokoj lidem dobré vůle na 

zemi“, jako u nich, v srdci tohoto lidu, jenž žádá si jen tento pokoj, své dobré vůli na své zemi 

slovenské. (2); Letos již (NL) – Letos tedy již (2); neponižuje duši, ale pozvedá ji očišťuje (NL) 

– neponižuje duši, sobectvím ji neposkvrňuje, ale pozvedá ji, očišťuje (2); přepychy a okázalosti 

(NL) – přepychy a okázalosti a přípravy (2); se rozcházel (NL) – se rozcházel, a jež vesměs 

značily jeho obžerstvo duší i těl místo nejčistších vznětů srdce, opojeného láskou všelidskou (2); 

a přislibuje (NL) – a přislibuje jako milence (2); kdy se vydá na Slovensko (NL) – kdy se to 

vydá na Slovensko se svými úsporami, jež byly samá krev a které značily pro něho osvobození 

z jařma utiskovatelů jeho otročiny (2); tak krásná (NL) – tak krásná, jiskřivá (2); sníh tak bílý, 

kyprý, velebný jako na Tatrách (NL) – sníh tak bílý, kyprý, hory tak velebné jako na Tatrách 

(2); splynulá běl (NL) – splynulá, záludná běl (2); a v ni se hroužit (NL) – a v ni se hroužit 

tuchami duše (2); mosaznou matičku (NL) – mosaznou matičku u nevýslovném vznícení (2); 

„Nové hospodě“, zájezdní to hospodě (NL) – „Nové hospodě“, velké zájezdní to hospodě (2); 

na konci velké vsi blíže samého města (NL) – na konci samého města (2); Veliká místnost (NL) 

– Veliká, prostranná místnost (2); oken na náves (NL) – oken na ulici (2); hukot vlaků sem 

dorážel (NL) – hukot vlaků a ruch života sem dorážel (2); místnost dost špinavá, napěchovaná 

(NL) – místnost dost špinavá jako napěchovaná (2); venkované rádi, v takovém ovzduší se jim 

nejlépe pije a rozpráví. (2); hluboko dole, aby nikdo neviděl (NL) – hluboko dole, v úkrytě před 

světem, aby nikdo neviděl (2); co se mu natáčí (NL) – co se mu bryndá a dolévá z plecháku pod 

pípou (2); nad jedním stolkem hospodské desatero (NL) – nad jedním stolkem takzvané 

hospodské desatero (2); úřadní vyhláška (NL) – úřední vyhláška (2); Samý muší trus. (2); 

s kalnými nedopitky. (NL) – s kalnými nedopitky, kterým se ještě nepoužilo za pivo čerstvé. 

(2); sveřepě vypjatým (NL) – sveřepě upjatým (2); hrubě se utrhujícím obličejem (NL) – hrubě 

se utrhujícím, jakoby buldočím obličejem (2); a tak vítá vás (NL) – a tak vždy vás přivítá (2); 
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hvízdaje natočí vám pivo (NL) – hvízdaje natočí vám pivo, očima jen po vás žravě dloubnuv 

(2); nafoukav vám do něho (NL) – nafoukav a našpláchav vám do něho (2); sklenici odnese 

(NL) – hvízdaje sklenice odnese (2); A tlapaje (NL) – A tlape (2); připadá vám jako vzpřímený 

(NL) – připadá vám celý jako vzpřímený (2); připadají jako držka řeznického hafana (NL) – 

připadají nejinak než tlama řeznického hafana (2); i sám s sebou (NL) – i sám se sebou (2); 

Ostatně stane se brzo starostou, s fabrikou to má již vyjednáno, pak ukáže, k čemu je obecní 

jmění. (NL) – Ostatně stane se brzo výborem, s židovskou fabrikou, které nadhání v jejích 

zájmech, to má již vyjednáno, pak ukáže, k čemu je obecní jmění a ouřad. (2); A potlapuje si 

(NL) – A takto potlapuje si (2); a loupá očima… (NL) – a loupá očima, těše se na Vánoce, co 

sní a užije… (2); Ale ničí zvyklosti (NL) – A ničí zvyklosti (2); zlobivé chrochtání, a loupl tam 

očima (NL) – zlobivé jakés chrochtání a žehrání, a loupl tam vyzývavě očima (2); formanského 

koutu (NL) – formanského koutu, tentokrát úplně prázdného (2); obecní jmění (NL) – obecní 

ouřad a jmění (2); svátky nikoho v šenkovně (NL) – svátky vůbec nikoho v šenkovně (2); co 

v hospodě zůstává (NL) – co v hospodě zůstává, žádná přespolní ani domácí nevěstka (2); Pil 

hostinský (NL) – Popíjel si hostinský (2); mysle na své nedaleké starostenství a na obecní 

jmění, ničeho jiného si nevšímaje než svého zadostučinění (NL) – mysle na své nedaleké 

výborství a na obecní jmění a na velkobožohodový oběd, ničeho jiného si nevšímaje než svého 

přítomného a budoucího zadostučinění (2); nějaké balíčky (NL) – nějaké pestré balíčky (2); 

k svaté noci (NL) – k svaté noci, božím hodům (2); jež znamená hodně a vybraně se najíst a 

napít (NL) – jež znamenají co nejobžerněji přecpávat své útroby a co nejvíce cetkami mody 

ověsit své tělo (2); ryby, maso (NL) – ryby, maso, jitrnice (2); větřícího buldoga (NL) – 

větřícího, jinak dobře krmeného, buldoga (2); téměř on sám (NL) – téměř on sám jediný (2); 

Ale drátuje (NL) – Ale horlivě drátuje (2); z toho, klada pevně (NL) – z toho, co se tu 

připravovalo a dělo, klada pevně (2); ten chlebíček je ještě lepší (NL) – ten chlebíček je lepší, 

požehnanější, poctivější (2); toho užívání k oslavě (NL) – toho užívání a obžerství k oslavě (2); 

v srdci; (NL) – v srdci, v předzvěstech Vánoc a otčiny (2); ostatně mu ani kousíčku (NL) – 

ostatně mu kousíčku (2); nenabídli kousíčku (NL) – nenabídli ani kousíčku (2); pohostinství 

lásky (NL) – pohostinství lásky, a pokoje všem lidem dobré vůle (2); radoval se s sebou (NL) – 

radoval se vespolek (2); Temná zašeřující se tvář (NL) – Hluboce zašeřující se tvář (2); mystický 

zánik (NL) – mystický, bludný zánik (2); vyhlédal náš člověk  (NL) – vyhlédal chvilkami své 

práce náš člověk (2); se k svým nebesům (NL) – se k svým tam nebesům s jejich Tatíčkem, 

Synem Jeho, svatou Jeho mateří, se svatými, anděli a nebešťany (2); A zároveň (NL) – A to 

zároveň (2); věčnější, ty sněhy jsou (NL) – věčnější, světější, ty sněhy, sněhy jsou (2); každé 

chvíle své mosazné Matičky (NL) – každé chvíle ve svém rozhoroucnění své mosazné Matičky 
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(2); hvízdač neviděl (NL) – hvízdač tam neviděl (2); k symbolům mystiky (NL) – k symbolům 

mystiky a víry (2); které stloukla dohromady (NL) – které ještě stloukla dohromady (2); A 

poznamenává se křížem nad dokonanou prací, jako nad vším, co začíná, čím žije a dokonává 

(NL) – A poznamenává se křížem nad vším, co začíná, čím žije a co dokonává. (2); v soumrak 

zimní (NL) – v soumrak zimní, předzvěst svaté noci dnešní (2); k praktickým prostředkům 

k dosažení (NL) – k praktickým prostředkům svých touh a svého dosažení (2); nebylo to 

z lakotné hrabivosti (NL) – nebylo to z lakotné hrabivosti, z hamižné vášně (2); rodný kraj (NL) 

– rodný kraj, jeho vykoupení a dosažení navždy (2); zdála se mít věc (NL) – zdála se najednou 

mít věc (2); Přestal najednou hvízdat a brumlat (NL) – Přestal uprostřed hvízdat a brumlat (2); 

jaksi pozorlivě (NL) – jaksi pozorlivě a uvážlivě (2); na ty papírky (NL) – na ty papírky, jaksi 

je počítajíce vespol (2); supí oči (NL) – supí, větřící oči (2); jaká vytrvalost práce a neúmornost 

snah, jaká trpělivost (NL) – jaká trpělivost (2); ani vyssátý krvavý mozol (NL) – ani vyloupený, 

vyssátý krvavý mozol (2); divný zálesk se v nich značil (NL) – divný zálesk se v nich značil a 

jeho nozdry se rozevíraly (2); Pak drotar (NL) – Až drotar (2); jenž všechno vykoupí a spasí 

(NL) – jenž všechno vykoupí a spasí ve hříších lidskosti (2); a narodí se Kristus Pán (NL) – 

narodil se Kristus Pán (2); slávy nebeské (NL) – slávy nebeské a země (2); nehvízdaje (NL) – 

nehvízdaje ani dost málo (2); chvatně umlouvaje (NL) – chvatně a významně umlouvaje (2); 

zavřít domovní dvéře síně (NL) – zavřít na klíč domovní dvéře síně (2); Bodejť by ne, loupl po 

něm hostinský očima jako ve svolnou odpověď. (2); Dal s Pánembohem (NL) – Dal tedy drotar 

s Pánembohem (2); a také by nyní ani nemohl (NL) – a taky by nyní ani nesměl, nemohl (2); 

majíť tolik (NL) – majíť tam tolik (2); vynikající sílu (NL) – vynikající, mocnou sílu (2);  Těžká 

vřelost (NL) – Těžká, strašná rozvřelost (2); všemi póry (NL) – všemi póry kůže (2); Hostinský 

si vyšlapuje (NL) – Hostinský si klidně vyšlapuje (2); bude brzo výborem (NL) – bude brzo 

starostou (2); k čemu je obecní jmění (NL) – k čemu je ouřad a obecní jmění (2); Nyní teprv 

jaksi si povšiml  (NL) – Nyní jaksi teprv povšiml si (2);  Na cák nám sem děláte vobličej jako 

tolar z tvarohu (NL) – Na cák nám sem čumíte jako vylíhlý tele na svět (2); v němž patřil na 

hostinského (NL) – v němž rvalo se jeho srdce a takto u vytřeštěném úžasu patřil na 

hostinského, jako by dotazuje se ho o radu na přispění (2); pokrčil lhostejně (NL) – pokrčil 

sveřepě, lhostejně (2); možná drátaře oloupiti (NL) – možná taky drátaře oloupiti (2); a zase 

rozešel se po šenkovně (NL) – a zase po svém rozešel se po šenkovně (2); a drátaře si nevšímaje 

(NL) – a ubohého drátaře si více nevšímaje (2); přispění jakéhos (NL) – přispění a smilování 

jakéhos (2); vláhou (NL) – vláhou, tak strašlivou, krvavou, zalýkající (2); Cák tam čumíte, 

všechno teplo nám vyvrzáte. (NL) – Zavřete honem, všechno teplo nám vyvrzáte. (2); 

nepřestávaje hvízdati, tak loupl po něm těma dravčíma očima (NL) – nepřestávaje hvízdati, 
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popošel k těm dveřím a tak tam loupl těma dravčíma svýma očima (2); drotar jal se smutně 

zavírati (NL) – drotar malomocně uskočil (2); oloupili mě o tebe, Slovensko (NL) – oloupili 

mě o tebe, moje Slovensko, moje chato, moje otčino (2); zmítalo do její stěn (NL) – zmítalo 

kamsi do její stěn (2); černým propastným zoufalstvím (NL) – černým, propastným, bezmezným 

zoufalstvím (2); Slovensko mé, oloupili mě o tě (NL) – Slovensko mé, má chato, má otčino, 

oloupili mě o vás (2); tyto pohledy (NL) – tyto smrtelně vyděšené pohledy (2); jídlo, pití. (NL) 

– jídlo, pití, obžerství. (2); po údolích horských (NL) – po údolích a chatách horských (2); nesly 

se zvuky, spíše vzdechy, které pěly svou píseň (NL) – nesly se zvuky, chvějící se a plaché, spíše 

vzdechy, které pěly taky svou píseň (2); hlaholily zase chlévem vzdechy modlitby (NL) – 

hlaholily zase chlévem schvácené vzdechy modlitby (2); ukončil také je, klaně se celou duší 

(NL) – ukončil, klaně se schýleně celou duší (2); ke království nebeskému (NL) – ke království 

nebeskému na zemi (2); byloť jediným (NL) – bylo jediným (2); která neměla-li své otčiny (NL) 

– která nemajíc své otčiny (2); která je ze všech nejkrásnější. (NL) – která je ze všech 

nejkrásnější, ale chodí zamlkleji, ponureji a Nové hospodě se vyhýbá na vždy. (2) 

 

Všechny vás pochovám: 

Časopisecky: Národní obzor 1, 1906–1907, č. 46, s. 7, č. 47, s. 7–8, č. 47, s. 7–8   

Knižně: Maloměstská idyla. Praha: Plačkovo nakladatelství, 1911, s. 97–121  

útulněji v uzavřené místnosti restaurační (NO) – útulněji než venku v uzavřené místnosti 

restaurační (2); čehos tak teplého, jarého, bezstarostného, s parami alkoholu, cinkotem 

sklenice, tabákovým kouřem, pleskáním karet a šumivého veselí (NO) – čehos teplého, 

bezstarostného, s parami alkoholu, vůní nějaké té pečeně, cinkotem sklenic, tabákovým 

kouřem, pleskáním karet a šumivého veselí (2); Páni i paničky. (NO) – Páni i paničky, tu a tam 

s nastrojenými dětičkami. (2); přírody holé a vlhké (NO) – přírody syré, zasmušilé a vlhké (2); 

Slunce bylo tak smutné. (NO) – Slunce je tam tak smutné, bludně jen mží svými úsvity. (2); se 

všude hlásil (NO) – se všude hlásí (2); ustrnule znělo do duše (NO) – ustrnule zní do duše, 

vzbuzujíc temnou náladu (2); věhlasem, hodnostářstvím (NO) – věhlase, úřadem, 

hodnostářstvím (2); s šaty, úřadem svého muže a kloboukem před očima mnohých známých, 

jsi-li ty a je-li vše podle toho – dále tak intimně se to pomlouvá (NO) – s novými šaty a 

kloboukem, předstihujícím svými rozměry všechna očekávání, před očima známých; dále tak 

intimně se to pomlouvá a svátí k důvěrnostem (2); nořila v sebe duši (NO) – nořila v sebe mysli 

i srdce (2); nezbytnost naší veřejnosti (NO) – nedělní nezbytnost naší veřejnosti (2); neúředníci, 

živnostníci – konečně také to lidé (NO) – neúředníci, živnostníci, obchodníci, obyčejné lidé – 

konečně také lidé (2); U několika stolů hrálo se v karty, a jak se zdálo dost temperamentně. (2); 
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z kraťáků i trabuk jakoby volně pojila (NO) – z kraťáků i trabuk volně splývavá, modravá, jako 

by pojila (2); v jedinou oblast duší a zájmů a požitků (NO) – v jednou oblast družnosti, zájmů 

a požitků (2); co tu trčelo různorodostí zájmů, stran, šalby a protivenství vzájemného; ale do 

toho hospodě ničeho není… (NO) – co tu trčelo vedl sebe různorodostí těch zájmů, nevraživosti 

stran, šalby a protivenství vzájemného; ale do toho hospodě ničeho není, jen když se pije… (2); 

filigránského stolku (NO) – filigránského osamělého stolku (2); si sedí nevelký (NO) – si sedí, 

vlastně hoví (2); nápadného vzezření (NO) – nápadného, jaksi ostrého vzezření (2); jako 

zastřené, ale při tom (NO) – jako zastřené, spěšně mhouravé a chvílemi neočekávaně se 

přivírající, ale při tom (2); pronikavé, ulpěle se (NO) – pronikavé, zažíhavé, ulpěle se (2); pleť 

bledá (NO) – tvář bledá (2); ostrými rysy (NO) – pronikavými rysy (2); pokuřuje si (NO) – 

pokuřuje si labužnicky, ba i znalecky  (2); nohy si pohodlně vztáhl před sebe skrčiv je (NO) – 

nohy si pohodlně vztáhl před sebe (2); na třech rovných kolích stojící (NO) – na třech rovných 

nohách jako kolích stojící (2); spíše jen svůj zvláštní (NO) – spíše jen svůj zvláštní človíček (2); 

se všemi se pozdravoval (NO) – Jinak se všemi se pozdravoval (2);  něco vtipného, řeřavého 

(NO) – něco vtipného, řeřavého prohodil (2); Se všemi patrně byl znám. (NO) – Se všemi patrně 

byl dost dobře, ba i důvěrněji znám. (2); zvukem ironické (NO) – zvukem jakés ironické (2); 

co jakoby (NO) – co jako by (2); vynášelo se nad ostatní a z nich si dělalo blázna (NO) – 

vynášelo nad ostatní, majíc nad nimi duševní převahu a z nich si dělalo blázna (2); fistulkový 

přeskakující hlas (NO) – fistulkový, přeskakující, trochu sípavý a přiškrcený hlas (2); filosofa 

a svého člověka (NO) – filosofa a člověka svého, soběstačného (2); A při řeči jeho vždy (NO) 

– A při řeči jeho, jež připadala krátkým zašveholením, vždy (2); chytře, lstivě, ale zároveň 

laskavě, sladce (NO) – chytře, lstivě, poněkud i uhrančivě, ale zároveň laskavě, sladce, mámivě 

(2); a jakoby (NO) – a jako by (2); dotyčný, to ten výsměch tvůj (NO) – dotyčný oslovený, že 

to ten patrný výsměch jeho (2); pro mne je to od tebe (NO) – pro něho že je to od toho zvláštního 

človíčka (2); ten člověk (NO) – ten človíček (2); dobrým hercem (NO) – dobrým hercem 

ochotníkem bez nichž ani naše městečko se neobešlo v kulturním svém rozvoji, jimž nad jiná se 

honosilo (2); jeho prosy životní (NO) – jeho prosy životní, povolání (2); ale v době (NO) – 

poněvadž však v době (2); venkovské zlatnictví. A proto měl (NO) – venkovské zlatnictví, měl 

proto (2); c. k. atd. (NO) – c. k. místodržitelstvím atd. (2); Byl to pokrok u nás. (NO 1) – Byl to 

pokrok u nás, sousední městečka nám záviděla. (2); vyšší třídy (NO) – vyšší třídy, přál-li si 

toho kdos, komu to nevystačovalo takto, neb žádala-li to zvláštní autorita a význam toho, kdo 

mezi námi ukončil svůj velezáslužný běh života (2); druhý pro ty sprosťáky (NO) – druhý pro ty 

lidi obyčejné, jaksi sprosťáky, co si zvláštního luxusu smrti dovolit nemohou (2); anděly, 

pompfunebristy (NO) – aděly, massivní, pompesní i jednoduché svícny, roucha, sukna 
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prostěradla, šik ze zdejších ševců vycvičených pomfunebristů a jakéhos jejich jenerála, ševce 

to s mohutně vyvinutým , na prsa splývavým vousem a proto nad ševčinu povzneseného (2); 

uniformy, chocholy. (NO) – uniformy, chocholy, pro jenerála chochol nejvyšší, uniformu 

nejparádnější. (2); proslovy odříkal nazpaměť (NO) – proslovy, řídící se co do tklivosti dle výše 

třídy, jež odříkával nazpaměť (2); jako pilný žáček a uměl pochmurně se křižovati (NO) – jako 

pilný, dobře nacvičený žáček, přivíraje při tom zachmuřeně své očka a rychle, nedůtklivě jimi 

pomžikávaje, jako by násilně zadržoval slzy pohnutí; měl připravená vzorná parte, jejichž 

slohová květnatost a dojemnost rovněž řídila se dle výše třídy; uměl pochumrně, obřadně se 

křižovati (2); vše co bylo třeba (NO) – vše co bylo jaksi církevnicky třeba (2); kostelníkem (NO) 

– s kostelníkem (2); hrobařem, ministranty, a to je prapakáž, s muzikanty. (NO) – hrobařem, 

zvoníky, ministranty, a to je zvláště prapakáž – s muzikanty, modlavými babami. (2); Bylo 

vzhledem k tomu (NO) – Byloť vzhledem k tomu všemu (2); až milo umřít, mohlo by se říci, že 

se člověk na to těšil, na takový svůj tak krásně zaranžovaný funusek (NO) – až milo umřít, bez 

starostí a svízelů druhdy, kdy rval se o nebožtíka kde kdo ze žreců smrti, snaže se z jeho 

pozůstatků urvat co nejvíce, zvláště páteři, a kdy pro trochu slušnějšího člověka případ smrti 

značil tařka katastrofální pohromu majetkovou; mohlo by se až říci, že se člověk na to zrovna 

těšil, na takový svůj krásně a bez starostí zaranžovaný funusek (2); potřeboval si určiti jedině 

(NO) – potřeboval si testamentárně určit jedině (2); co ještě k tomu (NO) – co ještě k tomu pro 

lepší a jistější spásu věčnou (2); všechno měl obstaráno (NO) – všechno měl obstaráno, 

natištěno, vyřízeno (2); nebylo zapomenuto, ani na ty co za tvou duši u nás vybrečovali 

v průvodu svůj otčenáš za otčenášem (NO) – nebylo zapomenuto, i jí dostalo se dle výše třídy 

(2); vykořisťovateli smrti (NO) – vykořisťovateli a příživníky smrti (2); a ten posleplý chlap 

(NO) – i ten poslední posleplý chlap (2); hnusnou kumpánkou, co to za tvou duši modlili se 

obligátně, majíce to sami spachtováno, nekonečné otčenáše, neustali druhdy po dlouhou dobu 

k tobě choditi a nestydatě tě vydírati (NO) – hnusnou kumpánkou udržující vespol milostný 

poměr, co to za spáse tvé duše v průvodu pohřebním vybrečovali někonečné otčenáše, majíce 

to jaksi spachtováno, neustali druhdy po dlouhou dobu k tobě choditi a nestydatě tě vydírati (2); 

za ty horlivé jejich infamní otčenáše (NO) – za ty jejich infamní otčenáše (2); Umřít a zbláznit 

se a přijít o všechno značilo druhdy takřka totéž. (2); svou ustálenou posicí stavovskou, hrdost 

(NO) – svou ustálenou posicí a hrdost stavovskou, své svědomí (2); A tajilo se dále v jeho stavu 

(NO) – A tajilo se dále v tomto jeho povolání, jež stalo se mu životním (2); co mělo svůj dosah 

(NO) – co mělo jaksi mimořádnější, intimnější dosah (2); jakés prozřetelnosti (NO) – jakés 

tajemné prozřetelnosti (2); Vědělť ten člověk (NO) – Věděl jaksi tento člověk (2); kdy umřeš 

(NO) – kdy hodláš umřít a také umřeš (2); řekl bych obchodním spojení (NO) – řekl bych 
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kolegiálním, obchodním spojení (2); ve své učenosti, ale ten člověk (NO) – ve své učenosti, 

ubezpečujíce trváním života tam, kde k ohromení rodinnému nastala smrt, a předpovídajíce 

smrt, kde vesele se žilo dál k ohromení zase těch, již tak nedočkavě na tu smrt chvátali; ale náš 

člověk (2); učeností (NO) – životnou učeností (2); bystrost, šik (NO) – bystrost, pronikavost 

(2); ve škole, ani z knih (NO) – ve školách (2); neprosperuješ pak ani v době (NO) – 

neprosperuješ pak v době (2); Bez nich můžeš (NO) – Bez těchto přirozených schopností můžeš 

(2); úředníkem se slušnou dietní třídou, ale praktickým člověkem rozhodně ne. (NO) – 

úředníkem v patřičné dietní třídě a s automatickým postupem, nebo tak učitelem, ale 

praktickým člověkem, na svou schopnost a sílu odkázaným, rozhodně ne. (2); neměl škol, kursů 

ani knih, ale praktikem stavovským byl. (NO) – neměl škol, kursů ani knih, nestal se tudíž ani 

úředníkem, ani učitelem, ale svérázným praktikem stavovským byl. (2); kdo z nás měl umřít. 

(NO) – kdo z nás měl umřít a jakou třídu funusu to vynese. (2); Ve 24 hodinách (NO) – 

V nějakých 24 hodinách (2); jak jsem pravil (NO) – Jakť jsem pravil (2); je to kšeft (NO) – je 

to vzájemný kšeft (2); prospěšným činitelem. (NO) – prospěšným činitelem a posílal-li našim 

čtyřem as pánům doktorům z kšeftovní uznalosti a vzájemnosti oné nějaké novoroční kapouny, 

krůty a víno, jako to činí každá lékárna, k vůli vhodnému předepisování co nejvydatnějších 

receptů – neví se, snad. (2); v jeho mysli a srdci blaženě svrchované (NO) – v jeho mysli a srdci 

vždy přítomné, blaženě svrchované (2); aby co nejdřív došlo na tebe (NO), aby co nejdřív 

v příčině smrti došlo na tebe (2); procesů duševních či transformací vnitřní (NO) – procesů 

vnitřních a transformací vnitřní (2); neomylně ví o tvých koncích již (NO) – neomylně již to ví 

o tvých koncích (2); záhadných tuchách a přesvědčení (NO) – záhadných, jaksi smrtelných 

tuchách a svém přesvědčení (2); Podával ti svou ševelivou, vždy trochu chladnou a lepkavou 

ruku, a tu podával napořád, bylo ti, jako by smrt sama na tebe sáhla, div jsi se nezachvěl. (2); 

věcí temperamentu (NO) – věcí tvého temperamentu (2); podávali ruce jeho rukám (NO) – 

podávali ruce jeho tak nějak jímavým rukám (2); své tajemnosti (NO) – své jakés svrchovanosti 

a tajemnosti (2); jakoby si (NO) – jako by si (2); nad ní vyvyšovalo v stavovském svém 

sebevědomí. (NO) – nad ní vyvyšovalo, filosoficky přezíralo, v stavovském svém i duševním 

sebevědomí… (2); i to jeho ševelivé (NO) – i ono jeho ševelivé (2); zas jakoby (NO) – zas jako 

by (2); dotýkala se chlupatými tykadly můra. (NO) – dotýkala se svými chvějnými, lepkavými 

tykadly můra. (2); nohy protáhlé křížem (NO) – nohy co nejpohodlněji a nejnonšalantněji 

protáhlé křížem (2); pozoruje si při tom a svým způsobem usuzuje. (NO) – pozoruje si při tom 

své vůkolí a při tom svým způsobem si o něm usuzuje. (2); hynoucí již přírody (NO) – mračné, 

hynoucí již přírody (2); Byli tu takříkajíc všichni naši lidé (NO) – Byli tu dnes zastoupeni tak 

říkajíc všichni naši lidé (2); kteří jakoby (NO) – kteří jako by (2); s pojmem (NO) – s pojmem 
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a podstatou (2); veřejnost, ráz a podstatu. (NO) – veřejnost, ráz a určení, jeho lesk, chloubu i 

moc. (2); naši páni ševci (NO) – naši mistři páni ševci (2); sprostá podružná holota (NO) – 

sprostá podružná, jarmareční, běhounská holota (2); kvetoucí staré živnosti (NO) – kvetoucí, 

starodávné, kmenové živnosti (2); co „votroci“ (NO) – co jejich „votroci“ (2); a je u nich (NO) 

– a tkví v nich (2); jakoby se vzbouřilo (NO) – jako by se vzbouřilo (2); tropí vůbec celkem 

neplechu (NO) – tropí vůbec celkem neplechu u svých stolů (2); zůstala dlužna za boty. (NO) 

– zůstávala dlužna za boty, jak nejčastěji se stává… (2); každému tyká (NO) – každému ze 

svých familierně tyká (2); jakoby sice (NO) – jako by sice (2); jakoby zajikl (NO) – jako by 

zajikl (2); Zřejmě to značí (NO) – Zřejmě to jaksi značí (2); jeho stolu (NO) – jeho stolku (2); 

zřízenci, řekl bych pochopy (NO) – zřízenci, úředníky, řekl bych pochopy (2); roztomilých 

jinak věcí (NO) – roztomilých jinak závodů (2); než sám pán chce a jim poroučí a vyděravější 

pro kapsu svých pánů z kapes a krve oné sběři, než sám pán pro kapsu svou. (NO) – než sám 

pán pro kapsu svou. (2); okázale si jedí; hned vidět (NO) – okázale si jedí a pokuřují trabuka, 

a hned vidět (2); Někdy vlastně (NO) – leda někdy vlastně (2); jeho ta naše (NO) – jeho ta u 

nás (2); jak pro něho (NO) – jak pro jeho charakteristiku (2); první po řiditeli, vede právě slovo 

(NO) – první po řiditeli, mimo fabriku fanatický, nepřesvědčitelný politik, vede právě slovo (2); 

jakoby lineálem (NO) – jako by lineálem (2); Frivolní řiditel (NO) – Frivolní člověk (2); 

lámající česky, (NO) – lámající česky, také z té fabriky proměňující bavlnu na zlato (2); jako 

by mu tím smyčku (NO) – jako by mu smyčku svým pohledem (2); prožraný skrz na skrz… 

zmařilá a hozená smyčka. (NO) – prožraný skrz na skrz, dávno zralý pro červy, značila ta 

hozená smyčka. (2); Oni že by (NO) – on že by (2); jejich hovorem (NO) – jeho hovorem (2); 

nějak pravý tulipán (NO) – nějaký pravý protekční tulipán fabrický (2); aspoň jiné maso. (NO) 

– aspoň jiné maso, myslí si při tom. (2); i kdybyste byli bavlnou (NO) – i kdybyste byli vaším 

warkopsem a pinkopsem (2); obtočeni celí, zdá se křičeti (NO) – obtočení celí, však všechny 

vás pochovám, zdá se křičeti (2); pro sebe (NO) – v sobě (2); upjatě pozorujícího (NO) – upjatě 

ob chvíli pozorujícího (2); tuto společnost… (NO) – tuto společnost a jakoby při tom honosícího 

se svou osudovou převahou. (2); čelného stolu (NO) – čelného stolu honorace (2); otylý člověk, 

spoře ovousovaný (NO) – otylý člověk, s býčím týlem, velkou hlavou, bachratý, spoře 

ovousovaný (2); s ohromnými prsteny (NO) – s ohromnými prsteny na neobyčejně tlustých, 

krátkých prstech (2); s ohromným řetězem, vše ze zlata (NO) – s ohromným řetězem na pestře 

květované vestě, objímající nehorázné, řeklo by se hodnostářské břicho (2); člověk se zavilýma 

očima (NO) – člověk s vyboulenýma očima, hrozný jedlík a sviňák (2); bezohledný (NO) – 

bezohledný, zpupný to člověk, u veřejných hodnostech (2); paša náš (NO) – příští náš purkmistr, 

paša náš (2); macher naší veřejnosti, hloupý jako bota, ale drzý jako Řek (NO) – macher naší 
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veřejnosti, jehož se každý bojí a slepě poslouchá, kdo s veřejností má co dělat (2); záložnu, 

jinak vlastenec (NO) – záložnu, z které po libovůli si vypůjčuje, který svými nápady a projekty 

přivedl město do nesmírných dluhů, jinak řvavý vlastenec, řečnící a holedbající se při každé 

okázalejší příležitosti (2); bijící se nehorázně v prsa stále připomíná Bílou Horu, to jediné co 

z historie pochytil (NO) – bijící se stále v prsa, zvláště připomíná-li Husa a obligátní Bílou 

Horu, které sudba dějin zajisté vhodně nám určila, aby vlastenci naši měli dost látky k svým 

vlasteneckým tirádám, také to jediné, co z historie pochytil (2); pravý náš člověk (NO) – pravý 

náš tento člověk (2);  zdá se k tomuto člověku (NO) – zdá se potom k tomuto člověku (2); 

blázne šprocovský (NO) – blázne procovský (2); ty nedocpané jelito, (od rána do noci ne 

přetržitě ten člověk, co se zmohl, jedl a pil (NO) – ty nedocpané jelito, ty stržníku, harlekýne, 

chvastavče (2); jak to tebou hodí, to budeš koukat! (NO) – jak to tebou zanedlouho hodí, to 

budeš koukat, to budeš valit ty své buličí oči, to se ti nebude chtít od tvých míst a tvých hodností, 

co? (2); Poznáváme již (NO) – Poznáváme tu zároveň (2); ztotožňovaly (NO) – úplně 

ztotožňovaly (2); považoval se za majestát její (NO) – považoval se sám za majestát její (2); 

sám ukládající se všem (NO) – svémocně ukládající se všem (2); všechny vás tam (NO) – 

všechny vás ostatní tam (2); pokračovati výsměch (NO) – pokračovati zžíravý výsměch (2); 

Byl to stůl (NO) – Byl to obligátní stůl (2); patrně učenějšího ševce (NO) – patrně učenějšího 

a v lepších rčeních zběhlejšího ševce (2); čestný stůl. (NO) – honorační stůl, k jakému pohlíží 

se vždy s respektem. (2); jako krocan (NO) – jako krocani (2); inu, známe to! (NO) – inu, známe 

to, víme, jak to u vás chodí, uvažovat zdál se jaksi dále náš obstaravatel. (2); pak ti je nosili 

v koši (NO) – pak ti je báby nosili v koši (2); co viď? (NO) – co viď, tam to ještě neznali? (2); 

Za pět jednušek (NO) – Za dvacet jednušek (2); mohlo obchodovat! (NO) – mohlo obchodovat 

dál, „poctivě“ bohatnout, naparovat se! (2); A kolik pak (NO) – A kolik že (2); těmi 

„šulcovkami“, he? (NO) – těmi „šulcovkami“, a stalo se tak teprve lidmi, he? (2); Před očima 

úřadů, četníků, he? To se to teď naparuje, co? Půl městečka založilo z nich slávu a moc svou! 

(NO) – Narážel to náš obstaravatel na druhdy kvetoucí u nás „živnost“ s falešnými penězi, dle 

svého vyrábitele zvanými „šulcovkami“, na nichž dobře půl městečka našeho založilo své 

bohatství, slávu a moc. (2); nedals ani krejcaru. (NO) – nedals ani krejcaru a všem si se vysmál! 

(2); A teď? Sedíš a hrabeš v záložně! (NO); Ostatně vy, pangrotáři, všichni, větší i menší., co 

vás tu všech je – viďte, kšeft nejde, honem teda pangrotek. Všichni to trefíte, všichni v tom umíte 

chodit! jaksi jizlivě se zachchtal v sobě obstaravatel. (2); hromotluku vedle (NO) – hromotluku, 

tam vedle (2); co koukáš (NO) – co se tváříš (2); na ni tlouci (NO) – na ni poplácávat (2); dřeli 

sedláci (NO) – dřeli ti sedláci (2); v tvé kapse (NO) – v tvé bezedné kapse (2); Sedlákům úrodu 

brals z pole, dobytek jim odváděl, poslední peřinu odnášel. To bylo okradených, ožebračených, 
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z přístřeší vyhnaných nebožáků, co? Ale co pak ty máš srdce? Vlastní mámu, vlastní děti 

okrádáš, holomku, vydřiduchu, kate! Ale jen když jsou tady, viď! (2); Tak to mezi vámi aspoň 

jde, nepostačil se jedovatě ušklibovati náš obstaravatel, bera si ve svém nějak zlém rozpoložení 

na paškál své lidi. (2); ježdíku (NO) - ježdíku zakrslý (2); To byl ohýnek, co, ten se poved, co? 

(2); ani vdovu (NO) – vdovu (2); Ostatek, co se vás jich tu nazapalovalo, abyste přišli 

k pěknému pojištění – chichichi, zrovna včera v noci zas tak něco šikovně shořelo, ani 

nezatroubili – ještě dobře, že jste si koupili na dluh parní stříkačku, potměšil se štířil v duchu 

náš obstaravatel u příležitosti těch častých ohňů u nás… (2); co’s odpřáh sirotkům a vdově, 

jimž byl‘s poručníkem (NO) – tam, co’s odpřáh sirotkům (2); celé jejich jmění (NO) – okradl 

je o celé jejich jmění (2);  ale tváříš se a vedeš si (NO) – ale vedeš si (2); nejvelebnější pampáter! 

(NO) – nejvelebnější pampáter o božím těle. (2); Chichichi… vy kujóni, vy skromníci – co všeho 

jste natropili, jen ne dobrého – a jak se tváříte ctihodně, důstojně, bohumile. (NO) – Ostatek 

kdo pak z vás neodpřísáhne, jee-li čáka, že to vynese! Všechno na světě falešně odpřísáhnete, 

všechno, všecinko, co sirotci, vdovy, čest, neštěstí a zoufání druhých, jen když to vynese a 

nemůže na to kriminál, viďte, vy počestní kujoni! (2); Toť se rozumí, chodíte korporativně na 

Vzkříšení, Boží Tělo a šlapete při tom jako veteráni, a naproti biskupu. (NO) – A při tom jak 

bohumile si dovedete si počínat, chodíte na „velkou“ do kostela, na „vzkříšení“, „boží tělo“, 

vyšlapujete si při tom jako veteráni, chodíte vítat biskupa, světíte prapory, školu – všechno 

s pánem bohem začínáte a končíte, chichichi, vy farizejská čeládko! (2); A žádný lepší funusek 

můj vám neujde (NO) – A viďte, na mé funusky chodit, to je vaše (2); To si pak vyšlapujete, to 

se honosíte, to se měříte ve své důstojnosti! (2); to se týká (NO) – že to se týká (2); jen na mě 

(NO) – jen ne na mě (2); každý si počínáte (NO) – když si počínáte (2); měl býti živ (NO) – měli 

býti živi a shromažďovati svůj mamon a prováděti své neplechy (2); A zatím, jak záhy všechny 

(NO) – A zatím všechny (2); složím se všemi vašimi hříchy (NO) – složím do země se všemi 

vašimi hodnostmi (2); vy slavní kacapiti, vy laudoni, vy šmokové (NO) – vy vydirači, stržníci, 

lichváři, penězokazové, křivopřísežníci, děvkaři – vy kacapiti, vy matadoři, vy šmokové – (jak 

dávno již vidno, uměl náš obstaravatel slušně nadávat) (2); zvláštního svého stavovského (NO) 

– zvláštního svého jaksi stavovského (2); páni v uniformách s kordy (NO) – někteří páni k vůli 

zvýšení effektu a význmu v uniformách s kordy (2); pokorným respektem (NO) – nepokornějším 

respektem (2); a skoro polekaným, ač nejvytouženějším úžasem. (NO) – až skoro zlekaným 

úžasem, a podaří-li se našemu člověku dosáhnouti toho, že může obléci tuto lesklou věc, je 

hotov za ni obětovat duši i tělo, své lidství, čest i národnost… (2); Kolem tohoto stolu (NO) – 

Vskutku kolem tohoto stolu (2); nedotýkaná oblast (NO) – nedostupná oblast (2); Jen nejeden 

švec (NO) – Jen jeden nepočestný švec (2); za pérka (NO) – za perka (2); nadával strašně. (NO) 
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– nadával strašně a odplivoval si. (2); Pan adjunkt soudní z nich (NO) – Jeden soudní pán z nich 

(2); vyjeveně rozzuřený (NO) – stále vyjevený jako rozzuřený (2); pravý samosoudce (NO) – 

pravý to samosoudce (2); svíravým hláskem (NO) – svíravým, řeřavým hláskem (2); řekl bych 

jak pejsek s useknutým ocáskem (NO) – jenž vzdáleně měl podobu s useknutým, mrcavým 

ocáskem u pejska (2); jenž ale v útrobách se ti probíral jako skelné střepy. (NO) – a jenž však 

v útrobách, zvláště odsuzovaných, probíral se jako skelné střepy. (2); samosoudcovstvím, 

patrně vedl se spor (NO) – samosoudcvstvím a patrně vedl se spor, jak tomu nasvědčoval čím 

dále ňafavější zuřivý hlásek, předkládající tam své argumenty. (2); naslouchala, pan berní byl 

(NO) – naslouchala, dávajíc zjevně za pravdu panu samosoudci, poněvadž byl svobodný a pan 

berní (2); krčil se do ramen (NO) – krčil se při tom do ramen (2); potřásaje jen hlavou. (NO) – 

potřásaje jen hlavo a neodvažuje se na ničí stranu dát na jevo souhlas. (2); zaujato rozmluvou 

a patrně zájem jejich (NO) – zaujato rozepří a také jejich zájem (2); straně adjukta (NO) – 

straně samosoudce (2); stavu důstojném upravení služného (NO) – novém, důstojném upravení 

služného (2); žádajíce každá více (NO) – žádajíce pro sebe každá více u významu o 

zodpovědnosti svého stavu (2); v obou myslích bylo (NO) – v obou myslích se projevila (2); 

nedostatečného, svrchovaně nespravedlivého postupu (NO) – dlouhé služební doby a 

svrchovaně nespravedlivého postupu, kdy v nějakých čtyřiceti letech nelze jít ještě do pense 

aspoň v šesté dietní třídě (2); Nedostatečný postup soudců je v tomto aspoň do nebe volající 

(NO) – Nedostatečný tento postup a mizerné upravení platů úřednictva vůbec je jistě do nebe 

volající (2); stává se (NO) – stává se již (2); Pan adjunkt (NO) – Pan soudní (2); v samých 

oblacích své povýšenosti (NO) – v samých oblacích důstojenství a povýšenosti (2); uniformy a 

kordíčky – papejte tu a tu dietní třídu! (NO) – vaše uniformy a kordíčky, vše odevzdám červům 

– papejte tam ze své dietní třídy! (2); k nim křičeti (NO) – k nim vyzývavě křičeti (2); spadeno 

na tyto pány (NO) – trochu spadeno na tyto pány (2); nebo svěcení praporu, nebo co to bylo, 

neboť u nás splývají ty věci všechny dohromady (NO) – nebo svěcení praporu, jemuž snad měla 

býti kmotrou nebo co to bylo, neboť u nás splývají ty věci všechny dohromady (2); ale ta velká 

ouřednice byla při tom nějakou čestnou funkcionářkou (NO); ale zkrátka ta velká ouřednice, 

majíc při tom být nějakou čestnou funkcionářkou (2); načež pak v něm celou noc protancovala 

– a druhého dne (NO) načež pak celou noc v něm protancovala, neméně okázale se honosíc – 

načež druhého dne (2); u vražedném svém předsevzetí (NO) – u vražedných svých předsevzetích 

(2); několik odborných pánů učitelů (s neodbornými zasedají) jinak s tváří vážnou (NO) – 

několik našich odborných i neodborných pánů učitelů s tváří vážnou, pochmurnou (2); pohledy 

obsáhle zaujatými (NO) – pohledů neobsáhle zaujatých (2); se vzezřením všeho toho (NO) – 

se vzezřením a výrazem všeho toho (2); a zodpovědnosti (NO) – a zodpovědnosti stavu (2); jež 
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za celé lidstvo na jejich odborných hlavách spočívalo v ohledu výchovy (NO) – jenž za celé 

lidstvo se obětoval v ohledu jeho výchovy (2); i jeden z nich pracuje (NO) – Jeden z nich 

pracuje (2); o methodice puntíčku. (NO) – o methodice  problému početních obrázkových 

vyprávěnek, něčeho, co zde ještě nebylo, jimiž míní způsobiti epochální převrat v elementární 

učbě počtům – chichichi, ušklíbl se v tomto pomnění obstaravatel, jestli pak však naučíš 

násobilce, které jste ještě málo naučili - …… a míní tím zároveň stanoviti vyšší poznatky a 

hodnoty nejen v psychologii dítěte, ale v systematice školské všeobecně; jeho hlas byl hluboký, 

ponurý, přesvědčivý, chvěje se v jakémsi nesnesitelném vnitřním pedagogickém nadšení. (2); 

jen v pokoře úžasu (NO) – jen v uctivé pokoře, v úžasu (2); obdivu samého majestátu lze se 

dotknouti. (NO) obdivu samé prozřetelnosti lze se jedině dotknouti, nelze nikdy nalézati dost 

způsobilého a vhodného výrazu tohoto respektu a zhodnocení, aby náležitě se ocenil a vystihl 

pořád ne dost pochopený a uznaný význam a cena jeho pro národ a lidstvo, jež vysvobozuje 

z tmy a zatracení nevědomosti, ku světlu osvěty je vynášeje… (2); Ale že úmyslům obstaravatele 

nic neušlo, nic mu neimponovalo, neexistovalo v jeho záměrech pro něho žádné výlučnosti a 

posvátnosti stavu, který by nebyl vydán jemu na milost a nemilost, a jsouc zabíráno vše tou jeho 

svrchovanou vnitřní vítězoslavnou moc a panování nad veškerou touto smrtelností, která je 

vložena do jeho rukou – také i vás pochovám, hošičkové milí, s celou vaší stavovskou 

důstojností, s vaší paedagogikou a s celým tím vaším papírovým krámem, označilo v tu chvíli 

na jeho takřka mefistofelské vzezření, na jeho podivnou vážnost, když tak se spjal 

k paedagogickému stolku. (NO) – Chichichi, sveřepě rozřehtal se tu v duchu náš obstaravatel, 

jehož impertinentnímu, jedovatému rozpoložení ducha nic neimponovalo, z nejsvětějších statků 

lidstva nic nebylo mu svato, vše sloužíc k potupě a výšklebku. A zároveň že pro nic jiného neměl 

ohledů, nic že neexistovalo jaksi ve vlastních stavovských jeho zájmech, co by dovedlo 

vzbuzovati v něm jinou slušnost, jinou ideu, než potřeba bezohledného, nelítostného pochování 

všeho a všech, neexistovala pro něho a úcty nezasluhovala žádná výlučnost stavu, žádná 

posvátnost ničeho, co by nebylo vydáno jemu na milost a nemilost, jsou zabíráno tou jeho 

svrchovanou vnitřní vítězoslávou moci a panování nad veškerou touto smrtelností, která je 

vložena do jeho rukou – nemohl ovšem ani své podivné zámysly, ani svou pravomoc smrti 

nevztáhnouti ani na jeden stav:  – Také i vás pochovám, žrecové učeben, školometi litery a 

puntíčku, vy nabubřelci, nadutci, nesnesitelní domýšlivci a národní zhýčkanci, vy věční 

nespokojenci a trpitelé, věčně přetíženi a věčně mající málo za to, co vskutku jste, co umíte a 

co děláte – viďte, jen o tu platící holotu, aby zaplatila všechna ta vaše zpupná desideria, se 

jedná, ta se ošívá – – všechny, všechny vás pochovám, a s jakým gustem, s celou vaší vybájenou 

stavovskou důstojností, s vaší troufalou, všude se vtírající paedagogickou fatkou, se vším tím 
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papírovým nesmyslným krámem, kterým ublbujete a mučíte mládež v domnění konání 

nejvyšších, nejvznešenějších služeb lidstvu a jak si to všechno pěkně napovídáte nesnesitelnou 

frází, kantorským svým žargonem – jo, jo, holečkové. mohli byste konat, velká, čestná by byla 

také vaše věc ve službách vzdělání a lidskosti, ale museli byste to vypadat jináč, než vypadáte, 

jináč vypadat škola, než vypadá ta vaše jalová, nabubřelá školština, pak jo… ale takhle! 

chichichi… tedy všechny, všechny vás smetu, všechny pochovám, křičelo v tu chvíli 

k pedagogickému stolu vzezření obstaravatele, nabravší takřka mefistofelovský výraz křečovité, 

jizlivé zžíravosti, která vše potřísní a sžírá svým louhem. (2); jejž měl za nejchytřejšího (NO) – 

jejž měl ostatně za nejchytřejšího (2); v němž mával veškerou smrtelností (NO) – v němž po 

libovůli jaksi mával veškerou smrtelností (2); jsa jinak (NO) – jinak tak (2); všechny vás 

pochovám jedné chvíle (NO) – všechny vás takto pochovám, až budu chtít (2); až jakoby se to 

téměř rozkřičela se ta maska (NO) – až jako by to bouřila bezuzdným sveřepým chvácením ta 

maska (2); rozjásala takovými (NO) – jásajíc nezvěstnými jakýmisi (2); v rysy její. (NO) – 

v rysy její, jata jakous unesenou vítězoslávou, tonouc v onom ubohém slavomamu, v kterém 

svou věc životní považujeme za cíl veškerenstva. (2); zjistření jakéms, bylo to ostatně (NO) – 

zjitření jakéms, stále vůčihledě vzrůstajícím, byloť to ostatně (2); zadostučinění stavovské, jež 

dnes ovládá (NO) – zadostučinění stavovské, sebou opojené a vyhonosené, jež dnes ovládá (2); 

ulpívajíce jako krysí (NO) – ulpívajíce jako krysa na kořist (2); virtuositě mimické (NO) – 

mimické virtuositě (2); hbité jeho tělo (NO) – hbité, poněkud jako hadovité vláčné jeho tělo (2); 

téměř naskakovalo (NO) – až téměř naskakovalo (2); nedůtklivě při tom ševelíce (NO) – 

nedůtklivě a spěšně při tom ševelíce (2); c. k. vys. atd. (NO) – vysoké c. k. atd. (2); Vy pošetilci 

malicherní, ale tak nadutí (NO) – Vy, vy všichni pošetilci, blázni malicherní, vy nadutci (2); a 

zájmy (NO) – a pustými zájmy (2); vaše povýšenost že v něm (NO) – vaše fatka že v něm (2); 

ani za mrvu. (NO) – ani za mrvu, vy nedochůdčata lidskosti. Nic nejste pro mě než mrva a hlína 

a červi. (2); jiné chlapíci (NO) – jiní chlapíci, co vskutku znamenali něco víc (2); vy hlupáci 

tady. (NO) – vy hlupáci tady, zdála se pokračovati maska obstaravatele ve svých tak urážlivých, 

infámních vývodech. (2); pochovám (NO) – pochovám, holečkové (2); přede mnou neobstojí 

(NO) – přede mnou ze života neobstojí (2); A vy, sami milostpaní, milostpaničky, tady samé 

ponížené (NO) – A vy tam milostpaničky, sami ponížené (2); rukulíbám (NO) – rukulíbám 

k nim (2); Vy hloupé, pitomé nány, hloupé čiči. – A jak se tam každá strojí a na sebe věší, jak 

se zdá před světem samá parádní okázalost, parádní vnada a zatím, jak vypadáte uvnitř – 

chichichi… (2); vyjímáte takové nahaté (NO) – vyjímáte nahaté (2); studené, tuhé (NO) – 

studené, ztuhlé (2); Jen tam pomlouvejte (NO) – Jen tam hodně pomlouvejte (2); honoste se 

(NO) – hodně se honoste (2); to jsou moji společníci… (2); co koukáte na svět jako jarní telata 
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na sníh, ale co máte troufalosti, sebevědomí a nároků a vystupování, a vetřelosti (NO) – co 

děláte obličeje jako z podešve a máte v sobě tolik troufalosti, sebevědomí, nároků, zpupnosti a 

vetřelosti a hloupí jste a pitomí jako žoky (2); až vám celá hlava bude zarůstat, pak to nestačíte 

zas vyškubávat! (NO) – až vám všechny díry budou zarůstat a jen na hlavě nebudete mít nic 

jako v nich nic nemáte (2); každá se vím vzdávala (NO) – žádná vám nemohla odolati… (2); 

Viď, ženeš se (NO 1) – Aha, ženeš se (2); Za chvíli přijde řada na ty druhé, svorně se střídají, 

leda že nějaký ženatý třeba neočekávaně vás vystřídá… (NO) – a brzo dělej, aby se ostatní 

mohli vystřídati… (2); ve vašich ideálech (NO) – v těch vašich ideálech, ve vašem umu, ve 

vašich aspiracích, ve vašich spádech (2); zloději… (NO) – zloději, kurevníci, oplzlíci, 

infamové… (2); to nadával, (NO) – to nadával, jak vidno, náš obstaravatel v jakéms vrůstajícím 

palčivem rozhořčení (2); i vy, kuběny, intrikánky (NO) – i vy, kokety, parádnice, flausistky, 

ničemnice, darmochlebkyně, pomlouvačky, kuběny, intrikánky (2); zatřásla jejími rysy a 

servávala je (NO) – zatřásala jejími rysy, neoznačitelně je servávajíc (2); se tam zmítalo, bilo 

v líce (NO) – se tam zmítalo a vyráželo z nitra v ty líce (2); vnitřní plápol (NO) – vnitřní třeskutý 

plápol (2); brunatně nějak je vzdouval (NO) – brunatně je vzdouvaje (2); vytřeštěně jim nabíhaly 

(NO) – vytřeštěně nabíhaly (2); řeřavěly zornice (NO) – řeřavěly jeho zornice (2); zatanulé, 

nehybné (NO) – nehybně zatanulé (2); jeden z mladých pánů od pokojské (NO) – z příslušníků 

nadějného zeleného mládí od pokojské (2); dorozumívavě jen mrkl (NO) – dorozumívavě mrkl 

(2); jakoby se mu zajiklo (NO) – jako by se mu zajiklo (2); pán zrovna ho předešel. (NO) – 

ženatý pán, sňav s prstu lesklou věc a strčiv ji do kapsy u vesty, zrovna ho předešel (2); vybíhaje 

to zrovna (NO) – vyběhnuv to zrovna (2); Z oken venku (NO) – Zvenčí (2); v úryvu (NO) – 

v oblasti (2); jakoby dívalo se (NO) – jako by dívalo se (2); toho chtění (NO) – tohoto chtění 

(2); mystické nejistoty, neznají ale mysli besedujících všech těch lidí zde, trávících takto 

všechna ta nedělní odpůldne, rozplýtvávajících marně takto vůbec celý svůj život pozemský a 

vnuklé mu svědomí… (NO) – mystické této nejistoty a žalobných výčitek nezná však u nás 

nálada hospodská, duše všech těch lidí zde, trávících takto svá nedělní odpůldne, 

roplýtvávajících marně takto vůbec celý svůj život pozemský, svou lidskost, své svědomí (2); 

čeho se nadíti. (NO) – čeho se nadíti a co by si počalo. (2); vyvstávalo prudce (NO) – vyvstalo 

prudce (2); ohlíželo se (NO) – ohlíželo se u oné bezradnosti a zmatku, v kterém se značí 

přítomnost jakés katastrofy, hluk, šum, hlasy, volání křik (2); jako smrtelné jakoby zavládlo 

(NO) – jako smrtelné zavládlo (2); úžas a ústrach (NO) – úžas a zmráčený ústrach (2); Vysvtalať 

právě ta maska (NO) – Bylať vyvstalať právě ta maska (2); vnitřním záhubným ohněm, tak 

brunatně příšerným, jímž řeřavěla jako výheň cos hořelo a zžíralo na celé té hlavě jakoby v divé 

oblasti se nořící, cos záludně zdálo se kypěti z celého nitra, schvacujíc celou bytost. (NO) – 
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vnitřních záhubných ohňů, jako výheň řeřavě vyplanujících na tuto líc, cos brunatně, příšerně 

hořelo a zžíralo na celé té hlavě jakoby z divé oblasti se nořící, cos záhubně a hrozně zdálo se 

kypěti z celého nitra, schvacujíc celou bytost. (2); řítí se (NO) – strojí se řítit (2); jaksi 

nekonečně nad propastmi života (NO) – jaksi někonečně, jaksi nad propastmi života (2); chtěla 

všechno tady (NO) – chtěly všechno tady (2); strašnou náruč (NO) – strašnou napřaženou náruč 

(2); vydobude se z této křeči (NO) – vydobyl se z té jakés zchvácené křeči (2); nad níž rozmávl 

náruč svou. (NO) – nad níž jako by rozmávl náruč svou. (2) 

 

Servaná střecha:  

Časopisecky: Český svět 3, 1906–1907, č. 34, s. 19–24, č. 35, s. 17–22 

Knižně: Maloměstská idyla. Praha: Plačkovo nakladatelství, 1911, s. 122–172  

neboť jemu náležela (ČS) – nezáleží na tom – neboť jemu náležela (2); Již asi hodně dávno 

nic. (2); byl by zůstal třebas i ohromen (ČS) – byl by zůstal třebas i ohromen, podivně dojat (2); 

jiného ohromení (ČS) – jiných dojmů (2); příčiny těchto hypothek (ČS) – příčiny těchto 

nezdařilých hypothek (2); A zůstali přece tehdáž ohromeni (ČS) – A zůstali přece tehdáž 

ohromeni a podivně dojati (2); i co se týče jisté změny povětrnosti (ČS) – i co se týče jisté 

změny povětrnosti, která jako by nejevila se tu pouhou prosaickou povětrností, ale v jímání a 

zasáhání čehos jiného (2); ale účastníci toho (ČS) – však účastníci toho (2); zdejšího průmyslu 

(ČS) – zdejšího živnostnictví  (2); večerní a nedělní pokračovací školu (ČS) – večerní i 

pokračovací školu (2); aby vyučující síly si hezky přivydělaly (ČS) – aby se učilo a vyučující 

síly si hezky přivydělaly (2); smolilo, vytloukalo kůži (ČS) – smolilo, nabíjelo kopyta, 

vytloukalo kůži (2); dle zdejšího národního zvyku (ČS) – dle zdejšího chvalitebného národního 

zvyku (2); pod rodinnou střechou (ČS) – pod jedinou rodinnou střechou (2); vola u bulíčka (ČS) 

– vola, na bulíčka (2); jak jindy se dělo (ČS) – jak jindy se tu dělo (2); zmanuv si to nějak a 

umíniv konečně zcela (ČS) – zmanuv si to jaksi a umíniv tentokráte konečně zcela (2); 

zasáhnout musel úředně policajt přiváben odkudsi až z podsíně náměstí, kdež obyčejně svou 

služby vystával (ČS) – zasáhnout musel úředně policajt, odkudsi až z podsíně náměstí, kdež 

obyčejně svou službu vystával, přiváben (2); v tom směru dokážou (ČS) – v to směru dokážou, 

zvláště je-li jich tolik, co u nás (2); vyřítil se ze síňky (ČS) – vyřítil se jako litý ze síňky (2); 

rozhodně nepřál bych si míti na něm hypotheku (ČS) – na nemž rozhodně nepřál bych si míti 

hypotkeku (2); Bylo starci (ČS) – Byloť tu starci (2); nesmírně vysoký práh síňky (ČS) – 

nesmírně vysoký, nehorázný, práh síňky (2); ze zad vyvstávající lopatka (ČS) – z hrbáčových 

zad vyvstávající lopatka (2); klopýtl nohama oběma, upadnuv někdy (ČS) – klopýtl nohama 

oběma, přes známý svůj vlastní práh, upadnuv i někdy (2);  sevřelýma se v pěst (ČS) – 



47 

 

sevřevšíma se v zlobnou pěst (2); S obličejem tím, svým stařeckým, sešlým, vytraceným  (ČS) 

– s obličejem tím, stařeckým, sešlým, propadlým, vytraceným (2); soubor kamení roznesl se po 

střeše (ČS) – soubor kamení najednou roznesl se po té střeše (2); nyní jako okázaleji (ČS) – 

nyní jako bravurněji, směleji, okázaleji (2); křečovitě jím zacloumav (ČS) – křečovitě, bezradně 

jím zacloumav (2); jako vyčítavě rachotilo střechou (ČS) – jako vyčítavě a přece tak hrozivě 

rachotilo střechou (2); vlastníku zasáhnouti (ČS) – vlastníku jejímu zasáhnouti (2); k svému 

hospodáři (ČS) – ku svému hospodáři (2); celý obličej tak nějak vztekle křivil (ČS) – celý 

obličej tak vztekle zkřivil (2); a že jednalo se (ČS) – a že jednalo se vším tím (2); také chtěl to 

nějak nehorázně zakřičeti (ČS) – také tu mínil nějak nehorázně zakřičeti, okřiknouti tu holotu 

(2); při čemž ale (ČS) – při čemž však (2); serval se mu dech (ČS) – serval se mu dech a 

vypověděv mu službu (2); Rty rozblekotaly se jen na prázdno (ČS) – Rty blekotaly při tom jen 

na prázdno (2); mizerné kejklání se (ČS; 1) – mizerné rozkejklání se (2); Ponrava se tedy 

rozehnala a ta měla klukům imponovati! (ČS) – Ponrava se tedy rozehnala, o píď se posunuvši, 

a ta měla těmto klukům, jimž nebylo nic svato mimo potěh mistrův, imponovati! (2); slepé 

odvaze (ČS) – slepé odvaze, chtějící se řítit proti všemu (2); vzhůru posunul napřed úporně je 

šina (ČS) – vzhůru vysunul úporně je šina ku předu (2); hned okázale (ČS) – hned jako okázale 

(2); za boky (ČS) – za boky, vší možnou švandu tropíce (2); jež zápasilo za ochranu  (ČS) – jež 

takto zápasilo za ochranu a bezpečnost (2); Posléz některý (ČS; 1) – Posléz i některý (2); z kluků 

třebas úmyslně (ČS) – z kluků úmyslně (2); jakoby byl jím dostižen (ČS) – jako by byl jím 

dostižen a podle toho tropě (2); I jakoby doopravdy (ČS) – I jako by dále doopravdy (2); 

zacloumati mínil klukem (ČS) – zacloumati mínil klukem, hodně urputně, trestavě (2); dlouhý 

a široký a lesklý (ČS) – dlouhý, široký a lesklý (2); ševci pod oním kořenem vylíhlí (ČS) – 

švíčata pod tím kořenem vylíhlá (2); jakby mu došla odvaha (ČS) – jak by mu došla odvaha 

k tomu, co mínil právě počít (2); chytiv se zase za (ČS) – chytiv se zase jen za (2); k němuž 

jakoby (ČS) – k němuž jako by (2); zůstal žalostně vyjeven (ČS) – zůstal žalostně vyjeven, jako 

zkoprnělý, bezradný (2); vypověděly mu nohy (ČS) – vypověděly mu tu nohy (2); divně 

neustávajíce (ČS) – divně, nemotorně, neustávajíce (2); jakoby nedovedly již své tělo (ČS; 1) – 

jako by nedovedly již vůbec své tělo (2); a jakoby (ČS) – a jako by (2); rady ani pomoci (ČS) – 

rady a pomoci (2); lézti a skákati kolem starce jako žáby (ČS) – lézti a skákati kluci kolem 

starce jako ohavné žáby (2); docela po rukou (ČS) – docela bravurně po rukou (2); přikomihali 

se k němu (ČS) – a takto přikomihali se k němu (2); div nečmírajíce (ČS) – div nečmýrajíce 

(2); svýma paznehtama (ČS) – svými paznehty (2); nehrozí jim odplata (NO) – nehrozí jim 

zasloužená odplata (2); v němž jakoby (ČS) – v němž jako by (2); jeden druhému. (ČS) – jeden 

druhému k celému zadostučinění své sveřeposti. (2); kol skrání jako plesnivou vlnou (ČS) – kol 
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skrání plesnivou vlnou (2); pocuchati si třebas (ČS) – pocuchati příhodně si třebas (2); k tahání 

vyzývající (ČS) – k potupnému tahání vyzývající (2); v jejich snahách ujíti (ČS) – v snahách 

této sběře ujíti (2); a z chřadlosti (ČS) – a z chřadnosti (2); nezvykle trčící (ČS) – nezvykle 

trčící jako u vypelichaného starého havrana (2); jehož (ČS) – a jehož (2); jako u žida 

jeruzalémského (ČS) – jako u jeruzalemskýho žida (2); při čemž třebas ten (ČS) -  vyzývajíce 

se takto, při čemž ten (2); nehorázně cvrkal (ČS) – nehorázně sám cvrkal (2); schýlil jen hlavu 

(ČS) – schýlil jen malomocně hlavu (2); marně se vymykaje (ČS) – marně se vymykaje tomuto 

hodně nehoráznému cvrkání (2); jako bázeň uštvaného zvířete (ČS) – jako užaslá bázeň a 

zdolání uštvaného zvířete (2); kteréž jakoby (ČS) – kteréž jako by (2); mázdrou těžkého 

úporného vypjatí (ČS) – mázdrou v takovém těžkém úporném vypjatí (2); až jako příšerně (ČS) 

– až příšerně (2); neblahá emanace (ČS) – neblahá, mimolidská emanace (2); jakoby čekali (ČS) 

– jako by čekali (2); o to jakoby se jim jednalo (ČS) – o to se jim jednalo (2); to jakoby chtěli 

(ČS) – to chtěli (2); dáven a mačkán (ČS) – dáven a mamlán (2); muse přec věděti (ČS) – musev 

přec věděti (2); holota měla (ČS) – zdejší holota měla (2); kteráž jakoby navěky pryč se donášela 

odtud (ČS) – kteráž na věky zdála se odnášeti odtud (2); svět dávno neznámý, nedostupný (ČS) 

– svět dávno neznámý, nedostupný, ztracený (2); dávno nepatřil (ČS) – dávno jaksi nepatřil (2); 

nenechával ho (ČS) – nenechávaje ho (2); své střechy hájí (ČS) – své rodné střechy hájí (2); 

ah střechy (ČS) – ach, střechy (2); aby zbylo mu (ČS) – aby zbylo mu kořisti (2); pedagogické 

mládeže (ČS) – pedagogicky odchované mládeže (2); cit svůj uchovává (ČS) – cit jí ještě zbyl 

(2); počínalo si způsobem (ČS) – počínalo si zatím způsobem (2); jak jsme shlédli, v tom 

udolání duše každým vlivem sveřepce a smělce, komu by se jen zachtělo. (ČS) – jak jsme byli 

shlédli, nevhodným, malomocným, ostatně ostatně v podléhajícím udolávání každé duše 

brutální sveřepostí prosté zvůle. (2); již ani nepovšimli (ČS) – již nepovšimli (2); povšiml si 

právě některý (ČS) – pozastavil-li se právě někdo na tím (2); nebo s mistry (ČS) – nebo s mistry 

a jejich potěhy (2); z den ode dne (ČS) – den ode dne (2); Jist jsa posléz před kluky, smutně 

stařec k ní vzhlédl. (ČS) – Smutně stařec k ní vzhlédal. (2); pohledu matky (ČS) – pohledu své 

matky (2); jakoby mu (ČS) – jako by mu (2); kamsi se cloumala (ČS) – kamsi stranou sebou 

cloumala (2); jakoby hledala (ČS) – jako by hledala (2); místečko, (ČS) – místečko, každou 

ránu její (2); zříštěným závěsem (ČS) – ztříštěným záleskem (2); pod jehož tuhou někdy až 

násilně se přivřely. (ČS) – a pod tíhou toho, co shlédly, násilně pak se přivřely. (2); 

v mrákotném jakéms úžasu (ČS) – v mrákotném úžasu (2); posléz vytrhnouti (ČS) – posléz 

přece vytrhnouti (2); A událo se někdy (ČS) – A připadalo někdy (2); v dálavy věčnosti (ČS) 

– v dálavy (2); Až celým tělem starcovým (ČS) – Až celým jeho tělem (2); začalo to lomčiti 

uprostřed dvorka (ČS) – začalo to pak usedavě lomčiti v tom divném hluchém tichu na tom 
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dvorku (2); jakoby zaschlým (ČS) – jako když zaschlým (2); jal se cloumati (ČS) – jme se 

cloumati (2); v stržený (ČS) – ve stržený (2); všechno jeho hoře a všechno upadání. (ČS) – 

všechno jeho hoře, na něž pomněl, všechno jeho žalostné upadání. (2); život tu šlo. (ČS) – život 

to šlo. (2); zaplakal to nad střechou i nad sebou. (ČS) – zaplakal to nad tou servanou střechou, 

i nad sebou rovněž tak servaným. (2); vytrvával do posledka (ČS) – vytrvával při nich do 

posledka (2); suchý člověk (ČS) – složitý člověk (2); byl již také v zastupitelstvu. (ČS) – dostal 

se již také do zastupitelstva, jež bývalo tu snem a touhou a měřítkem hodnosti. (2); dlaň vtíral 

v dlaň (ČS) – dlaň vtíraje v dlaň (2); jakoby povzbuzovala. (ČS) – jako by povzbuzovala (2); 

stál o Řehořovu (ČS) – stál totiž o Řehořovu (2); jakoby již (ČS) – jako by již (2); nebyla jeho. 

(ČS) – nebyla jeho a pořád ještě držela pohromadě.; Nebylo-li to žádné (ČS) – Nebylo-li to 

však žádné (2); do černé jámy (ČS) – do černé, neznámé jámy (2); ploužil se již bez veškerého 

zdání (ČS) – plouže se to bez zdání; za ním. (ČS) – za ním, aby ho zval na svou besedu… (2); 

Setmělo se obyčejně (ČS) – Setmělo se třeba (2); úmyslném ohraničení (ČS) – úmyslném, 

úkladném ohraničení (2); Nebylo více (ČS) – Nebylo již (2); že zde žití není (ČS) – že nestává 

zde žití (2); v ústranní. (ČS) – v ústrení země. (2); zcela nemožný (ČS) – zcela jaksi nemožný 

(2); nyní své (ČS) – nyní ty své (2); své rodiny způsobem (ČS) – své rodiny v městečku tomto 

způsobem (2); odtud (ČS) – odtud vzdáleného (2); nádenická štola (ČS) – nádenická to škola 

(2); v trpkém humoru (ČS) – v trpkém humoru nádenické otroctví (2); si vyjížděl (ČS) – si to 

vyjížděl (2); nemožnou, proto také si myl (ČS) – nemožnou, pádem ležela neschopna vůbec 

živobytí, - proto také si sám myl (2); jež sebrala (ČS) – jež sebraly (2); a nehlásil se. (ČS) – a 

nehlásil se a deku neposlal. (2); s několikapatrovým massivním kloboukem (ČS) – s nařvaným 

pompesním kloboukem (2); jedli rostbif (ČS) – jedli prý rostbif (2); vůbec branou (ČS) – vůbec 

jakousi spásnou branou (2); do krajského města. (ČS) – do krajského města na paedagogickou 

učenost. (2); to za ním přiveze (ČS) – to za ním takto přiveze (2); na půl stravy. (ČS) – na půl 

zdravy. (2); již důstojnící (ČS) – již pedagogicky důstojnící (2); táta a svým (ČS) – táta; svým 

(2); V zimě vyráběl (ČS) – V zimě, aby nezahálel, vyráběl (2); známým bez výdělku. (ČS) – 

známým s notným výdělkem. (2); vysedati. (ČS) – vysedati a ty nohy se tak kroutiti… (2); při 

nemž ale synovi (ČS) – při němž však synovi (2); na tátův hřbet, ale na jeho (ČS) – na tátův 

hřbet a na jeho (2); horší než (ČS) – horší a sedranější (2); dostaly i sestry (ČS) – dostaly sestry 

(2);štola nádennická uhnívala (ČS) – štola nádenická, strhavši hřbet strhla se také a uhnívala 

(2); na vše brzo (ČS) – na to brzo (2); mnohdy co jíst. (ČS) – mnohdy a to docela často co jíst. 

(2); té stovky (ČS) – té požadované stovky (2); se nesetkal. (ČS) – se stařec nesetkal. (2); jenom 

od lidí (ČS) – jenom starý od lidí (2); že je vůbec přejíst (ČS) – že je ani přejíst (2); tedy topí 

(ČS) – tedy jednoduše topí (2); mnoho tisíc (ČS) – mnoho tisíc a knížecí výbavu (2); anglický 
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nábytek až z Vídně (ČS) – anglický nábytek, tepichy, záclony a fortepiano (2); vysedlý jako 

(ČS) – úporně vysedlý jako (2); To již mu nohy skoro schromly docela a v kříži byl jako 

přeražený a všechno bylo pryč. (2); Za celou tu dobu jíti k synovi mu nenapadlo;postihl asi, že 

pro syny s takovou karierou nehodí se za táty lidé jeho druhu. (ČS) – Jinak za celou dobu všech 

těch znamenitostí, co se dály se synem, k němu zavítati nenapadlo; nikdo ho ani nezval a postihli 

asi, že pro syny s takovou karierou nehodí se za táty lidé jeho druhu. (2); všude tepychy (ČS) – 

hrací obraz, kredenc, všude drahé tepichy (2); obchody váznou (ČS) – obchody duchovní 

váznou (2); duchovní potřeby (ČS) – duchovní správy (2); krví páně (ČS) – tělem a krví páně 

(2); kostelníku. (ČS) – kostelníku, jak obvykle faráři nečiní. (2); o to jakoby (ČS) – o to jakoby 

(2); jež nechce (ČS) – jež si pořídí sama (2); v Praze. (ČS) – v Praze, což rovní se nejméně 

nějakému tomu ubohému dvornímu radovství… (2); A jakoby (ČS) – A jako by (2); žádné 

dovolávání se něčí pomoci (2); povlovně s sebou upadal (ČS) – povlovně upadal (2); nějakým 

jen ještě (ČS) – nějakým ještě (2); fabriky (ČS) – fabriky a hodné výdělky (2); dera se o koňskou 

sekanou a naloženou. (ČS) – dera se jen o maso a dvounulku. (2); na horských (ČS) – na těch 

horských (2); u této bytosti (ČS) – u té bytosti (2); jako by v chvatném (ČS) – jakoby v chvatném 

(2); a sliny s nich (ČS) – a sliny z nich (2); neb až tak blízko (ČS) – a tak nizounko (2); jakoby 

v útroby (ČS) – jako by v útroby (2); v útroby zemské pod sebou snažila se (ČS) – v útroby 

zemské pod sebou a neznámé jejich taje snažila se (2); nehybně upřena (ČS) – nehybně, utkvěle 

upřena (2); všemu tomu trudu (ČS) – všemu tomu trudu země (2); na se zírati (ČS) – na se 

užasle zírati (2); sýkorka poděsila se zmlknuvši (ČS) – sýkorka poděšeně zmlkla (2); vůkol 

jakoby (ČS) – vůkol jako by (2); nezvěstné zmračení (ČS) – nezvěstné zmráčení (2); Až zas 

zamžikala (ČS) – A zas rozmžikala se (2); brada zajektala nedůtklivě (ČS) – brad nedůtklivě 

zajektala (2); upamatování se. (ČS) – upamatování se své povinnosti, bez níž nebylo lze jaksi 

obstáti. (2); Stařec se sehnul (ČS) – Stařec namáhavě usednuv (2); Takto (ČS) – A takto (2); 

sporou zásobičku (ČS) – sporou ubohou zásobičku (2); přejísti ani (ČS) – přejísti se ani (2); To 

ještě (ČS) – To tedy ještě (2); ohlas života, vycházíval stařec (ČS) – ohlas života, jakás možnost 

jeho, mohl vycházívat stařec (2); za nutným pořízením (ČS) – za nejnutnějším životním 

pořízením (2); klopotnější vláčení (ČS) – klopotnější, úmornější vláčení (2); dvorek s mochnou 

(ČS) – dvorek se splihle se čeřící mochnou (2); jak jen tu (ČS) – jak tu (2); v jakéms usedavém 

zpěvu (ČS) – v jakéms usadavém, vzlykavém, nezvěstném hořekování srdce svého (2); stáří 

svého (ČS) – stáří jeho (2); nekýval na něho. (ČS) – nekýval na něho a nezval v družnou náruč… 

(2); takový ohlas života (ČS) – takový ohlas (2); do podzima (ČS) – od podzima (2); jakoby 

jimi (ČS) – jako by jimi (2); a kulhavými koňmi (ČS) – a kulhavými koňmi jezdily (2); psí sádlo 

(ČS) – psí sádlo, valící se jako sud silnicí (2); čtvrtně šedé (ČS) – čtvrtně šedé s rumem (2); 
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psího umírání. (ČS) – psího umírání, jež bylo jejich zálibou a živobytím. (2); v neoznačitelné 

významnosti protáhla (ČS) – v neoznačitelné významnosti, naplněné onou nikdy dost dobře 

utajenou radostí, vidíme-li známého člověka scházeti, protáhla (2); Nevzpomenou, 

nevzpomenou (ČS) – Nevzpomenou, ba nevzpomenou (2); bez jistého zadostučinění (ČS) – 

bez jistého onoho radostného zadostučinění (2); jakoby dlouho (ČS) – jako by ještě dlouho (2); 

jakoby se (ČS) – jako by se (2); šinuly se honosivě vzad (ČS) – šinuly se klopotně vzad (2); 

skaldy parního (ČS) – sklady jakéhos parního (2); a něčeho od moře (ČS) – a partie od moře 

(2); vyspělých krys zcela nenuceně (ČS) – hejno vyspělých krys, jimž leckdy mohlo hroziti 

nebezpečí dostati se do jitrnic a buřtů, zcela nenuceně (2); na šlupeň (ČS) – na stupeň (2); 

radnicí (ČS) – bachratou radnicí (2); přece jakoby (ČS) – přece jako by (2); jako vzdáleno. (ČS) 

– jako vzdáleno a co ho odmítalo. (2); je dieta (ČS) – je nějaká dieta (2); vytknou se další cíle. 

(ČS) – vytknou se další vysoké cíle výchovy a učby elementární i odborné. (2); na chvíli odejíti 

(ČS) – předčasně odejíti (2); Stává se také, že někdy v roztržitosti ztratí se až snubní prsten, jejž 

na chvíli bylo vhodno sejmouti s prstu a vložiti do kapsy u vesty. (ČS) – Stává se také, že snubní 

prsteny snímají se s prstů a vkládají do kapsy u vesty. (2); horlivě se vše přetřásá (ČS) – horlivě 

se vše debatuje (2); ve smyslu moderní vědy a filozofických principů s náležitým zřetelem ku 

psychologii nedocíleno téměř ničeho, tvrdilo se souhlasně v ohlasu schůze. A přece reforma 

pronikavá, vše zasahující reforma na poli této průpravy je nejpalčivější otázkou doby, nelzeť se 

jí již nadále vyhýbati, dovozováno dále a sbory přisvědčují u vážné pochmurnosti, v celém 

vědomí této fatalnosti. (ČS) – ve smyslu moderní vědy a jejích stanovisk, v souladu se 

stěžejními filosofickými principy všech dob a národů, učiněno vše, co učiniti lze v krajní 

obětavosti a míře se strany národního učitelstva. Je dnes zjevno, co pracovníci z řad učitelstva 

vysokým svým rozhledem, ideovou koncepcí a obornou znalostí, kterou nad samozvance věd 

pedagogických vynikají, dokázali. Musí dnes uvědomělá veřejnost uznati, s jakou vážností, 

s jakým pronikavým porozuměním a s jaké duševní výše učitelstvo řeší školskou výchovu. (2); 

dámy (ČS) – dámy učitelky (2); těm mladším, hezčím nezdálo se ještě běžeti tak o školství. 

(ČS) – těm mladším, hezčím, koketním, naparáděným, napudrovaným, s výstředními klobouky 

a závoji a ještě výstřednějšími účesy, navoněným flirtujícím, co nedávno vyšly z pedagogické 

průpravy, dostatek schopné uvázati se v úkol výchovy mládeže, nezdálo se ještě běžeti o tak 

školství jako o uplatnění dost ještě svěžího svého pohlaví. (2); V přátelské kolegialitě sdíleny 

vůbec veškery ty služby v zájmu stavu, pro nějž jeho zástupci jsou jedinými představiteli 

inteligence venkově, že musí, musí se již něco státi. (ČS) – V celé přátelské kolegialitě, ale i ty 

stavovské významnosti sdíleny vůbec veškery ty tužby v zájmu stavu, pro nějž, jehož zástupci 

jsou přec jedinými představiteli inteligence a zároveň vůdčími ducha na venkově, že musí se již 
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něco státi. (2); stavu. (ČS) – stavu, obstarávajícího nejvyšší zájmy národa. A odměna za to? 

Prabídná, vlastně žádná, pouhá žebrácká almužna. Náš stav je nejbídněji placeným stavem, do 

řad učitelstva vtírá se příšerná bída, která je zproletarisuje a všechen zdar školské práce ohrozí. 

Vůbec není na ten čas důležitější otázky národa a lidstva vůbec, než náležité úpravy 

materielních poměrů našich, jimiž učitel byl by vrácen škole, aby vrácena mu byla svěžest a 

síla, hmotnými útrapami strávená, aby vrácena mu byla bývalá oddanost k povolání jeho a 

nadšení, jemuž ovšem při materielním nedostatku dařiti se nemůže. Musí se jednou dostati 

učitelstvu všeho, čeho si vyžaduje, musí, musí, chce-li národ a zasloužil si, aby se mu učitel cele 

obětoval, zdůrazňoval onen mávající prapor jednoho hlasu. (2); těch čtyřicet (ČS) – těch 

dosavadních čtyřicet (2); zkrácení služební doby (ČS) – zkrácení této služební doby (2); neb 

nemá býti stavu (ČS) – neb není zas stavu (2); významu, všech práv, co do výše platu, rovnal 

by se tomuto stavu. (2); významu snesl by srovnání se stavem tímto, a že vůbec v tomto vzhledu 

celá organisace dosavadní, kterou v takovém příkrém kontrastu stanoví se povinnosti a práva, 

musí býti do základu změněna, výhodněji upravena, hlásal onen hlas čím dál přesvědčivěji za 

všeobecného souhlasu, projevovaného u vážné pochmurnosti, cele si vědomé katastrofální 

fatálnosti stavu věcí tak neblahých. (2); práva politická, vůbec svoboda nerušeného vývoje – 

v žalování jednomyslném a trudném byla při té příležitosti vyslovována, navzájem sdílena jako 

v trpké výtce, že se dosud stalo tak málo, vlastně nic. (ČS) – práva politická, uzákonění 

moderního disciplinárního řádu, při jehož vypracování bylo by učitelstvu zaručeno náležité 

spolupůsobení, vnější i vnitřní zdokonalení našeho školství, pokud tohoto je třeba, organisace 

škol újezdných a školství pokračovacího, zařízení školství pomocného, podporujícího práci 

školskou, z kterýchž institucí vyplynul by učitelstvu vedlejší příjem a uplatnily by se další síly, 

vůbec vše, vše, co zaručuje svobodu nerušeného vývoje školství a jeho představitelů, budiž nám 

dáno! téměř v rozhořčení a žalmickém jakéms vzývání hlaholil onen hlas, až baby na podsíni u 

svých ošatek uvážlivě protrhovaly se ze svých odvěkých dřímot. A v žalování jednomyslném, 

těžce ztrudnělém bylo přisvědčováno těmto vývodům všem od srdce odňatým, kolegiálně sdílena 

veškera ta rozhořčená trpkost, že se dosud stalo tak málo, vlastně nic. (2); tyto. (ČS) – tyto, 

vévodil dále svými vývody onen hlas, stávaje se až majestátním. (2); zpátečnické poukazovat 

k věci (ČS) – zpátečnické, ba přímo ohavně cynické poukazovati na věc (2); výhod (ČS) – výhod 

a podmínek (2); podsíně a nějakých kluků a jinak pustě nadávaje (ČS) – podsíně a pustě 

nadávaje (2); horlivé vývody (ČS) – horlivé, až v extasi přecházející vývody (2); výhodnější 

odebrati se jinam (ČS) – výhodnější sebrati se a odebrati za řevu jinam. (2); Krutý trpký úsměv 

zahrál několika rty jakoby pedagogicky rozbolestnělými nad touto sociální a mravní bídou. (2); 

restaurace. (ČS) – restaurace, zdá se, že unaveni zájmy stavovskými. (2); dosud vynášel se onen 
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hlas (ČS) – neustal dále vynášet se onen hlas (2); celého stavu (ČS) – celé učitelské obce (2); 

Ale jestli prý vzhledem k tomuto vyššímu vzdělání budou přiměřeně upraveny platy, bylo 

v pochybnostech podotčeno ze strany jednoho z mladších, ještě naivních kolegů. (ČS) – Ale že 

pak vzhledem k tomuto vyššímu vzdělání a jemu odpovídajícím vyšším úkolům a požadavkům 

musí býti kladena nová desideria, než s nimiž bychom se uspokojili dosavad, bylo 

v pochybnostech podotčeno se strany jednoho z mladších kolegů. (2); to je rovněž částí našeho 

programu stavovského (2); „Ale pánové,“ ozvala se jedna z učitelek celibátem nejohlodanější, 

vysunuvší si závoj, žlutá, vousatá, vysoká jako chlap, natlapující jako dragoun, - „a co 

požadavek nejakutnější nás učitelek, zrušení celibátu, to nejpřirozenější otroctví člověka a jeho 

práv, necháte úplně stranou?“ posupně při tom stanuvšivšem jaksi v rozhořčení patříc v tvář. 

„Ano, ano, výborně,“ zaječely do toho četné ženské hlasy kolegyň mladších i starších, jimž již 

čerta na zrušení celibátu mohlo záležeti. Tváře kolegův se zasmušily, na některých zahrál 

sveřepý úšklebek. Z pozadí ozval se vypitý hlas čísi: „A kdy pak byste to pak, mé dámy, vlastně 

učily – ostatně žádná škoda by to nebyla, ba právě naopak – ale kdy pak byste teda učily? Každý 

měsíc svůj si tak jako tak každá odstůněte; ale až by přišlo těhotenství, porod, šestinedělí a jak 

ty krámy jdou – to by byla samá dovolená, národe, starej se na posvátnou věc – na mou duši, 

to bych pak chtěl být pak sám tou učitelkou…“ Ozval se všeobecný smích nad vývody vypitého 

kolegy, trochu obhroublého humoristy, jenž zvraceje vše v stránku humornou mohl si leccos 

dovoliti; ostatně nebyl přítelem učitelek jako všichni kolegové ostatní ze stavovské žehravosti a 

proto nezdála se slova jeho míti jediný účel švandy, s kterou neopomněl se nikdy dostaviti. 

Mluvkyně za zrušení celibátu s indignací se odvrátila závoj zase spustivši na svou tvář, starší 

kolegyně vyřkly: „Skandál, impertinence… nedůstojná stavu,“ mladší se řehnily. „Ostatně, ta 

stará rašple svůj celibát již dávno sama zrušila bez povolení úřadů“ šklíbil se stranou 

obhroublý kolega; „s katechetou měla přec dítě, ale svedlo se to na nádor, dostala na to rok 

dovolenou, mrcha, -- ale je už to moc, moc dávno…“ dokládal. (2); A mezi tím (ČS) – Mezi tím 

(2); všechna desideria (ČS) – ovšem všechna desideria (2); jeden ze žáků spálu (ČS) – jeden ze 

žáků kus té spály (2); chodil pořád (ČS) – chodil tu pořád (2); najisto, že jako (ČS) – najisto, a 

skoro se o to míní postarat, že jako (2); u nich zabíjačky (ČS) – u nich na vsi zabíjačky (2); a 

těch jitrnic (ČS) – a těch jitrnic co tu dostane, u nich ti chrapouni sedláci jsou ještě dost uznalí 

(2); škola se zavře (ČS) – škola se znova zavře (2); dělá se tu samý (ČS) – dělá se tu s klukama 

samý (2); žádá moderní pedagogika. (ČS) – žádá moderní pedagogika a její stanoviska jsou 

nám svata. (2); rostbif, co, jako rudé víno se pil. (ČS) – rostbif co (2); „A jak pak pokojská?“ 

– „Taky ušla.“ (2); jakoby mu (ČS) – jako by mu (2); existence, (ČS) – existence nemající se 

kam vrátit, (2); jakoby vůbec (ČS) – jakoby vůbec (2); nesly se (ČS) – nesly-li se (2); krajně 
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osobním (ČS) – krajně, neomaleně osobním (2); co onen (ČS) – co ten (2); mu kol (ČS) – mu 

jaksi kol (2); jakoby upjatě – jako by upjatě (2); ubíjeného vola (ČS) – ubíjeného psa (2); jakoby 

křeč (ČS) – jako by křeč (2); jakoby najednou (ČS) – jako by najednou (2); Vašíčku, Václave, 

synu… (ČS) – Vašíčku, Václave, synu můj… (2); jakoby promlouvala (ČS) – jako by 

promlouval (2); neustávající pustou nocí (ČS) – neustávající dovolávati se pustou nocí (2); těch 

zvucích (ČS) – těchto zvucích (2); jakoby se (ČS) – jakoby se (2);pořádkovém shlédnutí (ČS) 

– pořádkovém kárném shlédnutí (2); jeden z kolegů (ČS) – onen svrchovaný mluvčí z kolegů 

(2); Že cos nutného má k vyřízení. (2); jakoby táhlé (ČS) – jako by táhlé (2); za ním (ČS) – za 

tím v průjezdu hotelu zaniklým mladým člověkem (2); složil ji na kolena, jako zvíře (ČS) – složil 

ji na kolena (2); světelná záplava (ČS) – prudká světelná záplava (2); Jakoby cos (ČS) – Jako 

by cos (2); jakoby objevily (ČS) – jako by objevily (2); zjevy neznámé (ČS) – zjevy a podstaty 

neznámé (2); A jakoby (ČS) – A jako by (2); Za vzdechu (ČS) – Ze vzdechu (2); jež jakoby 

(ČS) – jež jako by (2); ohromných vzdechů (ČS) – ohromivých vzmávavých vzdechů (2); 

pozemské dílo (ČS) – pozemské dílo, doputoval svou pouť (2); jeho život (ČS) – jeho život, 

bídnou chatu (2); na střechu (ČS) – na tu jeho střechu (2); berou vejce (ČS) – berou kuřata (2); 

Stařec jakoby (ČS) – Stařec jako by (2); Pak vše změnilo se rázem (ČS) – Pak však změnilo se 

vše rázem (2); jakoby se (ČS) – jako by se (2); v bezmeznosti (ČS) – v propadavé bezmeznosti 

(2); jakoby byla (2) – jako by byla (2); do svobody (ČS) – do odňaté jim svobody (2); té havěti 

(ČS) – té husí havěti (2); jakoby vyplynula (ČS) – jako by nějak zvláštně vyplynula (2); jakoby 

soustředila. (ČS) – zdála se soustřeďovati. (2);  jakoby polena (ČS) – jako by polena (2); jakoby 

se (ČS) – jako by se (2); řítilo (ČS) – řítilo, burácelo (2); soused (ČS) – onen soused (2); jakoby 

strašidla (ČS) – jako by strašidla (2); při komisi (ČS) – při úřední komisi (2); jakoby zastřeno 

(ČS) – jako by zastřeno (2); Zase jakoby (ČS) – Zase jako by (2); zklizeno (ČS) – sklizeno (2); 

vlasy namaštěny (ČS) – vlasy namaštěny sádlem (2); sportka opatřena (ČS) – řetízky přivěšeny 

a sportka opatřena (2); to zvetšelost (ČS) – ta zvetšelina (2); jakby vyvstávat (ČS) – jak by 

vyvstávat (2); jakoby celý (ČS) – jako by celý (2); zhroutil se. (ČS) – zhroutil se ještě hůře. (2); 

vyzývala ta (ČS) – vyzírala ta (2); A jakoby (ČS) – A jako by (2); jakoby padalo něco ve sklepě. 

(ČS) – jako by padalo něco v propadlišti sklepa. (2); A jakoby (ČS) – A jako by (2); na to 

s čertovým (ČS) – na to už s čertovým (2); čertovým ocasem (ČS) – čertovým ocasem, třebas 

pro nezasvěcence byla to nepochopitelná devise (2); si spousta (ČS) – si ta spousta (2); zaléhalo 

to ještě chvíli. (ČS) – zaléhalo to hluboce a rachotivě jako vzdálené hřmění hodnou ještě chvíli. 

(2); jakoby zástup (ČS) – jako by zástup (2); kvílení harmoniky (ČS) – kvílení gramofonu (2); 

zápraží (ČS) – zápraží směrem k Řehořově střeše (2); nechtějí. (ČS) – nechtějí a ani peněz není 

dost a na dluh tam nalévat již nechtějí… (2); tedy provedli (ČS) – tedy nejlépe provedli (2); je 
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to ňáký dítě, co (ČS) – to je ňáká princezna s hvězdou (2); jeden z kluků (ČS) – jeden z kluků 

s posledním ševcovským rigorosem (2); Je to oficírský dítě, maminka je měla s policajtem, 

vysvětloval výrostek s posledním rigorosem. (ČS) – „jenže má hvězdu na zádech“ doložil 

v neoznačitelné sveřeposti. (2); hříšná troufalost (ČS) – bezpříkladná troufalost (2); přiměly 

vyjíti (ČS) – přimělo to vyjíti (2); Ana zatím (ČS) – Zatím (2); sem (ČS) – sem do světnice. (2); 

jež jej vysunovala posléz (ČS) – jež jej vysunovala nad klesající a propadající se střechu (2); o 

rovnováhu (ČS) – o jakous svou rovnováhu (2); jakoby cos (ČS) – jako by cos (2); jakoby 

vybízel (ČS) – jako by vybízel (2); jakoby vyhrožovaly. (ČS) – jako by ho násilně odtud 

vychvacovaly. (2); jakoby věru vyjít nechtěla. (ČS) – vyjít nechtěla. (2); nemalé zaujatosti. (ČS) 

– nemalé zaujatosti a s uspokojením, blízkým vytčeného cíle. (2); Ožrala. (ČS) – Nějaký ožrala. 

(2); dovrávorav se rovnováhy (ČS) – dovrávorav se jisté rovnováhy (2); jakoby v ohromném 

(ČS) – jako by v ohromném (2); břitce vhřížená (ČS) – tvrdě rýsovaná a břitce vhřížená (2); 

také jakoby (ČS) – také jako by tu cos (2); Umlkla harmonika (ČS) – Umlkl gramofon (2); 

bezmeznosti. (ČS) – bezmeznosti a pustoty. (2); rozkladnému svému (ČS) – rozkotavému 

svému (2); jakoby občas (ČS) – jako by občas (2); Jakoby ale (ČS) – Jako by ale (2); 

zapezpečení (ČS) – zabezpečení a zadostučinění (2); uzřel zření (ČS) – uzřel tehdáž zření (2); 

byl se sdružil (ČS) – byl se tajemně sdružil (2); pohromadě jakoby neviditelnou (ČS) – 

pohromadě neviditelnou (2); jakoby oheň (ČS) – jako by oheň (2); Byly jakés (ČS) – Udály se 

jakés (2); širé výhně (ČS) – širé, číms nekonečným naplněné výhně (2); Všechna okna kláštera 

na návrší rudě zaplála; báně jeho věží jitřivě se leskly. (2); jakoby oheň (ČS) – jako by oheň 

(2); zcela od každého přání (ČS) – zcela od zvyklých vztahů a každého zdání (2); burcujíc zdání 

pozemskosti (ČS) – burcujíc pozemskost (2); A jakoby (ČS) – A jako by (2); kladla se (ČS) – 

skladla se (2); sípot ptáčka (ČS) – típot ptáčka (2); jakoby tuhla (ČS) – jako by tuhla (2); jakoby 

se (ČS) – jako by se (2); jakoby vůkolní (ČS) – jako by vůkolní (2); klid zbořeniště (ČS) – klid 

propadliště a zkázy (2); klid. (ČS) – klid smrti. (2); z koutu (ČS) – z kmentu (2); příšerně 

nehostinné. (ČS) – příšerně posupné, neskonale hrozné. (2); jež jakoby (ČS) – jež jako by (2); 

jakoby nyní (ČS) – jako by nyní (2); A jakoby (ČS) – A jako by (2); všechny trámy (ČS) – leccos 

z trámoví, vytrhal podlahy (2); „A račte se podívat, pánové,“ upozorňoval svým poněkud 

mečivým, protáhlým hlasem náš městský lékař s utkvělým svým, s tváře jeho neodcházejícím 

úsměvem řekl bych stavovským, zamhourav z pod svých zlatých brýlí potměšile po členech 

komise. – „Račte se podívat, ten člověk nemusel nějakých dobrých čtrnáct dní vůbec jíst“ - - - 

a potakal povážlivě černou bradou. (2); na mrtvole (ČS) – na mrtvole dále (2); a že anděl (ČS) 

– a že teda anděl (2); vyšetřování se zavede. (ČS) – vyšetřování stran toho zlomyslného házení 

se zavede. (2); koupí nyní všechno za babku (ČS) – bude moci koupit nyní všechno za babku. 
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(2); místo dá (ČS) – místo podá (2); zlořeče kde komu (ČS) – sbíraje z bořeniště haldy štěrku 

a zlořeče kde komu (2); tolik šutru. (ČS) – tolik štěrku. (2) 

 

Sezima: 

Časopisecky: Květy 15, 1893, č. 3, s. 288–308  

Knižně: Knižně: Maloměstská idyla. Praha: Plačkovo nakladatelství, 1911, s. 202–239  

neobyčejné průzračnosti a třpytivosti (K) – neobyčejné průzračnosti (2); služným okolo (K) 

– služným kolem (2); nesčetných zábav a věčných voleb (K) – nesčetných zábav, schůzí a 

věčných voleb (2); dobromyslných očí (K) – dobromyslných, až důvěřivých očí (2); nebylo 

nijakého takového zájmu (K) – nebylo nijakého zájmu v ohledu dobrého vyžívání, zvláště jídla 

a pití (2); Každá revise skončila dobře, nalezla v pokladně i účtech vše v dokonalém pořádku. 

Ostatně byli to samí dobří známí ti páni revizoři, zasedající s ním při jednom stole, sešli se 

v úřadovně, podívali se sem tam, předseda se optal, co soudí páni o politické situaci, - a bylo 

po revisi, pak obyčejně šlo se na víno. (2); kusa pole (K) – kusa pole, čemuž se říká majitel 

realit a to má na malém městě svou váhu (2); ovázaný šátek (K) – uvázaný šátek (2); Nějak 

neforemně, nezvykle až jakoby příkře, a obličej jeho stal se tím jaksi ještě užším a protáhlejším, 

malá jeho hlava sevřenější. (2); Naběhla mi vám (K) – Naběhla mně vám (2); nabubřelý tvar 

(K) – nabubřelý útvar (2); jenž jakoby (K) – jenž jako by (2); „A co říká lékař?“ (2); podíval 

na kliniku (K) – podíval do Prahy na kliniku (2); opravdu líto (K) – jaksi až opravdu líto (2); 

jak trám (K) – jako trám, spíš větší než kdy jindy, vypil bych moře pl….“ (2); srdečnou 

příchylností (K) – příchylnou srdečností (2); nepříjemného, uděšeného výrazu (K) – 

nepříjemného až uděšeného výrazu (2); jakoby zastříti (K) – jako by zastříti (2); než prve (K) – 

než prv (2); Co že ho to najednou tak sebralo, a sebralo pořádně… uvažuji dále v duchu. (2); 

jakobych jinam (K) – jako bych jinam (2); z nepříjemného pocitu postižené zvědavosti (K) – za 

nepříjemného pocitu nevčasně postižené zvědavosti (2); V tísnivý nehybný klid (K) – V tísnivý, 

nehybný, ustrnulý a jako vypjatý klid (2); jakoby pohlcovala (K) – jako by  pohlcovala (2); nahé 

trní (K) – nahé trní, ověšené rovněž zvlhlou, jako nedůtklivou pavučinou (2);  chodil na „gabl“, 

kde stravoval se před obědem (K) – chodil na „gabl“, tu na jitrničku z kotle, tu na párky 

z udírny, tu na ovárek, ouško s rypáčkem, víme, měl stanoviště, kde stavoval se před obědem na 

hlt vínka, víme, kde stanoval se po obědě na černou kávu, víme (2); vybíhal na náměstí (K) – 

vybíhal to na náměstí (2); primadonna vystoupila (K) – primadonna vystoupila, nebo nějaký 

dost pochybná, sběhlý tenor uráčil se oblažit národ jasem svého hlasu (2); v nejhlučnějším víru 

života (K) – nejhlučnějším víru života a také nikdo nic o něm nezví, nestará se (2); by byli 

nejraději (K) – byli by nejraději (2); Kotel s „trdlovkou“, totž jitrnicovou polévkou, již vícekrát 
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vypláchnouti nelze, aby nabylo se nové várky polévky, až sbírají se třeba pomeje. (2); místě, 

(K) – místě, kolik je spolků, kolik jednot, kolik rivalství (2); U „kvetoucího stromu“ (K) – U 

„zeleného hroznu“ (2); politické přesvědčení (K) – politické přesvědčení a náboženské vyznání 

(2); sladkého výrazu (K) – sladkého, potměšilého¸ výrazu (2); Šedivý pán (K) – Šedivý, starý 

pán, trochu již zhroucený, jinak však důstojně, až téměř (2); jimž všem  se nedařilo, pravý 

kousavý pes (K) – jimž se však nedařilo, ale za to dařilo se jemu a jeho statkům vezdejším, 

pravý takto kousavý pes (2); půdě – odkašlal (K) – půdě, dosud je nedarovav, a v hospodě 

dávající si velkou malou porci a půlku rohlíka, ale vždy tu větší, za niž odevzdal krejcar – 

odkašlal (2); nakousal (K) – nakousal, a dal ji do musea (2); vědro (K) – to vědro pl (2); pan 

listovní (K) – pan listovní, nudě se do jakés důvěřivosti, která mu šla k duhu jako ďáblovi hostie 

(2); pan kontrolor, sbovodný (K) – pan berní kontrolor (2); hrdý na své urostlé tělo (K) – hrdý 

na své urostlé, vydresírované tělo (2); svoje pohyby (K) – svoje pohyby, svobodný, neženící se 

z lakoty, ač u jiných ženských rád se přiživil (2); Věděl to sám nejlépe (K) – Věděl sám nejlépe, 

nač se ptal (2); nepřestala řeč (K) – nepřestala řeč a pásmo navíjelo se dále (2); Aby on scházel 

na vepřových hodech! Ještě žádné mu neušly a třeba po smrti by přišel. (2); zameškal prasečí 

hody (K) – zameškal něco takového (2); přišly čerstvé jitrničky (K) – přišly černé jitrničky (2); 

jinačí, že nejí (K) – jinačí, že nejí, a jen takovou malou porci.. hé.. ale hodně velkou, namlouvaly 

jeho chamtivě vytržené oči… (2); jakoby někdo zvenčí (K) – jako by někdo zvenčí (2); patrno 

z ticha, jež u všech stolů nastalo (K) – patrno z ticha, z posupné, příkré až zaraženosti, jež u 

všech stolů nastala (2); Místo známého vypaseného muže (K) – Místo známého, vypaseného, 

labužnicky uspokojeného muže (2); v dlouhém širokém zimníku, jenž jakoby navlečen (K) – 

v dlouhém, širokém zimníku, klátícím se na něm, jako by navlečen (2); sahal mu hluboce do 

tváří (K) – sahal mu hluboce do tváří, jako mumii (2); bílým přidržovaným na rtech (K) – bílým, 

přidržovaným úporně na rtech (2); menší než druhdy a ztrácela se v límci zimníku (K) – menší 

než druhdy, byla příkře zúžená, jako vlaštovčí, a ztrácela se v límci zimníku jako v kukani (2); 

nabývalo až příšerného (K) – nabývalo až ohromivě příšerného (2); nikdo neubránil. (K) – 

nikdo neubránil a odtud ta zaraženost, jakož i z té okolnosti, že objevil se náhle někdo, z něhož 

tropili jsme si právě posměch… (2); zatěkaly Sezimovy zraky (K) – zatěkaly Sezimovo zraky 

(2); jakoby na čemsi (K) – jakoby na čemsi (2); v těch několika okamžicích (K) – v těch 

okamžicích (2); ničeho nemluvil (K) – ničeho nepromluvil (2); vítáme vás mezi sebe (K) – 

vítáme vás mezi sebe, scházel jste nám (2); již to pociťují. (K) – již to pociťují a na porážce 

také. (2); „Sláva, sláva, živio!“ (K) – „Sláva, sláva, živio, halo.“ (2); místní pan katecheta. (K) 

– místní pan katecheta, posupný, příkrý, vyceněný, s chrupem vlkodlaka, udržující poměr 

s jistou zdejší paničkou. (2); jakoby mu (K) – jako by mu (2); byl za dobře (K) – byli za dobře 
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a po tolik let spolu (2); můžete již spáti (K) – můžete již spáti a chutná vám (2); již podá (K) – 

již poddá (2); To jsou vymoženosti! (K) – To jsou vymoženosti vědy! (2); spozoroval (K) – 

zpozoroval (2); všechno podá (K) – všechno poddá (2); a šetřiti atd. (K) – a šetřiti se a hlavně 

být dobré mysli – dokud že chutná jíst a pít …. atd. (2); „A jakpak, nezakouříte si?“ optal se 

neomaleně velebný stařec těchto úst, z nichž dovedly jen stékat sliny a jimž vyňata byla sanice 

– narážeje na to, že druhdy z úst těchto virgino vůbec vyňato nebylo. Zdálo se to být nejtrapnější 

připomínkou tomuto člověku, neboť v očích jeho se trudně zakalilo a zatřásla se mu úporně 

hlava jako na odmítnutou… U všech stolů souborem vydatně se zabafalo a tím okázaleji, jako 

v uspokojení, že tuto lze si pokuřovat zcela bezpečně… (2); nejupřímnějšími přátely (K) – 

nejupřímnějšími přáteli (2); začal si každý hleděti svého (K) – začal si každý hleděti až nápadně 

svého (2); byla-li pře nedokončena, začali se příti znova (K) – byla-li politická pře nedokončena, 

začali se příti znovu tím urputněji (2); po všem všudy přinášeli ještě krupáka – on krupáky 

nadevšechno (K) – přinášeli již pátého toho krupáka, v této době adventu – on miloval krupáky 

nade všechno (2); Bylať zdejší (K) – Byla zdejší (2); bramborovou kaši (K) – bramborovou kaši, 

od oběda ohřátou (2); No, já ti dám (K) – Na, já ti dám (2); vnitřním zadostučiněním (K) – 

vnitřním zadostučiněním, takřka vypíjeje svého krupáka (2); výhradným živlem jeho činnosti 

(K) – výhradním živlem a smyslem jeho činnosti (2); milostivého pohledu, jímž jakoby (K) – 

milostivého pohledu, takového milostivého pozastavení, jímž jako by (2); Hledal takové 

pohledy, obracel se (K) – Hledal takové pohledy, takové pozastavení, obracel se (2); Ale jakoby 

(K) – Ale jako by (2); co vlastně mezi námi chceš? (K) – co vlastně mezi námi chceš v tomto 

stavu? (2); již k němu shovívavě (K) – již k němu shovívavě, ač zřejmě neochotně (2); chtěl jen 

chvilenku pookřáti mezi přátely (K) – že chtěl jen chvilenku pookřáti mezi přáteli (2); jako 

potutelně (K) – jako žertovně, potutelně (2); dosavadního tématu, aby pronesli svoje mínění (K) 

– dosavadního thematu, od svých karet, od své politiky, aby pronesli svoje mínění stran toho, 

co tu právě bylo tak akutního (2); v takovém stavu přichází (K) – v takovém stavu vůbec 

přichází (2); „Co s takovým člověkem, že se mezi nás hrabe?“ procedil pan listovní, smýknuv 

po všech zlým pohledem. „Je to přímo opovážlivost.“ (2); Ale brzo (K) – Ale brzy (2); Také čaj 

(K) – Také čaj a punč (2); Proč bychom se netěšili… (K) – Proč bychom se netěšili, netěšili… 

jako věc skládanou k této příležitosti. (2); stáda přežívavcův (K) – stáda přežívavců (2); 

„obchodní krejčovství“ – včera asi potřetí ohlásivší konkurs (K) – „zakázkové akademické 

velkokrejčovství“ – včera asi potřetí ohlásivší konkurs, takže firmu bude muset dát nyní převésti 

již jen na psa, poněvadž všichni členové rodiny již se o nositelství podělili (2); „u kvetoucího 

stromu“ (K) – „u zeleného hroznu“ (2); Pak pěkně (K) – Tak pěkně (2); Letos začíná ples 

cyklistů. (K) – Letos masopust začíná plesem cyklistů. (2); přiberou se dny všední (K) – přiberou 
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se dni všední (2); bude míti proslov (K) – bude míti vlastenecký proslov (2); sám pan důchodní 

(K) – sám náš pan důchodní (2); Idea (K) – Základní idea (2); pan Moravský (K) – pan 

Krumlovský (2); ples cyklistů (K) – ples cyklistů a takto člověk, hrající si na továrníka a dvakrát 

již podpálivší skladiště, v němž nic se nenalézalo (2); Plesy veteránské, pohřebního bratrstva, 

zámečnických pomocníků, úředníků firmy Getfreund & Co., mechanické tkalcovny, věneček 

švadlen (K) – Plesy: veteránský, pohřebního družstva, „studených“ ve znamení kříže a panenky 

Marie, pak jakých si katolických jinochu a zámečnických pomocníků, dále úředníků firmy 

Gutfreund & a co., mechanické tkalcovny, věneček švadlen (2); na třech místech najednou. (K) 

– na třech až pěti místech najednou. – A pak prý je zle, pomyslíš si, užaslý čtenáři. Ne, u nás 

nebylo nikdy zle, dík těm, již do městečka našeho přinášeli své hůře vydělané peníze. (2); 

nepovolila více, o den ke dni (K) – nepovolila již více, ode dne ke dni (2); beznadějné mrazivé 

(K) – beznadějné, třeskuté (2); hrozný znoj mrazu jakoby klíčil v zážehu (K) – hrozná znoj 

mrazu jako by klíčila v zábřesku (2); neobsáhlé stinné modro (K) – neobsáhlé, temné modro 

(2); tajemný děsný spánek (K) – tajemný děsivý spánek (2); jakoby právě (K) – jako by právě 

(2); toho hvězdna (K) – tohoto hvězdna (2); zabralo se všecko (K) – zabralo se všechno (2); 

Jakoby bezedná (K) – Jako by bezedná (2); bez vyznačení (K) – bez vyznačení vše zahladivši 

(2); dvé bílých holoubků (K) – dvé bílých, zmrzlých holoubků (2); jakoby hladem (K) – jako by 

hladem (2); takový obecní chudáček (K) – takovej obecní sirotek (2); od obce (K) – vod obce 

(2); obecních chudáčků (K) – obecních dětí (2); A co vše se nedělo, aby se překvapilo, oslnilo, 

uplatnilo, nebo aspoň částečně obstálo. (2); jichž je v zdejším (K) – jichž je ve zdejším (2); Pan 

Pázlar (K) – Pan Tázlar (2); několika skočných předběžných kousků (K) – několika 

předběžných kousků (2); vlastní ples proslovem, jako na důkaz onoho zvláštnějšího, 

estetičtějšího stanoviska, s jakého zdejší beseda – tak říkajíc umělecká beseda vědecko-

hudebně-literární se zřetely ke všem druhům umění – ples svůj pořádala na rozdíl od jiných 

spolků. (K) – vlastní ples proslovem. (2); Učinila lehkou poklonu, jen jakoby naznačujíc. (K) – 

Učinila poklonu. (2); pravý to aristokrat (K) – pravý to aristokrat a estét (2); A ideál že vtělil se 

právě v intence naší besedy, staroslavné, vlastenecké naší besedy, jejichž všech snah a chtění 

je zosobněním. Na této půdě že pak všichni svorně si tisknou ruce stejným hoří zápalem a 

nadšením. Atd., a pořád vzletněji. (2); jehož zatím (K) – jehož prozatím (2); A rovněž matce, 

paní Sezimové se gratulovalo. (2); pravil snivě mladý Hláska (K) – pravil snivě náš pan Hláska 

(2); zdi plesové síně. (K) – zdi plesové dvorany naší. (2); k paní berňové. (K) – k paní berňové, 

zlehčujíc věc. (2); zahalena v květovaný salup (K) – zahalená v květovaný salup (2); takový 

nával (K) – takový hloupý nával (2); kde dalo by se co strhnouti (K) – kde dalo by se co pohltiti 

a strhnouti (2); Je to veřejné tajemství (K) – Je to přec veřejné tajemství (2); při takových 
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příležitostech. (K) – při takových příležitostech, těla lidského se dotýkajících. (2); po celý večer 

zůstal tich (K) – po celý večer již zůstal tich (2); třesoucím se hlasem (K) – třesoucím se hlasem 

jako tragické tremolo (2); kupec Houza (K) – kupec Jouza (2); všechno pozoruje. (K) – všechno 

pozoruje a vše posuzuje. (2); kupec Houza (K) – kupec Jouza (2); přisvědčil Houza (K) – 

přisvědčil Jouza (2); Houzovi klesla (K) – Jouzovi klesla (2); nevěřícímu Houzovi (K) – 

nevěřícímu Jouzovi (2); Houza, napřahnuv (K) – Jouza napřáhnuv (2); o báječné jeho karieře 

v jakémsi světovém závodu. Chef jeho měl k němu neobmezenou důvěru a svěřoval mu 

nejdůležitější výkon. Hádalo se o tisících, jež dostává mladý ten človíček. (K) – o báječné karieře 

naň čekající. (2); „A což, ten je na tom dobře, jako nikdo z nás,“ – a pokaždé nacházel se 

v jiných končinách světa, kam byl posílán s ohromnými dietami. Brzo byl na Lipském tržišti, za 

nedlouho pak v Petrohradě, ba starý Sojka mluvil docela něco, že mu chtějí svěřiti zastupitelství 

pro celou ruskou říši. „A to snad víte, co je ruská říše,“ dodal tehdáž, mrknuv po vás pohrdlivě. 

(K) – „A což, ten má dobře ustláno, jako nikdo z nás - “(2); aby všude něco měli (K) – aby 

všude z něho něco měli (2); Všem bez rozdílu podával tu mladý Sojka ruku, ke každému měl 

blahosklonnou případnou poznámku a pak zasedl vždy jen ke stolu honorace (2); Zasedal vždy 

jen ke stolu honorace (2); pan děkan. (K) – pan děkan, s nimiž byl takřka v důvěrném poměru. 

Vůbec v každém ohledu báječný nepřekonatelný člověk, jakých ostatně dnes tolik mezi našimi 

mladými lidmi. (2); „Jak že to bylo, synu, když jsi v té Neapoli…“ ponoukal starý Sojka 

k nějakému hovoru, o němž se mu zdálo, že tady právě ukáže se synův význam. „A když jsi 

zařizoval to skladiště ve…“, často si starý Sojka nemohl vzpomenouti, avšak mladý ihned mu 

pomohl z nesnází, doplniv, co mínil i nemínil otec (K); pošeptal mezi hovorem (K) – šeptával 

mezi hovorem (2); Vůbec čekány stran tohoto mladého člověka, kol něhož u nás vznášela se 

jakés aureola nedostižnosti, věci veliké. (2); Něco v tom bylo. – – (2); Panu předsedovi vzkázal 

(K) – Panu předsedovi, upomenuvšímu se posléz na své předsednictví, vzkázal (2); nedalo se 

vyčísti pranic (K) – nedalo se vyčísti pranic jiného, než co již tam bylo, to strašné, naplněné 

neznámým úžasem… (2); jakoby nyní (K) – jako by nyní (2); Přijde k nám holečku (K) – 

Dostane se k nám, holečku (2); tonem dále. (K) – tonem dále, „a nadále prý až se to ukáže 

s nima..“ Co by se to mělo ukázat, již neřekl. (2); odchlíplé tapety. (K) – odchlíplé tapety, na 

níž tu a tam byla zaschlé štěnice, jako všude tam, kde hospodyně domácnosti jsou příliš 

esthetické. Ale na tom nezdálo se mu sejíti. (2); jakoby naslouchal (K) – jakoby naslouchal (2); 

brusle připínal (K) – brusle připínal a obě paní, čině to neobyčejně prodlévavě a házeje zraky 

výše, v kouzlo jejich intimností, a obě paní (2); Jo, chtěla jsem se zeptati (K) – Jo, chtěla jsem 

se také zeptati (2); sebou škubla (K) – sebou zaškubala, sezelenala (2); jak nazývali paní 

berňovou (K) – jak nazývali paní berňovou, protože všechno vytroubila (2); A něco jsem slyšela, 
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že také do berního úřadu chystá se na výpomoc schopná síla,“ spočinula s impertinentním 

důrazem na slově schopná, narážejíc na známou neschopnost našeho pana berního, bývalého 

to „supáka“… Bylo na paní berňové sezelenati a zajiknouti se vztekem, což také učinila, 

neodvětivši ani slovem. (2); Miladko, poroučej se pánu, musíme již domů (K) – Miladko, 

musíme již domů (2); přijď brzo (K) – přijď brzy (2); kasíra nepřála. „Ale postavila jsem tě na 

špendlíky, jdi!“ (K) – kasíra nepřála, zároveň si tím odlehčivši za narážku paní Sezimové. „Ale 

postavila jsem tě na špendlíky, jdi!“ ukonejšila se posléz. (2); „Ein todter Mann,“ (K) – „Halt 

ein todter Mann,“ (2); Ostatně trpěl muka nesnesitelná. (2); zimničný lesk. (K) – zimničný lesk 

blaha a rozčilení. (2); sdělovala matce. (K) – sdělovala matce, „byl tak důvěrný, roztomilý, jak 

jsem ti šťastna.“ (2); čím mladý měl se státi. (K) – čím mladý zatím měl se státi a čím místo 

všeho zavděk vzal. (2); velké plány, k nimž za nedlouho nebude potřeba člověka takového, 

jakým je jeho syn (K) – velké plány, moderní úkoly a problémy samosprávy, moderní 

požadavky rozvoje města, k nimž třeba lidí povolaných, jakým je jeho syn. (2); chválili ho i 

nyní: (K) – chválili ho i nyní, ale s jistým schlazením, a větší reservou: (2); Ti, kteří měli na 

něho pifku, vyjadřovali se: „Tak vida, po všech těch vyhlídkách a zázracích je nýčko domácí 

pec dobrá, jen se na ni moci dostat.“ (2); zůstal najisto (K) – zůstal však najisto (2); rodného 

městečka. (K) – rodného městečka, na jehož peci mínil se vyhřívati. – – (2); vypravil se do 

kanceláře (K) – vypravil se jedné chvíle do kanceláře (2); pouze výpomoc. (K) – pouze 

výpomoc, víme. (2); nestvůrné výše (K) – nestvůrné, obloukové výše (2); příšerný vzhled masky 

(K) – příšerný vzhled umrlčí jakés masky (2); nejraději o děvčatech (K) – nejraději o holkách 

(2); dílnou malířskou (K) – dílnou sochařskou s rozestavenými venku nemotornými svatými 

nabubřelých, vyjevených obličejů (2); jako by pozoroval vystavená malířská díla. Malíř a 

majitel dílny (K) – jako by pozoroval vystavená díla umění. Majitel dílny (2); právě tak 

nemotorný (K) – právě tak nemotorný a nabubřelý (2); jako jeho svatí, jež maloval pro kostely 

(K) – jako jeho svatí (2); Leč nyní zdálo se mu výhodnější zapříti ho jako Petr Krista. Ostatně 

to Sezima zpozoroval a jeho obličej v obvazích příkře zúporněl, jeho zmodralými, mrtvolnými 

rty, zúženými v proužky cos křečovitě se prohnulo. (2); a známý vždy přiskočil (K) – a známý 

vždy jindy přiskočil (2); ledová okna (K) – ledová, posupná okna (2); rozehřálo se na skle (K) 

– rozehřálo se spěšně na skle (2); šoural se mimo. (K) – šoural se mimo a na jehož místě by 

nechtěl nikdo být a že nebyl, jako by jevilo uspokojení to vyčihující tam oko… (2); Věčně opilý 

forman a drožkář (K) – Věčně opilý drožkář (2); Ty už se mnou více nepojedeš (K) – Ty už se 

mnou více nepojedeš, tak co bych kvůli tobě dělal orace (2); vraceli se domů (K) – vraceli jste 

se domů (2); svítily tak jasně…? (K) – svítily tak jasně a bylo vše tak veselo, zadostučiněno, 

volno, bezpečno? (2); a užaslým židáčkům (K) – a uctivě užaslým židáčkům (2); vida ubírati se 
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kolem svých oken Sezimu (K) – bafaje si zálibně u neodlučného svého troubele, uprostřed svého 

porculánového zboží, jež jeho dcery omalovávaly krajinkami, monogramy a andělíčky, a vida 

ubírati se kolem Sezimu (2); jež omalovávaly porcelán (K) – jež na ouška šálků pizdily právě 

jakés andělíčky (2); nečekávali na Sezimu a nevyměňovali s ním nastřádané klípky (K) – 

nečekávali na Sezimu, nikdy vítavě napřed mu nekynuli a nevyměňovali s ním své nastřádané 

ošemetné klípky (2); netvor Tobis, pravé zvíře (K) – netvor Tobis, náš, pravé to zvíře (2); daly 

si znamení (K) – daly si neomalená znamení (2); hned za jeho zády (K) – hned za jeho zády 

k důvěrné poradě (2); s duší tak ohromenou nevcházel ještě nikdy (K) – s duší tak ohromenou, 

tak vetřele a cize nevcházel ještě nikdy do známých míst, jež značila celý život jeho dosavadní 

(2); v malé přízemní záměstské hospůdce (K) – v letní záměstské hospodě (2); V této hospůdce 

za letního času (K) – Sem za letního času (2); a svoje zprávy (K) – a svoje zprávy a zkušenosti 

(2); v jizbě hospůdky (K) – v jizbě hospody (2); sedící u kamen (K) – sedíc u kamen (2); a 

stranou hledící (K) – a stranou ponure hledící (2); strmého čela (K) – strmého čela, v sebe 

vhrouženého (2); jedno téma (K) – jedno théma (2); pensista v kožichu (K) – pensista učitel 

v kožichu (2); Jakoby ho čekali (K) – Jako by ho čekali (2); mlčky se sesedli (K) – mlčky sesedli 

(2); promluvil konečně pensista (K) – promluvil hlubokým drsným hlasem konečně pensista 

(2); Všichni zakývali (K) – Všichni souhlasně zakývali (2); v kanceláři poprali (K) – v kanceláři 

poprali, totiž málem popral Sojka Sezimu (2); A více (K) – A víc (2); v přestávkách vypravovati 

(K) – v přestávkách jakoby cediti (2); dělat se nemůže (K) – dělat se již nemůže (2); A konečně 

už se shledaly značné nepořádky. (K) – A konečně že už teď se shledaly značné nepořádky a 

zdá se, že shledá se jich ještě o hodně víc… (2); udělalo se mu zle (K) – udělalo se mu hned zle 

(2); „Podívejme se na toho mladého Sojku!“ (K) – „Podívejme se na toho mladého Sojku, je to 

kos, hned na to přijde… Však jsme to věděli již dávno, muselo to také přijít..“ (2); pravil jeden 

vdovec (K) – pravil jeden vdovec, větřící za ženskými po celém vůkolí (2); jakoby někomu (K) 

– jako by někomu (2); pološeptem, jakoby jen vydechl, pravil: „Puch-“ (K) – pološeptem, ledva 

jen z hrdla vybouchnuv, pravil: „Puch-“ a nechal ústa rozevřená. (2); jak jste povídal? (K) – 

jak jste to povídal? (2); jaký puch z něho jde (K) – jaký puch už z něho jde (2); to bych radči… 

(K) – to bych radši… (2); jakoby odřezával (K) – jako by si podřezával (2); právě zažitého 

nápoje (K) – právě zažitého nápoje, jež byl ostatně výborný. (2); „A jak mu knihy zamazali!“ 

(K) – „A hned mu knihy zamazali!“ (2); Prej říkal (K) – Prej zalamentoval Sezima (2); nejsem 

na prknech (K) – nejsem na prkně (2); k obstarožnému pánovi ze zámožnějších tříd (K) – 

k obstarožnému, zámožnému pánovi (2); Takhle ke mně. (K) – Takhle snad ke mně. (2); a do 

služby jít musí, protože co by nýčko dělala. (K) – a do služby musí jít, co jí jinýho zbejvá? (2); 

z něhož hrčela krev (K) – z něhož ronila se krev (2); bylo již docela mrtvo. (K) – bylo již docela 
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mrtvo, se zastřenýma očkama. (2); „A jaké jsou tlusťoučké“ (K) – „A ještě dost ujdou“ (2); Jen 

je mrchy (K) – Jen je moci mrchy (2); letos na tisíce (K) – letos na sta – holt taková zima (2); 

jeřábu našli (K) – jeřábu našly (2); rudé. Jako z mědi vyleptány jevily se stráně vůkolní, 

osvětlené ostrou září. (K) – rudé, hluboce modré, zhloubené stráně sněžné chvěly se příznačným 

náletem jako z rozplanulé mědi… (2); jakoby kypělo ohněm (K) – jako by kypělo zlověstným 

ohněm (2); Hluboké přítmí (K) – Hluboké, ponuré přítmí (2); Těžký svíravý hukot nesl se lesem 

(K) – Těžký svíravý hukot neznámých, tajemných rozryvů a vzdechů nesl se lesem (2); jakoby 

vynikal (K) – jakoby vynikal (2); jakoby zíralo (K) – jako by zíralo (2); Za několik dní Sezima 

zemřel po strašlivém utrpení. Snad nejvýše právě včas. Napočítalo se za mnoho tisíc 

zpronevěry. To vše zjistil mladý Sojka. Obdržel po Sezimovi hned definitivní místo u nás, teplá 

věc byla zajištěna… (2) 

 

Silueta:  

Časopisecky: Novina 2, 1908–1909, s. 719–729, 737–745 

Knižně: Maloměstská idyla. Praha: Plačkovo nakladatelství, 1911, s. 240–269  

těžkého se uchýlení (N) – družného těžkého se uchýlení (2); spatřil jsem tu jakousi silhuettu, 

vlastně jeho sama, původce této silhuetty (2); jako opuštěná výspa (N) - jako z parádní 

opuštěnosti města vystrčena, jako opuštěná výspa (2); ostatním světě (N) – ostatním živém, 

rušném světě (2); jen jakoby (N) – jen jakési (2); tu dostačovala (N) – tu i dostačovala (2); se 

projevovala (N) – se projevujíc (2); svou (N) – sem náležeti svou (2); kolem si zašel a pozoroval 

(N) – však kolem si sem zašel a tady pozoroval (2); závanech mrákot a těžké mystiky (N) – 

závanech jakýchs mrákot, až mnohdy těžké mystiky (2); i jakés (N) – i zdánlivé (2); 

nekonečnosti (N) – neznámo nekonečnosti (2); tak známě, fádně utkvělé (2); v známé 

licoměrnosti (N) – v celé jeho licoměrnosti (2); nicotě (N) – jalové, bubřící nicotě (2); mělo 

býti (N) – měly býti (2); nábožným dekorem (N) – dekorem nábožnosti (2); symbolem hlasů 

svědomí, jehož tu nebylo (2); kam nikdy nepomnilo, podle toho zařizujíc skutky své (2); dostačí 

(N) – dostačí každé víře (2); a jako by sem (N) – a sem (2); zvonění (N) – hlučná zvonění (2); 

parád (N) – jakýchs parád (2); ryky (N) – ryky závodící lidskosti, chtějící předstihnouti svůj cíl 

(2); pískání (N) – pískání a vyvolávání (2); přírody (N) – přírody a otročí důstojnost a svobodu 

lidskosti (2); vztahů (N) – obvyklých vztahů (2); samoty (N) – samoty i záhodné rozlehlosti (2); 

zatanující k neznámému příštímu (2); zmocněnější (N) – mysticky zmocněnější (2); utkvění (N) 

– přízračného utkvění (2); a oné (N) – oné (2); neuchopitelné podstaty (N) – neuchopitelné, 

zezáhadnělé podstaty (2); hrubé. (N) – hrubé, sobecké a živelné. (2); těchto místech (N) – 

zdejších místech (2); beznadějnost (N) – beznadějnost a dravost (2); jak k ní dnešní žití šlo, 
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skovavši svůj úděl otroctvím (2); nikdy v těchto (N) – nikdy v celé své zžírající, propadavé moci 

v těchto (2); každé umožněné útěchy a jasu nazírání (2); propadnutí (N) – propadnutí se tu 

provalilo (2); přestává (N) – přestává a umlká (2); čím víra (N) – čím každá víra (2); vinami 

(N) – dravými vinami (2); vlastně zanechaného (N) – vlastně zrádně vyhoštěného (2); své zkáze 

zanechaného (2); cizí a vzdálenou (N) – cizí vzdálenou (2); co nedovedl (N) – co zachvacuje 

život a co nedovedl (2); určení. (N) – jejího určení zdánlivě tak uspořádaného a zákonitého, 

rozumějícího se samo sebou. (2); pouhá (N) – jen pouhá (2); všední určení (N) – všední, dávné 

určení, co se tu odbývalo a plnilo svůj úděl (2); jako tolik (N) – jako ostatně tolik (2); velká, 

hrubá hlava (N) – velká, těžká hlava (2); její stín (N) – zrozsáhlený její stín (2); která jako by 

byla (N) – která zdála se (2); podzimního pýru (N) – podzimního vlášení (2); s bezvadnými 

liniemi a rysy, jak si to přeje krasoum (2); zkamenělých (N) – nehybně zkamenělých (2); rysech. 

(N) – rysech, v přecházení a dědictví s generace na generaci; neboť každá generace značila tu 

etapu odpravení života. (2); neesthetickýma (N) – také tak neesthetickýma (2); své určení (N) 

– svůj smysl, své určení (2); úporně prohlédati (N) – úporně prohlédat (2); nořiti se (N) – nořit 

se (2); tanulo (N) – tanulo a jim bylo nedosáhlo (2); vytřešťující se (N) – zděšeně se vytřešťující 

(2); zornicích. (N) – zornicích, plaše a úzkostlivě roztékajíce se na všechny strany, jako lapené 

ptáče v kleci. (2); ne necudného (N) – ne necudného jako ňadra kokety (2); zdoba hrudi (N) – 

zdoba a mužnost hrudi (2); vyčnělých lopatek (N) – vyčnělých širokých lopatek (2); nepomíjení 

(N) – nepomíjení nikdy (2); s nimiž jako (N) – s níž jako (2); onom. (N) – onom a také to tak 

bylo. (2); vše (N) – vše ostatní (2); neodpovídající ustáleným zálibám té jakés esthetiky — ale 

zase co na tom, vždyť tolik věcí života nemůže to vůbec činiti; vše (N) - ah, ošklivé, hrozné, 

pustě neodpovídající zálibám a nadání se poetické, vyhýčkané idyly — ale zase co na tom, vždyť 

tolik věcí života nemůže prožívati idylky rozblouznělých, jalových mozků, na něž nedolehla 

nikdy povinnost života. Vše (2); propadlé (N) – propadlé, servané (2); zdálo se unikat (N) – 

zdálo se tu unikat (2); vymykat. (N) – vymykat obvyklým zřetelům. (2); jakoby nenáležejícím 

(N) – jako by nikdy nenáležejícím, příkře kontrastujícím (2); oknem a vyhlídkou (N) – oknem 

(2); blahého zadostučinění (N) – zadostučinění (2); netanulo vše to (N) – netanula silhuetta 

tato (2); nehybnosti ponurosti (N) – nehybnosti posy smrti (2); která by tak zcela vhodně a 

nejlépe (N) – která by nejlépe (2); Nýbrž jevilo (N) - Nebylo tu ono pozastavení jakés odvěkosti, 

v němž míjela by třeba celá věčnost stínem okamžiku, nýbrž jevila (2); zákmitů (N) – trhavých 

zákmitů (2); v jakýchs konvulzích nenadálých a přec se opakujících (2) – u této silhuetty (N) – 

v oblasti této silhuetty (2); nepomíjívém cloumání (N) – nepomíjivém, vytrvalém cloumání (2); 

se značilo (N) – se to značilo (2); křeč agonie (N) – křeč smrtelné agonie (2); v níž nelze (N) – 

v níž již nelze (2); jaksi ani zpátky (N) – jaksi zpátky (2); tohoto. (N) – tohoto, jsa vydán 
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neodstupujícím mukám na prahu života a smrti… (2); úpornosti svého pachtění (N) – úpornosti 

řítivého svého pachtění (2); odervaly se haluze (N) – odervaly se poslední haluze (2); pořád tak 

divně na všechny strany (N) – vyvracujících podstaty, to rozkotávání a rozrůznění na všechny 

strany (2); nemohouc s místa (N) – nemohoucí z místa (2); kolísání té hrubé (N) – rozkolísání 

laplí té hrubé (2); na pozůstálé žerdi (N) – na třískách pozůstalé žerdi (2); nemůže. (N) – 

nemůže svůj cár. (2); té velké, neforemné hlavy (N) – tupé jakés pokyvování té velké, 

neforemné hlavy (2); tak nehezkým, ale nevýslovně ztrudnělým (N) – tak nehezkým, 

neodpovídajícím přání krasoumuale tím nevýslovněji ztrudnělým a smutným. (2); řídila (N) – 

řídila a vedla v jejím rozvoji (2); o své věci (N) – o této své věci (2); již jen v úpornosti a 

zmatcích (N) – ne v zadostiučinění jejího spění, ale v úpornosti a zmatcích (2); neodvratnou. 

(N) – neodvratnou, z věci té osudově pochodící. (2); všechny strany míříc (N) – všechny strany 

shlédajíc a míříc (2); nejulehčenější. (N) – nejulehčenější, nejsmrtelnější. (2); jakoby obestřené 

temnou (N) – v jejích myšlenkách a pomnění bez naděje, v jejich snech bez víry a štěstí, ale 

jakoby obestřené temnou (2); vše ze života v sebe hltající (2); života bez života (N) – života bez 

života a síly (2); bíle šerého a nekonečného (N) – šerého a nekonečného (2); jako noha 

hynoucího pavouka (N) – jako utržená noha pavouka (2); bez ustání v tomto rozkolísání (N) – 

bez ustání a pozastavení v tomto rozkolísání (2); od věčnosti do věčnosti (N) – od věčnosti (2); 

zmítající se nehorázně (N) – zmítající se jaksi bezohledně a nehorázně (2); svého trupu (N) – 

svého trupu a srdce v něm (2); sunula před sebou. (N) – sunula pře sebou, tozvíjíc je 

v bezútěšnou nekonečnost. (2); neochabující vzpruhou (N) – neochabující odvěkou vzpruhou 

(2); závany temných sil. (N) – závany temných sil, jako rytmus života a smrti… (2); jaké díry 

(N) – jakés propastné díry (2); chod nohou (N) – chod strhovaných nohou (2); v propadání (N) 

– v nepomíjivém propadání (2); zmítajícím sebou přízrakem (N) – zmítajícím přízrakem (2); 

zhoubnou křečí cosi (N) – zhoubnou křečí agonie cosi (2); budoáru, v nějž chýlila se překypující 

intimnost (N) – budoáru (2); silhuetta v okně (N) – silhuetta v tom okně (2); vydávané hlasy 

(N) – vydávané skutečné hlasy (2); halíc je v jakous neobsáhlost (N) – že zdálo se je halit jakous 

neobsáhlostí (2); v níž jako by dlely (N) – v níž dlely (2); aspoň tak to tay připadalo (N) – tak 

to tady připadalo (2); jejích zdrojů (N) – jejích zdrojů a vztahů (2); zánik záhuby. (N) – zánik 

záhuby odsouzence. (2); nekonečné tmy. (N) – nekonečné tmy, bídy a jejího otroctví. (2); tady 

jako by toho nebylo (N) – tady jistě dávno jí nebylo (2); jenž sám v sobě bouří. (N) – jenž zatím 

sám v sobě bouří než zatopí svět. (2); horečným potem (N) – studeným potem (2); v osudovém 

určení (N) – v kletbě osudového určení (2); jako by zakletí (N) – jakoby zakletí (2); bytosti. (N) 

– bytosti, byla jejími rysy, jejími stíny. (2); Od takové (N) – Takové (2); sny o štěstí. (N) – sny 

o štěstí a má práva na ně. (2); sny umřely. (N) – sny umřely a nebylo práva na ně. (2); silhueta 
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tkalci, tkalci u nás (2); silhueta bytosti tkalce, tkalce u nás (2); v té beznadějnosti a krutosti (N) 

– v té drtivé krutosti (2); zmocnění lidskou zpupností (N) zmocnění lidskou nadvládou (2); vší 

krutosti a brutality (N) – vší vražedné brutality (2); svým sobectvím (N) – svým 

shromažďujícím sobectvím (2); vší bídy (N) – vší bídy a všeho žebráctví (2); svlékáno všemi 

těmi faktory (N) – svlékáno těmi faktory (2); bídnější každého žebráctví (N) – bídnější almužny 

(2); značí prokletí a odsouzení života. (N) – značí katanské odsouzení života ve všech jeho 

generacích, které v úděl jeho byly zaklety jakoby nástrahou pekel, jimž lidstvo propadlo. (2); 

shon a zápas (N) – shod, štvaní a zápas (2); tom prolínání spleti přádla (N) – neb každá chyba 

značila srážku na výzvu faktorů, nové oloupení i tohoto žebráctví – jak prohlédala tím 

prolínáním spleti přádla (2); tak lživy (N) – tak jalovy, lživy (2); plaností rozumu. (N) – plaností 

rozumu a krátkozrakých jeho dedukcí… (2); její podstatu (N) – její pouhou podstatu (2); všemi 

změnami (N) – všemi změnami času (2); v nekonečnosti (N) – v nekonečnosti doby (2); žádným 

jiným vztahům (N) – nemnohým jiným vztahům (2); jež jsou mně tak odporny (N) – jež bývají 

tak odporny (2); matoucí křídla (N) – matoucí chará křídla (2); zatemňujícím se slehujícím 

rozlohám (N) – zatemňujícím a udolaně slehujícím se rozlohám (2); těchto mrákot ohromivost 

dojmů (N) – těchto mrákot ohromivost a úžas (2); podivné, smrtelné (N) – podivné, smrtelné, 

nehybné (2); jakoby topící se (N) – topící se (2); spustila v prázdné bezdno (N) – spustila 

v prázdné, hltavé bezdno (2); pod oknem na ni vyčkávavé (2); pod oknem zlověstně vyčkávavé 

(2); jako k hrobu (N) – jako k zániku v hrobě (2); udržovala a vykrvacovala (N) – udržovala 

(2); na pravo a levo. (N) na pravo a levo a vykrvacovala. (2); kladouc nekonečně (N) kladouc 

neodbytně (2); nasazena jakoby stvol (N) – nasazena jako stvol (2); unésti nedovedla (N) – 

unésti již nedovedla (2); připravujíc ony mízy (N) – cedíc ony mízy (2); jako by se ticho 

nevztahovalo (N) – jako by se nevztahovalo nic z pozemského žití (2); vynášejí se z dění (N) – 

vynášejí se v doprovodu dění (2);jediné písně (N) – jediné krvavé písně (2); a zvláště vybývalo 

(N) – a vybývalo (2); ve zmámení rozkoše (N) – v rozkošnickém zmámení (2); jako já to musel 

často činit (N) – jako já to činil (2); spěly kolem (N) – spěly však kolem (2); parasoly a klobouky 

(N) – parasoly a pompésní klobouky (2); dychtivých jara, ubírávaly se (N) – kupované tak často 

za cenu cti, ubírávaly se (2); v zlatých snech. (N) – v zlatých snech jara. (2); bylo celé tu v té 

(N) – bylo tu celé v (2); péro poetů povolaných i nepovolaných. (N) – péro poetů. (2); rozkoše 

opojení (N) – rozkoše opojení všeho žití (2); stále častějšího (N) – i stále častějšího (2); v něm 

tanoucí. (N) – v něm tonoucí. (2); ještě rozmocněněji (N) – ještě zmocněněji (2); odvrátily ony 

poetické paničky (N) – odvrátily poetické paničky (2); rady a pomoci. (N) – rady a pomoci a 

naděje a útěchy. (2); vlastního údělu svého (N) – vlastního údělu svého, vždy rvavějšího, 

chvácenějšího systémem sobectví, jež je řádem dnešního světa, toho uloupeného a 
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ukatanovaného. (2); zoufalstvím, a aby zvláště dostatek ještě vydaly dravému hltounství (N) – 

zoufalstvím, vydanému na pospas a vyssání dravému hltounství (2); kymácení a jakoby 

rozpojování (N) – kymácení a jakés rozpojování (2); pozastavila se v kymácení (N) – 

pozastavila se ve svém kymácení (2); muk zoufalství (N) – muk a zoufalství (2); shledání 

nedostižné (N) – shledání pro nás nedostižné (2); jež nevzchází. (N) – jež našim očím 

nevzchází. (2); vnořiv se v beznadějný (N) – vnořiv se zpátky v beznadějný (2); byla doba (N) 

– byla zas doba (2); plápol žhavého těla (N) – plápol žhavých sfér (2); ozev – zvuk to zrání (N) 

– hlas vlající nad dálavami země – zvuk (2); odlesk zrání (N) – odlesk toho zrání (2); slunce. 

(N) – slunce, z něhož vychází. (2); krajem a jako by vydávalo (N) – krajem a vydávalo (2); dlely 

doma (N) – dlely doma u zahálčivé své ničemnosti (2); zprzňující a ničemné (2); zprzňující a 

ruku k dílu nepřikládající (2); mystická a oplodňující (N) – mystická oplodňující (2); 

zakřiknutých a ulekaných (N) – zakřiknutých a ulekaných, plaše roztěkaných (2); metamorfosy 

života (N) – metamorfosy a přesuny života (2); velkém výsluní. (N) – velkém výsluní 

vkládajíce chorý stín. (2); za něž (N) – na něž (2); domáhalo se (N) – jedině domáhalo se (2); 

nedůtklivém klopotu (N) – nedůtklivém, těžkomyslném klopotu (2); hymně naděje (N) – hymně 

života a naděje (2); jež třebe (N) – jež třebe na svůj pospas (2); poledne zrání taky uplynulo (N) 

– poledne zrání uplynulo (2); důvěrné mystiky (N) – důvěrně blaživé mystiky (2); Již paničky 

a páni (N) – Již páni a paničky (2); ze stínu svých zdí (N) – ze stínu svých zdí a svého užívaného 

pohodlí (2); rvali a zuráželi (N) – rvaly a zuráželi a zváleli (2); co slečinky jejich (N) – co 

slečinky (2); pro chrpy (N) – pro chrpy sobě do kytic a na klobouky (2); zrálo to obilí (N) – 

zrálo tu toto obilí (2); stávaly se jediným svatebním ložem (N) – stávaly se velmi často 

svatebním ložem (2); úporná hlava úporně sebou (N) – úporná hlava sebou (2); nemělo míti 

konce (N) – nemělo býti konce (2); zvracován fanatismus (N) – zvracován bludný fanatismus 

(2); vřava jiných stanovisk a systémů (N) – vřava, uplatnění stran a sinekur (2); tropila svůj ryk 

(N) – tropila svůj pustý ryk (2); provolání. (N) – provolání, samou pustou lež. (2); A konaly se 

tam jaks vyzývavé manifestace a pokřiky všech těch, co (N) - A konaly se jakés vyzývavě, 

hlučné manifestace a pokřiky všech těch lidí papíru, co nikdy nic poctivého nevykonali (2); také 

tyli (N) – také třebali a tyli (2); úředníků (N) – panáků a stavů (2); za nové (N) – za neodkladné 

nové (2); v stáří (N) – ve stáří (2); moloch (N) – moloch lidské perverse a honosivé ničemnosti 

(2); ničemnějšímu tytí (N) – ničemnějšímu třebání a tytí (2); Co vše se nedálo tam, kde se 

nenapracuje a jen užívá… (2); vydávajíc mu na pospas (N) – žádnému systému a třídění, 

vydávajíc na pospas všem (2); ... sociální strany vyvstávaly, hlásajíce evangelium! bratrství, v 

jehož záštitě obohacovali se vůdci těchto stran u výsměchu vší té prostotě a naivitě, která jimi 

dala se vésti (2); konaly se (N) – konaly se tu (2); lidský úspěch (N) – zpupný lidský úspěch 
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(2); šílenství (N) – šílenství, v řítící se vřavě (2); dnů… (N) – dnů, míjejících kol onoho okna. 

(2); sem k tomu oknu (N) – sem dovnitř (2); výdechy mystiky (N) – výdechy agonie (2); 

umírajícími rty. (N) – zmíravými rty. (2); zhnědlých luk (N) – zhnědlých, charých luk (2); 

modrými výdechy (N) – modravými plamy (2); jako zadržený vzdech (N) – jako vytržený a náhle 

zadržený vzdech (2); vynucující si náležitého trávení k pojedení všeho toho, co rozprostřel před 

ně stůl Páně — hudbu užívat teď pilulek — a (2); v houštiny. (N) – v houštiny, je tam příliš 

vlhko a zamazaly by se šaty. (2); s mystickým smutkem (N) – ve sdružení s mystickým smutkem 

(2); oknem budoáru. (N) – oknem budoáru, a jakoby promlouvající k svému vůkolí nezvěstnými 

hlasy výčitek a proklínání všeho hoře, jež uvrženo na hlavu člověka bratrem jeho . . . (2); 

vydávala tento svůj plod (N) – vydala a ztratila tento svůj plod (2); hor, kteří v ně zapustili (N) 

– hor a vší země, kteří v duší lidskou zapustili (2); Něco, a tak malomocně (N) – Něco, co tak 

malomocně (2); neukážou se znamení (N) – neukážou se na nich znamení (2); hrůza a zpuštění 

(N) – hrůza a zkáza (2); zemi veškeru. (N) – zemi veškeru s hříchem a spuštěním jejím. (2); 

symbolem… (N) – symbolem lidskosti (2); Až najednou (N) – Až najednou, jako svržením 

v propast (2); v tom černém (N) – ve známém černém (2); sebou hýbati (N) – sebou hýbati, 

spočívajíc jako balvan v odvěkém svém loži. (2); z toho obemčení (N) – z toho obemčení prken 

(2); a jinak případným (N) – a jinak dost případným (2); srážely se veřeje (N) – srážely se klatby 

a veřeje (2); v níž není snů (N) – v níž není již snů (2); z života (N) – ze života (2); kdy srdce 

předstíralo si ulehčení (N) – kdykoliv srdce náchylno bylo předstírat si ulehčení (2); heslech a 

povýšení nadčlověctví (N) – heslech sebevědomí a povýšení svého jakéhos nadčlověctví 

dněšního (2); každého nářku… (N) – každého nářku a každého upadání… (2); Ne tím 

pompésním (N) – Ne pompésním (2); stříbrem a andělíčky (N) – stříbrem, křížem a andělíčky 

(2); posléz uzavírají ty (N); posléz jakoby na poslední pospas života uzavírají se ti (2); 

milosrdenství (N) – milosrdenství, jehož mělo býti symbolem (2); případným k utrpení (N) – 

případným k černému hoři a utrpení (2); se tu kdys odbývalo. (N) – se tu odbývalo. (2); víka 

ona. (N) – víka ona, ale nestejný je jejich hřích. (2); ploužení té (N) – ploužení se té (2); jež 

svátost (N) – jež svou svátost a milost (2); za zaplacení (N) – za tučné zaplacení (2); za toho 

nářku… (N) – za toho nářku, za toho černého ploužení těmi rozmoklými poli, z nichž každé také 

jako by se kladlo na podušku smrti. A pořád za toho nářku... (2); A jako by toto prázdno hrozně 

vyčkávalo, těžce, nedůtklivě. (2); se nahrazuje a nastupuje nové (N) – se nahrazuje včas a 

nastupuje nové (2); lidským sobectvím. (N) – lidským sobectvím a nadprávím. (2) 

 

Výchozím textem pro naše ediční zpracování bylo jediné vydání Maloměstské idyly, 

které vyšlo r. 1911 v Plačkově nakladatelství v Praze. Šest ze sedmi povídek vyšlo nejprve 
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časopisecky, a kromě povídky Sezima všechny vycházejí až po roce 1900 – Kyvadlo věčnosti 

r. 1909 v Osvětě, Štědrovečerní nadělení r. 1907 v Národních listech, Všechny vás pochovám 

r. 1907 v Národním obzoru, Servaná střecha r. 1907 v Českém světě, Sezima r. 1983 v Květech 

a Silueta r. 1908 v Novině. Povídka Hodinky časopisecky nevyšla. 

Od svého prvního vydání v roce 1910 Maloměstská idyla znovu vydána nebyla. Pouze 

povídky Kyvadlo věčnosti a Hodinky se staly spolu s jinými Šlejharovými povídkami součástí 

patnáctisvazkového souboru s názvem Kyvadlo věčnosti, který vydalo nakladatelství Hermann 

& synové v roce 2000 – pouze jako přetisk původního textu, neobsahuje ediční úpravy ani 

poznámky a komentáře. 

1.3.2 Ediční řešení 

Text souboru odráží literární jazyk doby svého vzniku, včetně specifik, charakterizujících 

už autorovu tvorbu předchozího desetiletí. Dobové konvence se promítly např. do módního 

lexika (extáze, fantazírování, hypnotizovaly, kariéra, módní/nemódní apod.), které však ve 

Šlejharově tvorbě nápadně kontrastuje s lidovými a archaickými výrazy. Početná zastoupení 

mají i slova odborného či technického rázu (epiteton, fyzika, fyziognomie, pedagogika, 

prozaického apod.). Specifikem jsou pak novotvary, ať už jde o ty, které vznikly autorovou 

libovolnou modifikací původních slov, či ty, které si nejspíše sám vymýšlel (potomní, 

rozznojnění, ubědnosti, uhnusen, vybrečovali, výjek, vzmávat, zatanutí). Příznačné jsou i 

hovorové dialektismy podkrkonošské oblasti (ubrýknul). 

Jako samostatnou podskupinu lze vyčlenit vulgarismy, které se v textu vyskytují často a 

které jsou velice pestré; v největším počtu se nacházejí v povídce Všechny vás pochovám: 

„Pochovám vás všechny, všechny, jak jste tady, všechny, vy trulanti, pošetilci, licoměrníci, 

stržníkové, nadutci, ničemové, lháři, křivopřísežníci, bankrotáři, lichváři, paličové, zloději, 

kurevníci, oplzlíci, infámové…‘ slušně, docela slušně to nadával, jak vidno, náš obsataravatel v 

jakéms vzrůstajícím palčivém rozhořčení… ,procové, šmoci, balíci, lenoši, cizopásníci – i vy 

kokety, parádnice, flausistky, ničemnice, darmochlebkyně, pomlouvačky, kuběny, intrikánky…“  

Textologickou úpravu jsme prováděli podle zásad uvedených v příručce Editor a text (Praha: 

Paseka, 2006), konkrétní opravy byly provedeny podle aktuálně platných Pravidel českého 

pravopisu (Praha: Academia, 2010). 

 

Kvalita a kvantita:  

Nejčastěji se vyskytující úpravou v kvalitě a kvantitě slov bylo opravování předpon s-, z- a 

předložek s/se a z/ze podle současné pravopisné normy (např. zkonejšené m. skonejšené, zřícení 
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m. sřícení, ztápějícího m. stápějícího, zžíravé m. sžíravé a naopak např. spodoba m. zpodoba). 

Dále jsme soustavně opravovali předložky se a ze (či s a z) v genitivu (např. ze všech stran m. 

se všech stran, viseti jako z lože mrtvá ruka m. viseti jako s lože mrtvá ruka, ze země m. se země, 

ze svého závěsu m. se svého závěsu). Dnešnímu úzu jsme přizpůsobili podobu emocionálních 

citoslovcí (ach m. ah a och m. oh).   

Další úpravy kvality jsme prováděli jednotlivě: ponuře m. ponure, kolísání mezi podobami 

barchet a barchent upravujeme směrem k progresivnějšímu barchet. V několika případech jsme 

např. přistoupili k rušení zdvojených konsonantů – zejména v různých podobách slova sát (sát 

m. ssát, vysátý m. vyssátý atp.), dále pak ve slovech procesí (m. processí) a ruměná (m. 

ruměnná). U slova nádenník se přichylujeme k úpravám na verzi s jedním -n. Podobně 

postupujeme i u slov mučenník a učenník, které transformujeme na současné tvary mučedník a 

učedník. Slovo paprslek měníme na současný paprsek. 

Specifickým problémem, který se vyskytl v povídce Štědrovečerní nadělení, bylo 

lexikologické kolísání mezi drotarem a drátařem (povolání hlavní postavy povídky). Jelikož 

jsou oba výrazy běžně používány a dají se i dohledat ve slovnících, považujeme to za 

specifických projev autora v oblasti stylu a nijak do této záležitosti nezasahujeme. 

 Nenormativní podoby slov ovlivněné interferencí s jinými tvary jako odnášivými, 

nepomnilo, ozevy, vymířený atd. ponecháváme beze změn. Podobně ponecháváme i méně 

obvyklé a zastaralé podoby slov jako honosením, juž, neselhou, tlucte, úsilovně, zamhoural, 

atp. 

V případě odchylek v kvantitě nacházíme v textu nemnoho případů, jako jsou např. slova 

dvéře nebo šíré, které vzhledem k jeho snadné doložitelnosti v dobovém jazyce ponecháme 

v původním tvaru. Kolísání mezi tehda a tehdá neměníme taktéž. Opravujeme však slova, kde 

nebyl důvod pro respektování zastaralé kvantity nebo kde by mohlo docházet k významové 

interferenci (bádáním m. badaním, fanfáry m. fanfary, kádr m. kadr, parádovalo m. 

paradovalo, stíhajíce m. stihajíce, zasahá m. zasáhá,). Dále jsme upravovali také délky 

v infinitivech (např. dožíti m. dožiti). Často opravovaným jevem v kvantitě převažovalo psaní 

-je/-ě (zejména ve slově napětí a slovech tomuto slovu příbuzných). 

 

Hranice slov: 

Pokud jde o úpravy hranic slov, upřednostňovali jsme psaní spojité, zejména u 

příslovečných spřežek (dodnes, doposledka, kupředu, nadevše, najevo, nalevo, napravo, 

navždy, odedávna, shůry, vpředu, zaživa, zpovzdálí). Úpravy se však týkaly i přídavných jmen 

(sebemenší, takzvaný), zájmen (tamta), předložek (kvůli), spojek (zatímco), částic (takříkajíc, 
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zato) a rovněž frazeologických spojení (sbohem), vždy však s ohledem na kontext a významové 

rozlišení. Archaické spojení spojení v zápětí, které Šlejhar používal nejen jako příslovce, nýbrž 

i jako substantivum s významem následnosti či blízkosti (např. jak se řadily ve svorné družné 

zápětí, v zápětí sice svorné) rozlišujeme podle kontextu a pokud se jedná o substantivum, 

ponecháváme autorovo psaní zvlášť. 

Vzhledem k tomu, že autor nerozlišoval mezi příslovcem jakoby (ve významu předstírání 

něčeho) a kondicionálovým spojením jako by, vyžádala si řadu oprav i tato záležitost (např. Ty 

jisté záhadné kyvy jako by z věčnosti se vybírající zmítaly, ale a zase odtud od ní sražen jakoby 

do samé propasti zřícení všech nadějí).  

Ojediněle vyskytující se autorovo jest-li a zda-li přepisujeme na jestli a zdali. 

Rozepisujeme zkratky na celá slova (svatého m. sv., to jest m. t. j.). 

 

Velká písmena: 

Pokud jde o psaní velkých a malých písmen, provedli jsme jen minimum změn. Autor v 

této oblasti postupoval do značné míry zcela v souladu se současnými pravidly. 

Několikanásobný výskyt malého písmene na začátku věty posuzujeme jakožto tiskařskou 

chybu. K úpravě jsme tedy přistoupili jen u pojmenování vánočních svátků (Vánoce m. vánoce) 

a u názvu hospody, kdy je potřeba psát velké písmeno i po předložce (U Zeleného hroznu m. U 

zeleného hroznu). 

Ve druhé povídce sbírky (Štědrovečerní nadělení) je třeba posuzovat psaní minuskulí a 

majuskulí v obecném a v spirituálním kontextu. U konkrétních křesťanských pojmenování 

(Bože, Syn boží) zachováváme majuskule, ponechali jsme i velké písmeno v přímém oslovování 

Boha (u obecných pojmenování a slovních spojení (Bože, Bože […] a nejvíce potřebuje Tebe). 

Adjektivum boží (např. boží muka) však píšeme minuskulemi.  

 

Cizí a přejatá slova: 

Slova cizího původu a slova přejatá také upravujeme podle platných pravidel, a to i v 

případě proprií. Především jsme tedy přizpůsobili délky standardnímu psaní (baldachýn m. 

baldachyn, brunátně m. brunatně, efemérní m. efemerní, infámního m. infámního, kalvárie m. 

kalvarie, kariérách m. karrierách, monotónně m. monotonně, nediskrétně m. nediskretně, 

nemódním m. nemodním, sezóna m. sezona, ojediněle je pak nutné přistoupit i k normalizaci 

způsobu zápisu samohlásek (familiárně m. familierně, speciálně m. specielně, toaleta m. 

toileta), v jednom případě jsme i odstranili nadbytečně vložené samohlásky (machr m. macher). 
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U souhlásek volíme psaní -z- na místě původního -s- (civilizace m. civilisace, extázi m. 

extasi, fantazie m. fantasie, filozofie m. filosofie, fyzikálním m. fysikálním, iluzi m. illusi, 

impozantním m. imposantním, poezie m. poesie, pozicí m. posicí, pozitivního m. positivního, 

precizním m. precisním, prozaického m. prosaického, , symbolizace m. symbolisace, teoriemi 

m. theoriemi), obdobně pak -t- namísto původního -th- (epiteton m. epitheton, estetická m. 

esthetická, etická m. ethická, teoretizující m. theoretisující), nebo -k- místo -g- (buldok m. 

buldog, humbuku m. humbugu). Také v přejatých slovech rušíme zdvojené souhlásky taktéž 

rušíme (afektu m. affektu, destilát m. destillát, halucinace m. hallucinace, idyla m. idylla, iluze 

m. illuse, kariéře m. karriéře, kolegové m. kollegové, konkurující m. konkurrující, masivní m. 

massivní, vsugerovaným m. vsuggerovaným). Ve slově kariéra přitom ve výchozím textu 

dochází ke kolísání mezi variantou karriéra a kariéra, dokonce v rámci jedné povídky (úvodní 

Kyvadlo věčnosti). 

Nezřídka jsme byli nuceni přistoupit ke kombinovaným opravám jak samohlásek, tak 

souhlásek (extázi m. extasi, famózní m. famosní, fantazírování m. fantasirovaní, hypnóze m. 

hypnose, metamorfóz m. metamorfos, oázy m. oasy, pompézní m. pompesní, virtuózně m. 

virtuosně).  

 

Morfologie a syntax: 

K tvaroslovným a syntaktickým úpravám jsme ve snaze zachovat specifika autorova stylu 

přistupovali jen zcela sporadicky. V textu přetrvává historické zakončení -ův v gen. pl. mask., 

které jsme odstraňovali (kolegů m. kolegův, plamenů m. plamenův, rozporů m. rozporův, sněhů 

m. sněhův, ševců m. ševcův, zřetelů m. zřetelův), mj. i proto, že se vyskytovalo současně i 

s normatizovaným zakončením gen. pl. mask. -ů. Gen. pl. přejatého substantiva ideí jsme 

upravili na idejí a idee na ideje. Nenormativní tvar pl. instr. zrakoma jsme ponechávali, oproti 

tomu instr. pl pytly jsme změnili na pytli. Ablativ plurálu kolích ponecháváme, stejně jako 

genitiv singuláru věži. Jde-li o výjimečné odchylky, které se v jiných případech vyskytují dle 

současné normy, rovněž je měníme. 

 Výjimečné kolísání tvrdého a měkkého skloňování jsme respektovali (např. tanutí 

výslunních polední). 

Další úpravy dle dnešní normy probíhají i u tvarů osobních a přivlastňovacích zájmen (akuz. 

sg. ji [matku] m. jí [matku]). Nesklonné její, které se objevovalo v textu nepříliš často – a navíc 

vedle sklonného její – jsme modifikovali na sklonnou verzi (od jejích zákonů m. od její zákonů, 

v jejímž dekoru m. v jejíž dekoru). 
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Naproti tomu jakožto výjimečný projev autorova stylu ponecháváme zkrácené tvary zájmen 

po předložkách (vzalo na se ohromivé tvary) a rovněž i nekanonizované tvary číslovek (čtyry) 

nebo neobvyklé tvary sloves. Nerušíme zakončení -ti v infinitivu. 

Číslovku 24 jsme rozepsali slovně na čtyřiadvaceti [hodinách]. 

Nezasahujeme do často se vyskytující slovosledné inverze (nic nejste pro mě), či do 

nehomogenních užitých přívlastků (samá nová vřava, nová zápolení), zasazení zvratného se až 

za sloveso (klaně se) a nerušíme ani příklonnou částici -ť- na konci slovesných tvarů (bralyť, 

byloť, byť, jehoť, majíť, nalézaloť, nemělť, neníť, ostatněť, značilyť). 

Charakteristická je ve Šlejharově době již velmi archaická vazba předložky u s ablativem 

(u mechanickém, vyměřeném mu spění). Tuto vazbu ponecháváme beze změn. 

 

Interpunkce: 

V oblasti interpunkce jsme zejména doplnili opakující se zjevnou tiskovou chybu, kterou 

byly chybějící tečky na konci vět. Dále bylo nezbytné v některých případech upravovat počet 

teček za větou na tři, jelikož autor často psal tečky dvě, čtyři, výjimečně i šest anebo jiný 

náhodný počet. 

Na konci odstavců pravidelně se vyskytující pomlčky jsme v textu primárně ponechali, 

odstranili jsme je jenom na místech, kde jejich užití nebylo smysluplné nebo mohlo být matoucí. 

Chybějící čárky, typicky v souvětích vložených, u několikanásobných přívlastků nebo 

v případě jiných než slučujících poměrů mezi větami, jsme doplnili (každá, i ta nejlepší hra m. 

každá i ta nejlepší hra; nepamatoval se tedy nikdy, a věru toho ani snad nebylo m. nepamatoval 

se tedy nikdy a věru ani snad nebylo; přibližujíc se víc a více, a přece stále jsouc nepostihlejší 

m. přibližujíc se víc a více a přece stále jsouc nepostihlejší; ohmatal, a tak nějak uchlácholil 

m. ohmatal a tak nějak uchlácholil, atp.). 

Opakovaně rušíme čárky před spojkou než, kde autor čárku píše pokaždé, bez ohledu na to, 

zda jde o případ, kdy spojka než uvádí jinou větu (přízračnější a ohromivější než kdykoliv jindy 

m. přízračnější a ohromivější, než kdykoliv jindy). Dále rušíme čárky před spojkami a a nebo, 

jde-li evidentně o slučovací poměr.  

Nadužívání středníků, příznačný prvek příznačné autorova stylu, ponecháváme beze změn. 

Uvozovky u pojmenování lidských výtvorů a názvů podniků rušíme (když chodils ještě pro 

ty šulcovky m. když chodil‘s ještě pro ty „šulcovky“; na Nové hospodě m. na „Nové hospodě“; 

zvlášť nedostižný bakverk m. zvlášť nedostižný „bakverk“). Pakliže jsme je v některých 

pojmenováních ponechali, činíme tak proto, že jde o autorovo zjevně ironické vyjádření. 



74 

 

Vykřičníky kladené doprostřed věty rušíme, a ty, které jsou kladené za citoslovce, měníme 

na čárky (ale takhle, chichichi m. ale takhle! chichichi; všichni v tom umíte chodit! jaksi jízlivě 

m. všichni v tom umíte chodit jaksi jízlivě). Na čárky měníme vykřičníky i tehdy, jedná-li se o 

zakončení nepřímé řeči (No teď jsem tě vzala za mandle, ty pejcho jedno, myslela při tom. m. 

No teď jsem tě vzala za mandle, ty pejcho jedna! myslela při tom.). 

Velká písmena po dvojtečkách měníme na malá. 

Text psaný prostrkaně jsme upravovali na neprostrkaný (nás m. n á s), kurzivu jsme na 

příslušných místech ponechali. 

Často užívaný apostrof rušíme (brals m. bral’s, chodils m. chodil’s, kterýchs m. kterých’s, 

nedals m. nedal’s, ses m. se’s, nechtěls m. nechtěl’s, škrtls m. škrtl’s apod.). 

 

Emendace: 

Emendováno bylo v textu zejména na místech zjevných tiskařských chyb či sazečských 

chyb. Méně četně bylo nutné emendovat slova s pravopisnými chybami (vzhledem 

k současnému pravopisu), ale takovým příkladem může být například mě/mně. V několika 

dalších případech jsme přistupovali k emendaci chybné shody podmětu a přísudku. Konkrétní 

místa emendací byla tato: 

 

Kyvadlo věčnosti:  

(str. 98) Jako všechny jiné, tak také jeho, syna lidského m. Jako všechny jiné, ta také jeho, 

syna lidského 

(str. 101) přecpávají se uřícené smysly m. přecpávají se uřícné smysly 

(str. 116) ta nebesa a věčnost jako by […] nepřinesla smíru m. ta nebesa a věčnost […] 

jako by nepřineslo smíru  

 (str. 116) pořádaje tu nejneutěšenější bilanci žití m. pořádaje to nejneutěšenější bilanci 

žití 

(str. 121) pod oněmi kyvy m. pod oněmy kyvy 

(str. 132) jako u strmém šplhání vzhůru m. jako u trmém šplhání vzhůru 

 

Štědrovečerní nadělení: 

(str. 137) Lidstvo a život ostatní jako by se kolem něho hnaly m. Lidstvo a život ostatní 

jako by se kolem něho hnalo 

(str. 139) jako uvěznění žalářem m. jako uvěznění žaláře 
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Všechny vás pochovám: 

(str. 157) své neplechy – chichichi m. své neplechy – Chichichi…  

(str. 157) vy kapacity, vy matadoři, vy šmokové m. vy kacapiti, vy matadoři, vy šmokové 

(str. 161) tlučte jen okázale m. tlucte jen okázale 

 

Servaná střecha: 

(str. 163) co se mistrů týče. A před nějakou chvílí m. co se mistrů týče: A před nějakou 

chvílí 

(str. 165) vší možnou švandu tropíce m. vši možnou švandu tropíce 

(str. 167) žáby, jakým dívá se po svých katech, vzněcujíc je m. žáby, jakým dívá se po 

svých katech, vzněcuje je  

(str. 174) mající samé obrlidi m. mající samé obr-lidi 

(str. 180) tlouci neúnavně na všechny ta tvrdě zavřené dvéře m. tlouci neúnavně na 

všechna ta tvrdě zavřená dvéře 

(str. 182) někomu zčervenají oči m. někomu zřervenají oči 

(str. 184) a celou ulicí se chystalo m. a celou licí se chystalo 

(str. 190) než temného svištění a řinoucího se kamení m. než temného svištění a řinoucí se 

kamení  

 

Hodinky: 

(str. 207) vytřeštěným, žalostícím zoufalstvím m. vytřeštěným žalostnícím zoufalstvím 

(str. 210) u zžíravosti nenabažené vášně m. u zříravosti nenabažené vášně 

 

Sezima:  

(str. 213) mrtvé listí oprchává m. mrtvé listí opichává 

(str. 223) V mrtvém, zvuku prázdném vzduchu měl jsi slyšeti m. V mrtvém, zvuku 

prázdném vzduchu mněl jsi slyšeti 

(str. 225) a pro tento ideál byl schopen všeho m. a pro tento idál byl schopen všeho 

(str. 230) štkáti a úryvkovitými slovy dávati výraz m. štkáti a úrovkovitými slovy dávati 

výraz 

(str. 235) My tomu říkáme – půjde do služby – m. My tomu říkáme půjde do služby 
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Silueta:  

(str. 238) hynoucí slunce v nádherných svých západech i svém smutném, těžkém chýlení 

obzorovém jako by smrtelnosti samo kynulo této siluetě m. hynoucí slunce v nádherných svých 

západech i svém smutném, těžkém chýlení obzorovém jako by smrtelnosti samy kynulo této 

siluetě 

(str. 246) náhle znova v onu melodii m. náhle znova v onu melidii 

(str. 246) o příští království boží m. o příští království božího 
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1.4 Slovníček a vysvětlivky 

Vysvětlivky zde řadíme posloupně, tak, jak následují v jednotlivých povídkách, ke kterým 

se vztahují, a uvádíme je vždy v základních tvarech. Pokud bylo některé ze slov vysvětleno již 

u předchozí povídky, v dalších je znovu vysvětlujeme jen tehdy, je-li v jiném významu či pokud 

může jinak napomoci správnému pochopení textu. Vysvětlujeme především slova cizího 

původu, dále pak zastaralá slova a nářeční pojmy. 

 

KYVADLO VĚČNOSTI: 

paradoxon – též paradox; překvapivé a zdánlivě protimyslné tvrzení 

efemérní – rychle pomíjející, prchavé 

epiteton – básnický přívlastek 

patriarchální – zde ve významu „otcovský“ 

eminentní – vynikající, znamenitý, význačný 

otal – otálení 

butel – baňatá lahev 

hárat – zde „silně plápolat, hořet“ (ve významu nadšení) 

druhdy – kdysi 

bakverk – pečivo, druh sladkého zákusku 

fatka – nepatrná věc, nicůtka, maličkost 

kabalistické – odvozené od židovského mystického učení kabaly; zde ve významu záhadné 

sveřepec – urputný, důsledný člověk 

šteprok – šátek 

salup – velký ženský šátek přes celou horní polovinu těla 

lantver – dial. drobné pečivo z černé mouky, krušinka 

zejivá – velká, otevřená 

scholastika – stěžejní proud středověké filozofie a teologie; zde ve významu dogmatický 

(strnulý, neživý) způsob myšlení 

perka – vyšší boty bez šněrování, udržované na noze pružnou vložkou 

čamrda – lid. knoflík 

cvikr – skřipec 

kadlub – nádoba nebo jiný předmět vydlabaný ze dřeva 

dietní třídy – hodnostní a platové rozdělení státního úřednictva v rakousko-uherské 

monarchii 

drakonický – přísný, neústupný, velmi tvrdý, krutý 
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šalebně – klamně, uvádějící v omyl 

niva – pole; básnicky půda, kraj 

jařmo – původně jho pro tažný dobytek, přeneseně poddanství, poroba, otroctví 

knajpa – lidová hospoda  

freje – zálety 

hampjez – putyka, nevěstinec 

celovat – líbat  

ekvipáž – přepychový kočár se spřežením 

Augiášův chlév – z řecké pověsti o Héraklovi, podle jména krále Augiáše, který měl 

dobytek v nesmírně znečištěných chlévech; přeneseně pojmenování pro extrémní 

nepořádek způsobený nedbalostí 

adjutum – služební plat státního zaměstnance v prozatímním služebním poměru před 

definitivním ustanovením 

dekret – ustanovení  

štkát – vzlykavě plakat, kvílet 

hausknecht – podomek 

ponrava – larva chrousta domácího  

vezdy – vždy 

dekorum – formální důstojnost 

týt – dobře tělesně prospívat, tloustnout 

humbukář – ten, kdo dělá humbuk; přeneseně podvodník 

žrec – pohanský kněz u starých Slovanů, provádějící oběti bohům a z nich věštící 

budoucnost 

sinekura – výnosné, přesto však snadné zaměstnání bez velkých povinností a bez 

odpovědnosti 

kvinkvenálka – platový postup zaměstnance automaticky po každých pěti letech služby 

župa – kdysi územní správní okrsek v Uhrách 

ornát – bohatě zdobený slavnostní mešní roucho, obvykle vyšívané zlatem a sříbrem; též 

kasule 

odvet – odplata, odveta 

fangle – prapor, vlajka, korouhev  

kohorta – skupina, družina 

farizejec – původně člen přísné židovské strany, přeneseně pokrytec, licoměrník 

funebristský – pohřební 
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kalvárie – místo velkého utrpení; podle biblického vrchu u Jeruzaléma, kde byl ukřižován 

Ježíš Kristus 

nežehrat – nestěžovat si, nehubovat  

larva – zde návlek přes koňskou hlavu; maska 

zápětí – zast. část nohy za patou; přeneseně místo v těsné blízkosti, v těsném sledu za 

někým 

exaltace – opojení 

desiderium – přání, požadavek, tužba 

řáhonit – řehnit se, hlasitě se chechtat 

siné – popelavé, namodralé 

škvěkot – kvikot, kvik  

soujem – soubor, souhrn 

alabastr – jemnozrnná, celistvá odrůda sádrovce, úběl 

zřítelnice – panenka, zornice 
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ŠTĚDROVEČERNÍ NADĚLENÍ: 

šalba – mylné zdání, klam 

povlovný – mírně, pomalu klesající 

šantán – zábavní místnost pro vystupování zpěváků s časovými písničkami lehčího rázu 

mázdra – blána  

ubrýknout – dial. zavolat, vykřiknout, okřiknout 

vyvrzat – vrzáním, tj. neustálým otevíráním a zavíráním dveří vypustit teplo 
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VŠECHNY VÁS POCHOVÁM: 

kraťák – krátký doutník 

trabuko – havanský doutník, krátký, silný 

filigránský – jemně provedený 

misantrop – člověk, který nenávidí lidi a straní se jich 

řeřavění – palčivost, žhavost 

fistulkový hlas – vysoký hlas, falzet 

amalgamových – potažených slitinou kovu se rtutí 

ministrant – muž nebo chlapec přisluhující katolickému knězi při obřadech 

prapakáž – velmi zvláštní sebranka 

zpachtovat – zde mající výlučné právo na něco 

hudlař – hudebník, který neuměle hraje na svůj hudební nástroj 

nádeník – pomocný dělník, placený za jednotlivé dny práce (najímaný mnohdy jen na den) 

sebepromptnější – seberychlejší  

žoviálně – blahosklonně projevující bodrost, dobromyslnost, srdečnost 

fyziognomie – výraz obličeje 

nonšalantně – lhostejně, nenuceně, nedbale 

modré pondělí – pondělí v týdnu, kdy začínají velikonoční svátky; přeneseně sváteční den, 

kdy se nepracovalo 

fendovat – soudně zabavovat 

paní berní – manželka přednosty berního úřadu (finanční správa) 

indignace – rozhořčení, nevole, nelibost 

pinkops –bavlna obarvená smykem 

warkops – bavlna obarvená aparátem 

Mauthnerova fabrika – nejstarší textilní fabrika ve městečku Mšeno 

lineál – pravítko  

nace – málo známý, opovrhovaný národ 

tiráda – mnohomluvná, nabubřelá řeč (mnohdy oslavného rázu) 

stržník – lid. hrabivý, chamtivý člověk  

šulcovka – falešná bankovka (papírová zlatka), pojmenovaná podle padělatele Antonína 

Šulce, který od padesátých do sedmdesátých let 19. století působil na Novopacku 

pangrotek – bankrot 

rabat – předem sjednaná srážka z prodejní ceny 
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skonto – úroková srážka z ceny zboží na úvěr, kterou povoluje obchodník odběrateli 

platícímu hotově  

ježdík – malá dravá rybka podobná okounu 

čáka – původně vojenská čepice, přeneseně vyhlídka, naděje 

kujón – prohnaný chytrák 

šmok – prodejný novinář 

sakumpak – se vším všudy, úplně  

impertinentní – drzý 

mefistofelský – ďábelský, podle Mefista  

baldachýn – látková střecha, nebesa  

zaprávat plundry – široké krátké mužské kalhoty pod kolena  

ženiální – hovorově geniální 

proc – domýšlivý, chlubivý člověk  
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SERVANÁ STŘECHA: 

pomyje – splašky z umytého nádobí 

karnýr – obvykle kanýr; sklad na šatech, volán 

potěh – řemen na přidržování obuvi při ruční obuvnické práci 

čmýrati – šimrat, zlehka se dotýkat 

bravura – okázalá dovednost  

barchet – silná teplá látka, zpravidla bavlněná 

emanace – vyzařování  

mamlat – zast. cumlat, muchlat 

mochna – bylina s dělenými žlutými květy  

býkovec – karabáč upletený z býčích žil nebo z řemínků  

spřež – spřežení tahounů; přeneseně špatní lidé, holota, darebáci 

cesták – obchodní cestující, podomní prodejce, cesťák 

erární – placený ze státních peněz  

šindel – úzké prkénko upravené ke krytí střech 

unylý – unavený, malátný, ochablý; tesklivě smutný, tklivý 

haluzna – velká nevlídná místnost nebo budova  

týhoden – týden 

šanda – popruh, kšanda  

šikovatel – kdysi nejvyšší poddůstojnická hodnost  

magacín – lid. skladiště, sklad 

tornistra – zast. vojenská torba, batoh 

ložírovat – být ubytován  

rostbíf – maso z roštěnce rychle na povrchu opečené  

kvartýrská – bytná  

martyrium – mučednické utrpení  

forman – vozka  

tepich – zast. koberec (z něm.) 

žehrat – stěžovat si 

brnožení – stálá drobná práce 

paběrkovat – vybírat zbytky 

dvounulka – kvalitní jemná pšeničná mouka 

charota – sešlost, vetchost 

chrámat – dial. ztěžka pokulhávat 
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omnibus – povoz pro hromadnou dopravu osob, obv. s koňským potahem 

ekypáž – viz ekvipáž 

čtvrtně – stará dutá míra, čtvrtlitr 

terakota – jemná pálená, nepolévaná hlína, obyčejně cihlově červená 

respirium – přestávka ve vyučování 

újezdní školy – školy patřící k újezdu (panství s polnostmi několika obcí) 

indignace – rozhořčení, rozholení, nelibost 

dragoun – příslušník druhu lehké jízdy  

impertinence – drzost, nestoudnost 

katecheta – učitel náboženství (obvykle kněz) 

puchnout – opuchovat, otékat, bobtnat  

chrapoun – venkovan, vulg. nadutý sedlák 

trachom – nakažlivé onemocnění spojivky a rohovky projevující se tvořením zrn, uzlíčků; 

uzlíčkový zánět spojivky 

hokynář – kramář  

soaré (soirée) – společenský večírek  

tatrman – kejklíř, komediant 

zarumplovat – hřmotně tlouci, narážet na něco  

sportka – športka, druh levnějších cigaret  

řešetiště – vřesoviště 

pohůnek – mladší čeledín, který obvykle vodil potah při polních pracích 

rigoróz – zde zkouška 

deviza – zde heslo, průpověď, zásada 

pachtýř – nájemce  

troubele – součásti dýmek   

bulka – druh dříve oblíbené karetní hry  

ropot – rachot  

báně – kulovitá střecha věže 

tlukač – dělník zaměstnaný roztloukáním štěrku  

dštění – déšť, hojné sesílání  

kment – jemné lněné plátno (batist) 

posupný – nevlídný  
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HODINKY: 

faktor – prostředník mezi podnikatelem a továrními dělníky; ten, kdo vede nebo rozděluje 

práci 

nafermežovaný – natřený fermeží, látkou užívanou na ochranu povrchů před 

povětrnostními vlivy 

jícha – řídká, na kaši rozmělněná hmota 

pendlovky – kyvadlové hodiny 

mustrovná – vzorová 

kunčaft – zákazník  

hrdlit – bezohledně se něčeho domáhat, o něco se hádat 

trojník – drobná mince v hodnotě tří haléřů, později jen půl haléře 

duma – hloubání  

vagabund – tulák, pobuda 

znoj – zde vedro, horko, žár 

bordura – lem, obruba 

kalmuk – hrubá a tlustá, řídce tkaná, zpravidla oboustranně počesaná vigoňová tkanina  

kytlice – prostý hrubý oděv, halena 

nyvý – tklivý  

rozkotaný – rozbořený  

fúrie – od Fúrie, bohyně pomsty, jinak též lítá, zběsilá, bytost, lítice 

litanie - modlitba složená zprav. z dlouhé řady oslovení, uvedené knězem, a z opakujících 

se proseb 

mohovitý – bohatý, majetný 

vydoupnalý – vydoutnalý, vyhnilý, vykotlaný 

konvulze – křeč, křečovitý záchvat 

břísti se – brodit se  

šarlachový – jasně červený  

v polou – v půli  

vampola – přitesané břevno, sochor 
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SEZIMA:  

pl… – zřejmě plzeňské pivo  

švířili – (lid.) šveholit, švitořit 

gábl – snídaně na vidličku, přesnídávka 

Ďáblovy pilulky – výpravná série od F. Laloua, B. Aniceta a B. Laurenta; v Čechách byla 

poprvé provozována Národním divadlem v letech 1889–1891   

Flik-Flok – Flik a Flok; komický fantastický balet P. Taglioniho (1862) 

sanice – dolní čelist  

pokáza – kaz  

bota – zde zabijačková polévka 

krupák – nebo také kroupák, jde o zabijačkovou směs s kroupami, podobnou prejtu 

tarok – karetní hra  

viržino - tenký doutník se slámkou jdoucí jeho středem, vyrobený z virginského tabáku 

výminečný – zastarale výjimečný 

tříšťky – třísky  

přežívavec – zastarale a nářečně přežvýkavec  

roráte – roráty; katolická ranní adventní mariánská mše 

dámské pořádky – drobná knížečka s vypsaným pořadím tanců na plese, mnohdy bohatě 

zdobená 

šibřinky – masopustní maškarní zábava 

znoj – zde proud, nával 

kora – kůra  

šupák – člověk policejně vykázaný; tulák, trhan 

kasír – pokladník 

vtělit – zde zpečetit  

tremolo – třaslavý nářek, chvějivý hlas 

aureola – svatozář  

„Bin schon ein todter Mann“ – „Už jsem mrtvý muž“ 

mantila – krajkový hedvábný přehoz přes hlavu a prsa 

trouba jerišská – podle palestinského města Jericha, které dle Bible (Kniha Jozue) rozbořili 

Izraelité při dobývání „zaslíbené země! zvukem trub 

impertinentní – zde vyzývavý 

„Halt ein todter Mann“ – „Stůj, mrtvý muži“  

lepý – (poet.) hezký, půvabný  
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orace – slavnostní proslov 

pizdit se – pachtit se, hyzdit, znetvořovat 

„Ein todter Mann“ – mrtvý muž  

kvíčala – skvrnitý lesní pták z čeledi rozovitých 

mandel – stará míra čítající 15 kusů 
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SILUETA: 

výspa – pozemní výběžek vsunutý do vody nebo vyvýšenina příkře spadající do nižšího 

terénu 

příští – zde knižní výraz pro budoucnost 

trud – (kniž.) soužení, starosti, námaha 

režná košile – košile z režného plátna (tj. z nešlechtěného, nebíleného, nebarveného a 

nemacerovaného) 

budoár – menší dámský elegantně zařízený pokoj, určený k přijímání důvěrných přátel; 

největší rozmach měl v dobách rokoka 

sítina – trávovitá bylina s kuželi květních klásků  

laple – cíp, klopa 

odnášivý – poletující  

útek – soustava nití procházející napříč osnovou a tvořící základ tkaniny po její šířce 

chará – (poet.) temná, ponurá 

člunek – zde lodičkovité pouzdro s útkovou nití, které se prohazuje osnovou 

tanutí – zde zjevení  

parazol – slunečník  

pumpurůže – růže s pomponkovitými květy 

osidlo – smyčka k pytláckému chytání zvěře; nástraha, léčka  

šlichta – chudá škrobovitá nebo moučná potrava; přeneseně nepoživatelné jídlo  

průlina – štěrbina  

podletí – období pozdního jara nebo časného léta  

veřeje – křídla o dveří  

znojné – zde horké  

zenit – nejvyšší bod na nebi, nad hlavou pozorovatele; nadhlavník  

miserere – „Slituj se!“ – počátek kajícného žalmu 

třebat – (zast.) sát, vysávat  

týt – zde kořistit ve vlastní prospěch 

harlekýn – šašek, komická postava staré italské komedie 

přádlo – předení  

plama – skvrna  

zžířit – zahořet, zaplanout  

funebrie – pohřeb  
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2. Josef Karel Šlejhar: Maloměstská idyla 

2.1  Kyvadlo věčnosti. Z jeho chvil. 

 

Měřiti věčnost – jaké paradoxon, jaká aspoň troufalost takového rčení… A přece vždy 

mu nějak připadalo, že kyvadlo ono měří věčnost samu. Od věčnosti do věčnosti sem a tam, 

sem… tam, vždy pořád stejně tak, nad celým životem, nad všemi jeho pošetilostmi a jeho 

bludným zdáním. Že aspoň měří tu krátkou věčnost jeho života, tu efemérní věčnost lidskou, 

mu připadalo. Neb vlastní život každému připadá přece věčným, nikdy nemajícím se skončiti. 

Od věčnosti do věčnosti tohoto života. Od chvil vědomého probuzení k životu až do jeho 

zániku, o němž tak strašně nevíme, co a kam, jako jsme nic nevěděli o jeho vzniku, odkud a 

proč... 

Sem a tam – sem tam pořád tak nepomíjivě ohromivě stejně, drtivě monotónně… 

Ale že ten život náš nám zpupným a malicherným, ubohým pošetilcům zdá se celým 

velkým naplněním, celým světem a vítězným zadostiučiněním, kol čehož všechno se musí 

poslušně otáčet, míříc dostředivě jedině k tomu samolibému našemu centru jako ke zdroji 

všeho ostatního, že ten rozvratný život náš zdá se nám nejméně onou věkověčnou věčností – 

mohlo také jemu zcela vhodně připadati, že kyvadlo to měří věčnost samu. Tu věčnost žití od 

neznámého jeho vzniku do neznámého jeho zániku, tu věčnost, které ostatně snad ani není bez 

toho žití našeho, určujícího jaksi vespol o věčnosti. Naštěstí vše tu tam neznámé, tak se 

zprošťující našich vlivů, tak se osudově vysmívající všem našim tvrzením a zdáním. Ale proto 

neméně záhadné a ohromivé, neméně štvoucí a uhánějící k zešílení, kdo by aspoň okamžik tu 

pomníti chtěl –  – 

Ano, to kyvadlo. 

To kyvadlo věčnosti! 

Jaká pošetilá troufalost, takové pozemské věci, pouhému nástroji mechaniky chtít 

přisuzovati podobné epiteton… Ale třebas všechno pozemské je zároveň tak úžasně nezemské 

a vše přirozené zároveň tak božské a každá hmotná podstata zároveň duchová, mystická, čímž 

epiteton ono nabylo by jakéhos svého aspoň symbolického oprávnění, přece o tomto kyvadlu 

zde nikdo netroufal by si cos podobného tvrditi, pozoruje je, jak těžce a trudně, u 

mechanickém, vymířeném mu spění, hýbe se a vleče tam na té věži u pošetilé, neustávající 

snaze čehos marně dostihnouti… 

Ta věž náležela radnici, ještě nemotornější, nabubřelejší, než bylo celé ostatní zdání 

tohoto městečka a zároveň jako by při její kdys stavbě patrně šlo o to, aby v tomto ohledu 
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docíleno bylo co nejmožnější nemotornosti, nabubřelosti a vůbec co nejpříkřejšího, 

nejurážlivějšího vyvrcholení všeho nevkusu, v čem ostatně ni dnešní stavitelské umění 

nezůstává namnoze pozadu. Tato snaha také znamenitě se tu podařila, jako dařívá se nejlépe a 

téměř vždy neomylně. 

Stála ta radnice v čele náměstí rovněž tak těžkopádného, až bizarně nemotorného a 

nevkusného, majícího mimoto svým dlážděním i ten patrně účel, aby co nejvíce lidí po něm 

se ubírajících přišlo o své podpatky a podešve – snad i proto, že městečko bylo odedávna 

jaksi patriarchálním sídlem výrobců těchto eminentních věcí. Jako všechno ve světě uzpůsobí 

se k svému živobytí a okolí, tak také kvůli těmto výrobcům jako by náměstí bylo takto 

vyšperkováno – mimo to, co tam napořád psi zanechávali, kteří co do počtu a zuřivosti 

přicházeli hned bez každého nadsazování po oněch výrobcích… 

A zdálo se, že náměstí sleduje ten účel, aby co nejvíce ožralců přes jeho dláždění se 

naklopýtalo u zuřivém tíhnutí k zemi při svých popůlnočních návratech v idylickém spění 

k rodinnému krbu. A snad opět náměstí úskalím svého dláždění mnohého zdržovalo, aby 

neopil se přes míru pomněním na všechna nebezpečí, jež tu číhají. Konečně kdyby se čehos 

takového dosáhlo, byla by to i jistá prakticko-etická výhoda takového ošemetného zařízení, 

když již nevyhovuje v ohledu estetickém… 

Ale jedna věc, nehledíc ke všem znamenitostem věcí ostatních, jichž nelze tu 

vypočítávati, jemu líbila se neobyčejně na této radnici, pod jejíž nehoráznou kuklou střechy 

projevilo se již tolik moudrosti a slávy maloměstského žití, tolik honosivosti a pýchy jeho 

snah se tady nafouklo a tolik zlodějství a nestydaté ziskuchtivosti jeho úkladů provedlo, jako 

ostatně pod všemi radnicemi světa. Líbila se mu zvláště ta jedna věc – vlastně tou věcí byl 

téměř hypnoticky strhován, neoznačitelně poután, kdykoliv mu bylo kolem se ubírati, při 

čemž naplňoval si tu věc vlastním divným zdáním, svým zosobněním.  

Nalézaloť se ve věži radnice podélné oválné okénko, za jehož sklem ze strany se 

zmítal a vzmával masivní mosazný závěs zmiňovaného již kyvadla, jehož opěrná osa tkvěla 

až nahoře ve věži v ústroji hodin, ukazujících zdejšímu životu, zdálo se, jedině čas k jídlu a 

pití a vyražení – a k ničemu jinému ze života mravního, tíhnoucího kamsi k věčnosti. 

A ta věc, vlastně její pohyb, se mu tak neobyčejně líbila. Zdaleka a ze všech stran 

náměstí i vůkolních návrší byla viditelna tato kyvadlová čočka se svým měnivým, smýkajícím 

se záleskem dle své polohy, a šinouc se bez přestání ze strany na stranu jako by vedena to 

byla po obrubě toho okénka neznámou neviditelnou rukou, spjavší ji, vlastně zaklevší v úděl 

tohoto nepomíjivého chodu u vleku skryté, tajemné osudovosti, proti níž nebylo protestu ani 
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dovolání. A vždy zase v pravý čas popadla ona ruka svou věc, hodivši ji na druhou stranu, aby 

tady v pravý čas znovu se jí uchopila a mrštila jí zpátky. 

Sem tam – sem tam… 

A on kdykoliv upjal se k věži té, jako by vždy slyšel zřejmé a hluboké dunění těchto 

nepomíjivých kyvů, těchto horizontálních spádů vlekoucích se po obrubě oválného okénka 

jako po kolejnicích nevýbočně vymířených. A vyciťoval spolu to nějak úmorné, zoufalé 

zápolení těch kyvů na beznadějné jejich dráze k neuchýlení a bez cíle, jehož by někdy 

dospěly, bez útěchy, že nastane jim ta radostná chvilka odpočinku – bez otalu a prodlení 

milého poshovění, bez oddechu a stanutí. 

Sem tam… sem tam, tak jako je to dáno životu a bezmeznému jeho spění. Jenže spění 

života přece jako by nacházelo své pozastavení, poshovění, svá stanoviště, svůj oddech, jímž 

potom hodnotil by se a stanovil jeho vlastní neklid a řícení a zápas – ale tady při tom kyvadle 

nebylo pamatováno, že by bylo kdy ustalo, pozastavilo se, došla kdy jeho energie. A i on 

pamatuje přece již dosti let života, jež připadala mu svou nepřízní a trýzní pomalu jako ona 

zmíněná celá věčnost, a přece ještě chystala se trvati nadále – nepamatoval, že by kdy se bylo 

zastavilo v tom okénku, zůstalo kdy nehybně tkvěti jako zornice v mrtvém oku, zůstalo 

ustrnule a bez záchvěvu viseti jako z lože mrtvá ruka. Vždy živé šlo a táhlo na své neúnavné 

pouti, jako nezastaví se nikdy kmit živé zornice. 

I když tehdá hořelo město a hořela radnice, a bylo to zlé a povážlivé pro maloměstské 

zájmy, ano, běželo tu věru o zničení velkolepého umění – a celá šindelová střecha podlehla a 

s ní tolik pavučin a netopýrů, kteří tu měli své pobývání, a dále uhořelo s ní k nenahraditelné 

škodě národa tolik maloměstské moudrosti od věků tu v archivu naskládané a tolik dávnověké 

ponurosti tajemství a stop maloměstského žití zde ukrytého bylo navždy zničeno 

k neprojevení již nikdy – i když tedy již celá věž ohořela dokola, ani tehdá ono kyvadlo 

nezděsilo se hrůz požáru, které otřásaly zdejším svědomím, bojícím se snad i o svou 

památnost i ona tajemství. Ani na okamžik neporušilo svůj chod, nezaotálelo na své pouti, své 

povinnosti vymíření té věčnosti našeho života neopustilo ve hrůzách těchto chvil. 

Bylo v tom i cosi příšerně velebného, až ohromivého pro toho, kdo by patřil, jak ono 

samo v vřavě plamenů jako v pekelném jícnu zachovávalo svůj pochmurný, strnulý klid, 

sledujíc bez zachvění a neohroženě svůj odvěký chod, svůj úkol provádějíc, nedotčeno 

rozpoutanou, ohrožující je pozemskostí, k níž jako by nenáleželo. Sem tam, sem tam… vleklo 

své těžké, tehdáž jakoby nezvěstné, hřímavé a tak osudově ponuré kyvy, které u ohromivé, 

nezdolné význačnosti, u vyzývavé nezvěstné mluvě vybíhaly jakýms posupným přízrakem 

z třeštění plamenů a kouře… A těmi pochmurně majestátními kyvy jako by to shlížely dolů 
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na to ubohé, malomocné zápolení ohrožených zájmů a lidskosti, která ostatně k jeho vztahům 

neměla tu nikdy přístupu, protože ani nikdy vstupu nevyhledávala. 

Pamatoval dobře na ten požár, jenž byl zkázonosnou epochou dějin zdejšího života – a 

věru kyvadlo zůstalo jako zázrakem ušetřeno a nezastavilo se ani tehdáž. 

Jako nikdy ani nadále se nezastavilo, shlížejíc při těch svých kyvech na veškero to 

zápolení pozemskosti pod sebou, u vlastním se vynášení nade vše, jak aspoň jemu vždy tak 

připadalo… 

Nepamatoval se tedy nikdy, a věru toho ani snad nebylo, že by kdy bylo toto věžní 

kyvadlo se pozastavilo ve svých kyvech jako na symbolické označení, že nic v oblastech 

pozemskosti se nepozastaví, spějíc konečně vpřed.  

Ani při celé potomní opravě a restauraci radnice po požáru, přičemž zase jako by 

geniu zdejších stavitelů šlo jedině o to, aby vyvrcholilo a co nejnáležitěji se uplatnilo dílo 

nemotornosti, nabubřelosti a nepraktické neúčelnosti, jako se děje dnes téměř při všech 

monumentálních budovách – a pro zdejší městečko byla to monumentální budova – ani tehdy 

kyvadlo nemusilo se zastaviti. Zdali úmyslem či bezděky bylo k tomu přihlíženo, aby 

nemuselo být tehdáž zastaveno, neví se. Při úmyslnosti bylo by to zajisté taktně a s pietou 

k starobylé památce i s porozuměním předsevzato, jenže zase taktu, piety a porozumění nikdy 

se neodstávalo tomuto městečku, takže spíše to můžeme připočísti čiré zajímavé náhodě. 

A tak jsouc udrženo ve svém chodu, aspoň všem zedníkům a tesařům tu zaměstnaným 

rozměřovalo přesně každé nacpání fajfky a vystřídání každé butele kořalky – o správném a 

precizním vymíření práce ovšem tu nemluvě, neboť rozumí se to samo sebou… 

Nikdy, nikdy, tedy ani na okamžik kyvadlo nestanulo, jako nikdy nestane proud času, 

kvačení života, jehož bylo hmotným, symbolickým zosobněním. Nebylo pro ně nikdy 

okamžiku úlevy; muselo neobsáhle vpřed, jako to kvačení a dění života a času, jako nikdy 

neupokojené tíhnutí duše zjitřené. 

Až připadalo jemu posléz, že v tomto nepomíjivém toku kyvů a nepozastaveném 

vzruchu pohybu neskrývá se jen pouhý mechanický rytmus, fyzikálním bádáním pečlivě 

změřený a učeně vtělený v algebraické formule (jež také kdysi uměl nazpaměť, ale dávno 

opět zapomněl, jako nutno zapomenout toho tolik, čemu člověk ve školách se naučil, chce-li 

vůbec býti živ). Připadalo mu čím dále přesvědčivěji, že dávno nebyl to jen pouhý 

mechanický spád hmoty z fyziky. 

Ale něco jiného… něco docela jiného značilo se mu v kvačení těchto rytmů. Něco 

takového, co tajemně vyzývá duši a co před ni klade nepostihlý význam. Něco chvílemi 

takového, co vyznačovalo se mu téměř mysticky, jako již všechno tou dobou začalo v jeho 



93 

 

nazírání takto se utvářeti, připadati jako s pozadím tajemné clony, za níž tane to vlastní, to 

daleké, přibližujíc se víc a více, a přece stále jsouc nepostihlejší a záhadnější. Za každou věcí, 

za každou všedností začal již tehdá usilovně hledati tuto šerou mystiku, snaže se nadzvedati 

tajemnou clonu, za níž se mu ukrývala, a přece k němu vyzývavě odtud shlížejíc… Až stalo 

se mu posléz takovéto nazírání jediným umožněním žití a pobývání u vztahu k hmotné 

pozemskosti této, tak strašné a nesnesitelné, kdyby měla býti zůstavena sama sobě a vratkým 

vztahům svým… 

Ale je nutno zase nepředbíhati, jako nepředbíhaly nikdy ony kyvy, řadíce se vždy tak, 

jak jim dáno bylo v souřadí všech věcí a všeho dění tuto. A jen pošetilá, obluzená, chamtivá 

chtivost lidská předbíhá a nedočkavě chvátá, jako by vůbec mohlo cos se předhoniti a uspěti 

v žití tomto. Nepředbíhati tu tedy také ani oněch chvil životě a dní jeho, jak se řadily ve 

svorné družné zápětí, v zápětí sice svorné, ale ne idylicky zkonejšené blahosti, romantického 

zadostiučinění, nýbrž všech těch bezpočetných zlých chvil samých muk, zjitření a trýzně, jak 

vytvořily celý jeho život, to pásmo temnosti a neblahosti osudové, v něž posléz katastrofálně 

sesulo se všechno jeho vytoužené štěstí. 

Táhlo a střídalo se to jeho žitím jako ty rytmy a kyvy samého neštěstí, samého hoře a 

zklamání, jež stalo se mu poté údělem. Ano, takové jakés svorné seřadění všech těchto chvil, 

těch osudných kyvů! Ano, jako svorně za cílem zkázy dovedou seřaditi se příšery moru, 

táhnouc děsivým chumlem, aby přepadaly a pustošily lidstvo. Neb dovede právě tak být 

svorný a logicky neodvratný úděl neštěstí a příšer zhouby, jako růžového štěstí a andělů 

luznosti, o nichž hárá idylická pošetilost; že neschází pak v neblahém onom jiném údělu 

ničeho, ani nejmenšího opomenutí a nedostatku ze strany osudu, co by vhodně nedoplnilo a 

nevyvrcholilo celou trýzeň, celé neštěstí, aby bylo černé a bezmezné jako mrak záhuby, 

úděsné a ohromivé jako propast mystická, pohlcující žití veškero… 

Ale zase jen tu nepředbíhati, jako v životě tomto a v jeho událostech nic předbíhati se 

ani nedá. A třeba již řaditi chvíle za chvílemi tak, jak neodvratně plynuly, byť vše dávno 

v jeho duši, v jeho vzpomínkách vetkalo se zatím v jedinou jakousi perspektivu, v jediné 

takové přízračné zatanutí obrazu, ale ne luznosti, krásy, štěstí, které by konejšivě hladilo a 

chlácholilo jeho skráň, nýbrž v onen úděl, v němž vše bylo tak bezmezně černé a truchlivé a 

propadavé v tůň neštěstí. Řadila se to chvíle za chvílí bezpečně a neomylně, u zápětí tak 

svorném, aby v celém rozsahu se tu vytvořilo to, co slulo jeho žitím… 

Ale jde o ono kyvadlo, o ty kyvy vyměřující jakoby věčnost samu, a k nimž měl od 

malička vždy tak podivně zmocněné své zření – – – – – –  
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Když již jako vesnický hoch dřel přirozené podešve svých bosých nohou o dláždění 

náměstí, nad nímž zmíněné kyvy se vznášely v neochabujícím dění, a zároveň leckdy do krve 

uklopýtal si na něm prsty, bloudě to zrakem – zajisté zcela nepřípadně a neobezřetně 

vzhledem k tomuto zrádnému dláždění – kdesi po pošetilých výšinách a oblastech, což stalo 

se mu vůbec zvykem a provázelo celý jeho život, snad právě proto tak nešťastný, co měl 

se hezky držeti jaksi zpátky, nízko při zemi a k všemu jejímu dláždění, obdobnému k dláždění 

náměstí tohoto, míti pečlivý, obezřelý pozor… tedy když na vše jiné tehdáž dával pozor než 

na ohrožující kameny dláždění, které každé chvíle měly pak na svědomí některý ubohý jeho 

nehet – neopomenul již tenkráte jako tak naivně hloupý vesnický hoch nikdy svých dětských 

zraků pozvednouti vzhůru na věž, k tomu kyvadlu, zmítajícímu se ve svém tajemném 

nedostupném uvěznění, jakoby v takové luzné pohádkové skrýši oválného okénka věžního. 

Smyslům a zření dítěte připadalo tehdá mnohem ohromnější a významnější co do 

velikosti a hmoty než později – jako vůbec smyslům dítěte všechno tak připadá, co potom 

v dospělosti značí se často tak malým, nicotným, i úžasně malicherným, že si ani vůbec 

nedovedeme vysvětliti prostě takový svůj klam. Zde však takovýto případ nebyl, nikdy totiž 

potom, když vzrostl, kyvadlo nejevilo se mu snad malým, všedním, nicotným, pouhou 

mechanicky pracující hmotou, nic neztratilo na původním svém významu, ale ještě docela 

jinak zmocnily se a zpodobily v duši jeho představy dítěte druhdy. 

Tedy tak ohromné a neobyčejné připadalo již tehdáž smyslům dítěte toto kyvadlo, jak 

ve své nedostupné výši věže nad hlavou jeho se kývalo, nepostihle kmitajíc tím měnivým 

záleskem své čočky. Chvílemi mu připadalo, že shlédá ze své hůry přímo na něho dole, cos 

mu chce, vyzývá k němu, temně zasahá, že až se věru v tu chvíli někdy až zabál; a v tu chvíli 

zdálo se mu kynouti jakoby nějakou výhružnou, zlopověstnou maskou obličeje… 

Ale že to bylo přece jen dění ještě dětské duše, neopomněla se potom zase dostaviti 

přirozená hravost její, jež takovým dobrým a luzným údělem je každé dětské duši… a malý 

bosý klouček vesnický, naražené takové selské čepici, kterému tak mnohé v tomto městečku 

připadalo pravým zázrakem a divem (zvlášť nedostižný bakverk, jak o něm slýchal a jež vídal 

v krámě cukrářském), co vše později objevilo se ubohou fatkou, bídnou střepinou – tento 

malý klouček tak uboze svým nemódním zjevem se ztrácející na tomto zpupném náměstí, 

prožil zase pod tou věží místo temné bázně chvilku blažené radosti, srdce jeho poskočilo, 

zákmit nevinného, pošetilého štěstí vzdul mu hruď. 

Začalo mu místo všeho najednou připadati, jak v tom svém záludném, oválném okně, 

které bylo mu jakýms divem světa, hraje si kyvadlo na takovou rozkošnou houpanou, jakže se 
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mu to tam krásně houpe, směl, střemhlav, nedostižně jako u vzmávání vzletu, jak on se doma 

nikdy se sestrou na svém prkně přes špalek položeném nehoupal… 

A jako by mu v tu chvíli až i dětsky zazáviděl a s ním posléze v tom okénku přál si 

vroucně spolu být a s ním se moci houpat… ach, houpat, pořád tak sladce a směle houpat a 

vzlétat vysoko, v blaženém trnutí v útrobách a nikdy nemuset již sestoupiti sem dolů na toto 

dláždění, které do krve prsty jeho nohou uklovává krutými zobany svých vražedných kamenů.  

A nemuset to pak jít ani do té školy, na rozdíl ode všech hodných, pedagogických 

dítek dnešních, milujících tak příkladně školu, jím tak nenáviděnou, kde třeba už dávno 

odzvonili a pan učitel tam na něho čeká s rákoskou… 

Ale že brzo omrzí dětskou duši každá, i nejlepší hra, aby vystřídala se hrou jinou, a že 

také ani pořád houpati se nemožno, motala by se hlava, opustil zas brzo tuto hru, tuto svou 

iluzi, aby nahradil ji jinou, jako vše musí býti posléz opuštěno a novým nahrazeno… 

Pozvednuv zatím nohu, aby ohmatal a tak nějak uchlácholil hodně bolící zkrvavělý 

prst s natrženým nehýtkem, pomyslil si raději zase najednou, a nějak i vhodněji, že to kyvadlo 

si v tom podivném, oválném okně hraje vlastně na schovávanou. Na takovou pěknou, 

rozkošnou schovávanou s jeho dětskou duší. A do úkrytů a míst, kde jistě ho nikdo nenajde… 

Až posléze jakousi záludou obestřela jeho smysly tato neobvyklá, podivuhodná hra na 

schovávanou, jak on nikdy si nehrál s bratrem, ani se sestrou, ani s dětmi sousedovými, byť to 

bylo i v jejich kolně či na půdě, kde přece bylo tolik úkrytů tak šerých a nezbadatelných a 

pořád nových a nevytušených tím, na kom byl zlý úděl hledati. 

To všechno tedy nic proti tomu zde na této věži, jež jeho smyslům připadala jako svatá 

výšina, chrám tajemství, v tomto okně, jež shlíželo k němu dolů jako velké mystické oko toho 

tajemství – jaká že tam musí být ta schovávaná, jaké nevybádatelné úkryty! 

A vnořiv se tu ve svou iluzí vždy celou rozháranou duši svou, již tehdáž vždy hned tak 

divně, rozpojeně planoucí a hárající, přál si tu zrovna v náruživě neodolatelné touze býti spolu 

tam v té věži, za oním oknem a schovávati se tam vespol s touto hrající si věčností – a přál si 

co možná vyhlédnouti odtud a na ty dole na náměstí vypláznouti jazyk z nedostupnosti své 

výše, kam pan učitel s rákoskou by se za ním zajisté neodvážil. 

Tedy s tou hrající si věčností mínil si takto již hráti tehdáž. – 

Ach, co v potomních osudech svých jako by se byl nahrál a naschovával s věčností, 

ale nahrál osudově, děse se jí, ukrývaje se před ní marně v hrůzách srdce, co však ona vždy si 

ho zase vynašla, aby dále si ho vedla svou cestou a kladla mu na ni své ohromivé nástrahy – 

ale třeba jen nepředbíhati… 
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Až tu vykřikl, kobrtnuv a uraziv si poslední zbývající zdravý nehet. Neboť vše ostatní 

měl již na těch svých nohou zuráženo o to famózní, nemilosrdné dláždění, jímž to městečko 

se tak honosilo, byť i, budiž dán zase pravdě průchod, jemu prostinkému hlupáčkovi 

z vesnice, zvyklému na bezedná bláta, připadalo tak impozantním a monumentálním jako ta 

radnice a všechno ostatní v tomto městě… třebas při jeho obdivu bylo mu tolikráte již fňukati 

a trpěti pro uražený nehet a nepravidelnou docházku do školy panem učitelem nemilosrdně 

stíhanou. A tím kobrtnutím jako by zároveň bylo dáno na pamětnou pošetilému snílkovi, aby 

nikdy nevzlétal vzhůru, ale držel s vždycky jen hodně při zemi, to že je to nejjistější a 

nejpohodlnější, pozemské kroky nejlépe zabezpečující, co vše ostatní, každé takové vzlétání a 

fantazírování a pošetilé snění a nepravidelná docházka do škol jsou na této zemi ubohé 

hokusy pokusy, vedoucí jedině ku zřícení a pádu… 

Jenže asi taková pamětná k jeho škodě ho nenapravila, aby znova a znova přecházeje 

přes toto náměstí, znova a znova nevzhlédal tam někam vzhůru, někdy po celé dlouhé 

vytržené chvíle jakési neoznačitelně upjaté vnořenosti, při níž ztrácela se duše a jako by 

hypnoticky opouštěla vědomí, co ty dětské oči tak vzníceny plouly ve své všepozemské 

míjející extázi… 

A velmi často proto, jak jsme slyšeli, přicházel pozdě a nepravidelně do školy, kdy 

tam již dávno bylo odzvoněno. Přes to náměstí chodil do školy. Den co den, v létě, v zimě, 

nějakou půl hodiny cesty. Jako všechny jiné, tak také jeho, syna lidského, volala naše škola, 

aby přišel a učil se moudrým býti, jak zlatými, značně sešlými a povětřím ohlodanými 

písmeny stálo pod dvěma zamračenými sochami nějakých mudrců u průčelí té budovy, která 

byla školou a připadala mu v té době nejvelikolepější budovou na světě, ale také i 

nejnenáviděnější. Zvláště záchody vzadu, které za budovu byly dodatně přilepeny, poněvadž 

při vlastní stavbě na ně projektantem moudře se zapomnělo, byly pro jeho dojmy posvátné, 

poněvadž v jejich ústraní chodilo se za školu. Neboť přes všechny ony tklivé povídky, také již 

zmíněné, skládané v pedagogické extázi o těch hodných dětičkách, jimž je učení, škola, 

poslušnost a mravnost nadevše, má největší podíl dětí nepedagogické skutečnosti školu 

nejraději, když do ní nemusí. 

Ale celkem tehdá tomu vznešenému nápisu, volajícímu syna člověka k naučení se 

moudrosti, posvátně a pravověrně věřil, anebo aspoň za jakés tajemné, kabalistické heslo jej 

považoval, neopomenuv tak často znova si to přečísti, kdykoliv vcházel vpředu do školy, a 

nikoliv za školu, aniž však zviklalo ho to v jeho předsevzetí za tu školu choditi co možná 

nejčastěji. Až teprve později dověděv se, že zdejší jakýs sveřepec vtipkář – patrně ze zdejších 

ševců, jímž jakživo nebylo nic svatého, ani škola (ač to jen jistě proto, že v ní neučili dělat 
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boty) – z nápisu slovo „moudrým“ předělal v „hloupým“, přestal věřiti tolika dosavadním 

věcem naučeným ve školách, jimž ostatně nutno přestat věřit všem… 

Jenže jeho, když přišel pozdě a pan učitel zbubnoval mu záda pěstí a dlaně rákoskou 

pošlehal, že čtrnácte dní je nepříjemně cítil, i když buchtu v nich třímal, to zase nenapravilo, 

nezviklalo v jeho předsevzetích i jeho sklonech, aby znova a znova nevzhlížel si k těmto 

kyvům nahoře, vlekoucím se tak majestátně po obrubě oválného svého okénka, v němž jako 

by se jeho fantastickým tuchám připravovala i zároveň již odbývala nějaká významná 

tajemství, v něž i jeho bytost má být stržena.  

Bralyť, bralyť nějak duši jeho ty kyvy rozmávané jako do nekonečna, vytrvale s sebou 

ji uchvacujíce a unášejíce na jakýchsi perutích mystického spění, čemuž však tehdáž dávno 

ještě nerozuměv, teprve mnohem později si vše takto uvědomil a určil – jako vlastně vše 

z našeho dětství a mládí se náležitě zpodobuje teprve ponětími stáří, a také naopak, neb stáří 

jednou se vším jeho zklamáním a hořem hodnotí se připomínkami blaha a štěstí mládí navždy 

zaniklého… 

Až začalo to pro jeho smysly dávno již nebýti jakousi hrou na schovávanou, na tu 

blaženou, zde trochu smělou a bizarní slepou bábu jakous, schovávající a honící se s tímto 

kyvadlem, – sem tam, sem tam –, ale něco docela jiného, tak docela jiného… 

Svět v té podobě začal mu jiný přenášeti se hodně daleko přes toto náměstí s osudnou 

dlažbou, ke všemu ještě vyhrbené jako kozí hřbet, které kdysi značilo mu celý svět jako 

kachněti louže, při níž se vylíhlo. Svět jeho roznášel se již do divných šíří a dálav, kam 

vpojovalo se jeho snění, pronikání jeho tuch na rozmávaných duševních perutích. 

Začal hostiti něco zcela jiného tento nový, nabývaný svět, nežli bylo ve světě 

dosavadním, z něhož zatím bylo strhováno tolik posvátné téměř pokory a úcty kdysi 

venkovského prosťáčka, zvyklého jen na jejich stodolu, humna a les, až posléz oškubáno 

docela… 

Jen jaksi ony kyvy světa dosavadního zůstávaly pro duši jeho tím, čím dříve, vlastně 

se stupňujíce a nabývajíce neoznačitelného zmocnění pro jeho duši, že kdykoliv tudy šel, 

musel vždy se pod nimi zastaviti jako v nenabažené dychtivosti a háravé divné touze, která 

nikdy nemůže se ukojiti. A vzhlédaje k nim takto až jakoby v halucinaci náměsíčníka 

vpíjejícího se v nezvěstné, kosmické sféry, stopoval je nějak a měřil mírami a tuchami svými 

v upjaté pozornosti, nemohoucí se dobádati, a čině vše to v takovém neodolatelném 

bezděčném zchvacování své fantazie, která strhovala se a poutala těmi kyvy jako kroky 

věčnosti vcházejícími v život náš a odtud zase vycházející… 

Zapomínal přitom všeho života a světa. 
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A místo ubohého, prozaického okénka, v němž zabedněno bylo prosté mechanické 

kývání hmoty, zřel před sebou úžasné bezmezno, v němž rozpjala se mu duše halucinační 

mocí, vynášejíc se v závrati mystiky hromadící se mu před jeho zraky. 

A bezmezno to vrháno na stranu jednu. 

A zase strhováno v nezastavitelném chvatu v bezmezno opačné. Aby tam znova 

uchopeno bylo tajemnou silou k vržení zpět.  

Takové věčné sem tam, sem tam. Jako by dál se to jemu nad hlavou příboj a odboj 

tajemných vod, na jejichž nekonečných vlnách duše jeho bezmezně spěla unášena ohromivou 

závratí… 

Ano, svět jeho tehdáž začal se již roznášet do divných šír a dálav mrákotných tuch a 

zdání. Tento svět takto svým způsobem si zabíraje a ztráceje se v něm celou svou bytostí 

dovedl a musel celé dlouhé chvíle vystáti pod těmi kyvy odměřujícími věčnost, jak již tehdá 

přicházel k poznání, a které duši jeho hypnotizovaly… 

– Co ten tam tak čumí, až povšimly si toho často ty jako věčné báby našich podsíní 

jako můry v kuklu zapředeny v ty své šteproky a salupy, prodávající tu ve svých kukaních 

lantvery, křížaly a košťata… Je to ňákej blouma, odbyly ho pak patřičně v mrzutém svém 

opovržení nade vším, co netýkalo se jejich křížal a košťat, a dále zas se jím již neobírajíce, 

poněvadž třeba zatím zrovna se jim bylo nahodilo odprodati za krejcar křížal. 

A již z těchto pozastavení tehdáž jako by v jeho duši začaly se ukládati ony velké 

rytmy času a věcí všech, v nichž značilo se mu všechno potom, a odtud jako by vznikalo a 

klíčilo v něm ono vynášení se a zmocňování čehos, co dnes v jeho duši setrvává navždy, aniž 

může z ní být kdy již vymýceno. 

Jaká zdánlivě zejivá odluka a příkrá nepřípadnost vzájemnosti příčin a následků, neb 

aspoň jejich nepřímých podnětů, a přece co osudného zpodobnění věcí a zjevů v životě, po 

nichž se marně dotazujeme ve své troufalé moudrosti! Nechť však věci měly se jakkoliv co do 

své příčinné vzájemnosti, jisto bylo, že již v době tehdejší, kdy při neoznačitelných sklonech 

duše své vynášel zraky vzhůru k té věži a památným jejím kyvům, v něm již vznikalo a se 

dělo, co později se spojilo a uzrálo ve svůj temný stav, ve vše to, co bylo podstatou jeho duše 

a jeho osudem. 

Sem tam… sem tam… Nepomíjivě a jako nekonečně nad všemi věcmi života a smrti 

tady odbývaným a nad životem jeho spějícím ke všemu svému určení, jehož hromivé a 

zdrcující fatalitě není vyhnutí ani uchýlení, nechť smělci, a tím honosivější špekulanti 

filozofie a vědy a cokoliv sebevědomě a tím pošetileji káží a určují. A jemu vždy připadalo, a 

dnes ví to najisto, že vše muselo být tak, jak bylo a nikdy jinak ani nemělo být, třebas právě 
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on musel státi se obětí této nutnosti, temného určení onoho. – Ale zase nepředbíhati průběhu 

věcí samých, o co jen malicherní nedočkavci usilují a se pachtí, jako by bylo lze cos 

předstihnouti, leda vlastní svůj rozum se vším jeho ubohým pomíjivým zdáním. – – 

Až když tedy honosivá škola zdejší nenaučila syna člověka náležitě moudrým býti 

přes všechnu svou odborovost a moudrost – neberme tu ohledu na sveřepého ševce vtipálka – 

a shledalo se, že jest té životní moudrosti ještě málo, tuze málo, popadly proto ubohý mozek 

syna člověka jiné školy, samé školy, samé školy do tuctů, z tříd do tříd putoval jako ještě 

honosivější, ještě odbornější a moudřejší, zastaveními křížové cesty, jenže tady mučivějšími, 

ač méně tragickými, protože tam netekla lidská krev a katanována veliká bytost, kdežto zde 

jen – ovšem v jeho ubohém mínění – ohlupovány mozky a trávena míza života. 

Samé školy přikvačily na něho jako pohroma, jako egyptská rána kobylek, samé školy, 

které dnes, jako by byly jedinou podstatou života, ale podle jeho zdání tehdáž samé 

zbytečnosti, samé hlouposti a ničemnosti, samé papírové krámy, jimiž přecpávají se uřícené 

smysly, aby se staly navždy neschopnými přirozené intuice a silné energie životní, kterou by 

bezpečně provodily své pozemské putování. Proklínal tehdáž ty nestravitelné žvance 

scholastiky, vší papírové učenosti, kterou do něho vtloukali a cpali, tak ubohou, mrzkou a 

nesnesitelnou proti vlastní pravdě a podstatě života – ovšem byl nehorlivý špatný student a 

polykal jen, co musel. 

Jenže nedřel to již dávno své živé přirozené podešve o dláždění naše. Jen o 

prázdninách přicházíval sem, a to ve způsobných pérkách, snad i v lakýrkách, v okázalé 

kravatě (která nyní nahrazovala na krku čamrdu kdysi s jakýmsi roztřepeným cárem šálu, 

neboť sloužil také za otěž, když si hráli na koně). Zdá se, že přišel i s hůlkou a se vším 

výzbrojem parády studenta, aby tehdáž nebyl z jiných. Také cvikr nasadil si tehdá na nos, a 

měl o sobě silný dojem  

učenosti. – 

Přitom nejsa ani on zbaven svých jistých chvil rozchvástané mladické zpupnosti 

v přesvědčení o jakémsi vyšším svém důležitém určení, ke kterému má právo na základě 

všech těch proběhnutých škol, domníval se v těch chvílích, že život slavně na něho zavolal, 

vyvoliv ho k velkým, ojedinělým cílům, jako vzácnou individualitu, za jakou dnes má se 

každý mladík škol. Jest to ostatně zdání všech hlupáků, zvláště učených. Naštěstí byly to u 

něho jen takové ojedinělé chvíle zpupnosti a sebevědomí, za něž stydí se jako za nic jiného na 

světě, a chvíle čím dále řidší, které posléze ustoupily pravdě, vlastnímu přísnému a ponurému 

poznání, jež nedalo se již potom zvrátiti žádným jiným předstíráním nejlákavějších hesel i 

nejtroufalejších lží dnešního světa, jenž ostatně sestává dnes jen z hesel a lží… 
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Ale nescházely-li ani u něho takové chvilky svrchovaného jakéhosi zezpupnění a 

rozchvástání, jež dnes hýbe scholastickou mládeží i ostatními lidmi samých papírových 

individualit, tu pamatuje se, přece nikdy neopomněl jako v dobré blahodárné reminiscenci 

pozvednouti svých zraků k oné věži, kdykoliv prodléval na známém náměstí, vynášeje na něm 

svá světoborná ponětí, jimiž jako jiní odpravoval život ostatních, jenž mladické moudrosti 

jeho připadal tak ubohým nedochůdčetem, jehož nutno se ujmouti; a toto pozvedání zraků 

vždy jako by v něm cosi vzpamatovalo. – 

Hned, jako jinými vlivy, jiným zasaháním, střásal ze sebe tuto chvilkovou zpupnost, 

jiná hnutí se dostavovala. A jako by mu v tu chvíli začalo být úzko v životě dosavadním i 

budoucím, čehos se tu začal bát, jakás hluboká schýlenost a pokora ho jímala před něčím 

neznámým, ohromivým, co jako by jeho zrakům shůry vytanulo viděním a přízrakem, před 

nímž mladická zpupnost se otřásla jako mystickým vichrem… 

Avšak zase bylo třeba se vrátit k dané jsoucnosti, v níž vymítaje školu za školou, 

pozoroval, jak je stále vzdálenějším života, přírody a jak planě ubíjí se chvíle za chvílí, 

z nichž každá je nenahraditelná, prchá život, i energie se vyplýtvává na papírovou, v sobě 

mudrující scholastiku, věci přírody, skutečnosti a nezbytnosti životní a vší pravdy tak 

vzdálenou jako peklo nebe. Všechna teoretizující snaha podvraceje skutečnost; jemu 

podvrátila život. 

Ano, jevily se mu podvrácením a jakýmsi peklem a zatracením vlastní životnosti a 

pravdy, po nichž přece tak až bolestně háral, tyto doby mládí, které zůstavily v něm 

vzpomínky čehosi marně vyplýtvaného a navždy ztraceného; bylo to zmarnění nejkrásnějšího, 

nejsilnějšího mládí! A již tehdá začal ve svém přesvědčení vášnivě a nesmiřitelně protestovati 

proti všemu, co odvádí od života a pravdy, co donucuje k jiným pošetilým a mrzkým snahám, 

než vyžaduje přirozenost a její zdroje… 

Až zbyv se docela všech oněch falešných chvil a hnutí té své jakési zpupné 

všemohoucnosti a jakéhosi vyššího soběstačného určení svého, zaručeného v ponětí doby 

dnešní nějakým tuctem proběhlých škol, tím opravdověji a ponureji chápal život a tím 

vášnivěji protestoval proti jeho scestí, jímž byl vlečen. A tím častěji a opravdověji pozvedával 

své zatím plaché a hodně nezpupné již zraky k věži oné, kdykoliv pod ní se ocitl, aby ve 

velkých, nějak pochmurných rytmech jejího kyvadla vyhledával si jiná měřítka a stanoviska 

pro svá háravá a pochybující ponětí, jež neshledala svého zadostiučinění. 

A že veškerá scholastika škol nedovedla v něm aspoň utlouci fantazii a vznícenost 

citu, dařilo se mu tehdy, a stále častěji, že vnořiv se v tu závrať času nepomíjivě před ním se 

povalující v oblasti těch kyvů, nacházel jiná ponětí a začal shledávati jiná hlediska pro své 
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bloudící, pochybující a hledající já, často tak zoufalé nad bezúčelností svého žití, jak jevila 

mu je dosavadní jeho příprava. Jitřivě se mučil a počal až i zoufati nad vším tím zbytečným 

krámem života, v jehož kadlub byl vpěchován, co soudruzi jeho, nemořící se svědomím a 

úvahami, ale sebevědomí, u vzrůstající zpupnosti, v zábavách a požitcích žití snili o svých 

kariérách a postupovali v etapách dietních tříd – – – – 

Ocitaje se na náměstí v takovém sžíravém uvažování, v pochybách o sobě samém a 

v záchvatech marných protestů, jež zdolávalo drakonické nezbytí, k jehož přemožení 

nedostávalo se mu sil a přesvědčení dost utvrzeného, vynášel k věži zraky tím háravější 

úpěnlivosti, která domáhala se čehosi jiného, pravdivějšího a svědomitějšího kdesi tam 

nahoře, jaksi nad pozemskostí, v oblasti jiných zřetelů a zdání, u výšinách rovnosti a pravdy, 

kterou nemohl nevytušovati v bezmeznosti dálav nebes nad sebou… 

Již tehdá stále mocněji a přesvědčeněji učil se a snažil vyhledávati cosi nad sebou. Že 

kdyby byl netušil, nevyhledával a nenalézal aspoň tam, že to, co zatím shledával tady dole, 

vedlo by k strašně pusté nesnesitelnosti. 

A vyhledávaje čím dále usilovněji takto cosi nad sebou, byl jakoby hypnoticky 

schvacován těmi vytrvalými ponurými kyvy, začínajícími se pro jeho zdání chvílemi 

pohybovati jako ty výšiny a moci nad ním, jež unášely jeho duši na vzmávajících se perutích 

svých jakýchsi vznesů nezvěstných, ale tím ohromivějších. Nebesa jako by sama tu začala se 

pohybovati a sama věčnost unášeti se v bezmezné jakési závrati – – a jeho duše týmiž rytmy 

byla chvácena a vynášena a vpojena v tušenou tu věčnost a jedinou její pravdu. 

Až v tomto nějak hypnotickém vytržení smyslů svých, dávajících se strhovati záludou 

chvíle, zapomínal zase na všecken svět, na jeho požadavky a dekora, na ty všechny jeho 

krámy a na tu jeho změtenost, která k zešílení naplnila jeho mozek a otravovala jeho žití – 

jiné cíle, jiné zřetele a jiná zdání, jiné podstaty a jistoty rozvíraly se mu duší a svědomím, 

docela jinak stanovíce šalebně zvrácenou hodnotu žití… 

Sem tam… sem tam… 

Jako nezdolné rytmy pravdy samy, jako nezvěstné údery věčnosti, dostavující se vždy 

ve svůj čas, aby zasahovaly pozemskost. A jako hýbání se bezmezností prostoru a času, 

vichrem všehomíra schvacované a jako ohromivé míjení života u nevystihlém střídání se 

vzniku a zániku všeho… A jako valící se kolo osudu, naléhajícího na veškeru věčnost – – –  

„Troubo, copak neslyšíš?!“ oslovil ho leckdy v takovém zaujetí familiárně a rozmarně 

bývalý kolega, který zatím již dávno se domohl vstupu k zabezpečené kariéře, proto tím 

rozmarnější a sebevědomější byl – třesknuv mu na rameno… – Že zdali nepůjde tancovat, 
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nebo na společenský výlet, nebo na nějakou akademii, večírek, co právě podle sezóny se 

nahodilo. 

Nepůjde tancovat, ani na žádný společenský výlet, ani na žádnou akademii, ani na 

večírek, jak to sezóna života s sebou přináší. Na nic takového nepůjde neb vymanil se dávno 

ze všeho, čím kypí a dme se jalový kvas společenského žití, zato tím usilovněji, tím zaujatěji 

vnořuje se v dění toho nad sebou, o čem tvořil si taková zdání a taková svá vyhledávání, tak 

daleká a nespolečná skutečnosti. 

A zapomínaje v takové chvíli opět na všechno, dal se ve fantazii ponurého snění 

unášeti výše a výše, stále nedosáhleji od hroudy pozemskosti oblastmi těch kyvů, jejich 

bezmezným uvrháním napravo a levo a z věčnosti do věčnosti, kývaje se jakýmisi 

ohromivými rytmy duše své, která jako by mysticky se rozepjala u veškerenstva, které jí tu 

extaticky zatanulo! 

Až utajoval dech ve chvílích takových; jeho hmotná bytost jako by se mizivě 

rozptýlila, vytratila u pozemské své podstaty. Vzlétal, vzlétal náručí veškerenstva, jímán jsa 

mystickým schvacováním…  

Je ovšem k tomu třeba notné dávky háravosti pošetilého snílka, aby cosi takového 

podnikati mohly smysly pod věží naší radnice v tom našem městečku, tak bohopustě 

střízlivou a tupou. Leč nehledě ani k tomu, že protivy právě nejkrajnější se kupodivu stýkají, 

aby se neminuly cíle výslednosti – u něho aspoň tak se dálo a tak vždy bylo, nechť o tom 

cokoliv soudily naše baby, prodávající na podsíni uvážlivě své křížaly… a nechť kolegové i 

nekolegové prohlašovali ho za nepraktického, nejapného hlupáka, jenž nestojí o besedy, 

výlety a všeliké ty zástěrkové věnečky, a přitom nešplhá se za kariérou, jež stala se smyslem 

života, stala se věčností, bohem… Jemu to však stačilo. Aspoň nemohl být jiným. A kdyby 

neměl již tehdá těch jiných dálek svých, toho svého tíhnutí, byl by zajisté již tehdá nedovedl 

nalézt uchýlení ani možnosti pobývání na těch místech, která dole mu byla vymezena… 

A hnal-li se kdysi do světa, rozpjat a podnícen šalebným vzbuzením vsugerovaným 

perspektivou úspěchů a kariéry, čemu všemu je povinován prý svým určením (neboť v 

kariéře a osobních úspěších prý jedině se uplatní člověk a tam prý jeho jediný cíl), hnal-li se 

tam kdysi, jat to ještě k tomu zvědavostí a kouzlem neznámosti, která má se nám odhaliti a 

stát se známou, nebylo to nadlouho. Záhy se vrátil, záhy zas vše opustil, poznav to kouzlo 

neznámosti, podstatu té své zvědavosti i všecku šalebnost nepravd a bídnost vsugerovaných 

zdání, záměrů a perspektiv osobnostních cílů – – 
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Navracel se nepřesvědčen a nenadšen, čím dále více zklamán a více pln hoře, 

podvrácen a zoufale rozhárán tím vším, co mělo mu býti jediným cílem a smyslem a čemu 

nevěřil. 

A nevěřit a musit věřiti… musit jíti cestou vynucené víry a znásilňujících klamů je tak 

hrozno, z údělů nejnešťastnějších! 

Kyvy ony přivítaly ho vždy doma jako temnou výčitkou. V nich jedině zdálo se tolik 

neúprosné, prosté pravdy, tolik neodchýlené od její zákonů, žádného jiného předstírání a 

zdání, než co od kdy dáno bylo jejich podstatě.  

A sem tam… sem tam honíce pochmurné své břímě těžkého závěsu, sem tam… sem 

tam naznačujíce jakoby směry určení všehomíra v jeho neskonalém rytmu kosmickém, sem 

tam… sem tam u věčném nepomíjení a věčné rozluce zpodobňujíce podstatu života i 

zaniknutí věcí všech – jako by při tom osudově shlížely na něho dolů v pochmurné káravosti, 

trpké výčitce i bludném výsměchu toho výmluvného zálesku svého závěsu, každou polohou 

měnícího svou masku, za níž zdálo se být uloženo tolik divného významu jako za záhadnou 

maskou tváře, která nesdílí tuto pozemskost. A u významu ponuré věštebnosti zdály se jemu 

kynouti, vyzývati k jeho svědomí. Hlasy mluvily z těch kyvů. Slova a volání z nich se 

vzbouzela. 

Ale ne ještě všemu rozuměl tehdá; neb tolik ještě zbývalo naplniti a přetrpěti 

z života… 

Zatím osud neustával ve svém díle. 

Maje zase loučiti se s domovinou, s věrnou její zemí a konejšivou její tišinou, maje 

vejíti zpátky v cizinu, zahnán opět v šalebnost snah určené mu kariéry osobnosti, maje se 

stopiti svým svědomím, jež velelo jinak, v kal a rmut života a jemu se opět cele vzdáti, tu již 

dávno nedočkavě neháral jako kdysi v tu cizí rozpjatou náruč, která místo luzných perspektiv 

jako zlověstná modla starověku po něm vzpínala paže, uzavírajíc drtivě – ale bránil se této 

modle, těmto pažím jako na oběť, jež měla kdy býti zdrcena náručí touto. Nechtěl v dálnou 

cizinu, v tu rvavou pustinu srdcí, uhnusen vším planým věděním, vlastně nevěděním života, 

sloužícím jedině úspěchům kariéry a jejich předpisů, nechtěl již z domova, v jehož samotách, 

v náruči rodných niv a lesů a pod hvězdami domoviny hledal a nalézal za celý svět kouzla a 

úspěchů…  

A musev přece, hořce plakal a vzdychal po domovu. 

Ale musil, musil opět nastoupiti šalebnou cestu, jež připadala mu jako hrozná křížová 

cesta s tolika pozastaveními, a vydával se posléze v cizinu, v zápětí svém maje tolik 

servaného hoře… 
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A v zápětím svém maje zároveň onen rytmus kyvů, s nimiž předvečer svého tak 

těžkého odjezdu z domoviny přišel se rozloučit. To zápětí ho již nějak neopouštělo, rytmy ony 

bušily na bránu jeho duše. Jako by se mu staly hlubinnou vnitřní podstatou, neustávající již u 

vědomí jeho navždy žíti, jakousi záhadnou součástí jeho bytosti. 

U probuzení rána jako v mrákotách noci musil jimi se zabývati, nabývaje k nim 

neoznačitelného temného přichýlení, které dobou stávalo se čím dále mystičtějším a 

osudovějším sdružením. Pochmurný ohromivý rytmus věčnosti bušící na bránu svědomí 

neustal již vůbec vzněcovati jeho duši. Taje v sobě a uzavíraje vzdechy své a své úpěnlivé 

lkání nezměrného stesku a hoře, oderván od rodných podstat a všech útěch srdce, se ztuhlými 

slzami v očích vzhlížeti jal se bez ustání k těm neopouštějícím ho rytmům svědomí, které 

v jeho ponětí odměřily mu jeho marně a hořce prožívaný život a pjaly se u zlověstné 

ponurosti k nastoupené dráze nehostinného, bezútěšného jeho spění, jež byl samým hořem, 

samou marnou touhou, samým nezadostučiněním, samým zklamáním a serváním srdce – 

Ale tíhna po těch stopách vždy zase zpátky k oněm kyvům spjatým s domovinou, jako 

by temně sliboval v hoři svém a stesku v přísahách nejsvětějších, že vrátí se tam jednou opět, 

že serve jednou veškera ta pouta, v něž jímá ho tento život, s kterým se nespřátelil, že svrhne 

jařmo vložené na něho šalebností a předstíráním zvrácenosti lidského svědomí a hříchů světa, 

že se zhostí…  a že se vrátí, se srdcem čistým, s duší neposkvrněnou hříchem, aby pak již 

nikdy se neloučil, děj se co děj; jedině v domovině, na rodné své půdě že chce nadále 

pobývat, v tišinách srdce bez propastných jeho řícení a spádů, tam že chce jedině podle hlasu 

svědomí svého, nechť komukoliv zní jakkoliv pošetile a bláhově, dožíti to, co zachová ještě 

ze života nezhrzeného docela klamným nastouplým scestím. A tam chce složiti duši svou 

odvrácenou od pozemskosti této, ukládající tak strašně u ubědnosti zoufalé v těch všech svých 

drtivých systémech sžírajícího sobectví, hříchu a zločinnosti skrývající se za právy a řády 

lidskými… 

Ach, tam že chce pak jinak složiti duši svou, než na něho naléhal svět a domnělá 

povinnost, složiti duši odvrácenou od všeho tady, ale obrácenou jinam, tam vzhůru, k té 

věčnosti tak zářivé a ohromivé, kterou již tehdáž začal tušiti v celém pronikání své bytosti a 

kterou jako by mu v jeho ponětí ony kyvy odměřovaly… Té věčnosti nepokálené lidským 

hříchem, že chce odevzdati svou duši. 

A ony rytmy staly se mu neodlučným provázením nadále. 

U vytčeném pobývání duše jeho staly se mu doprovodem, budou měřiti a vyznačovati 

chvíle, které mu budou zbývati na cestě jeho spění za hlasem svědomí, jenž je hlasem ducha a 

pravdy. A k jejich neodchylnému rytmu se přichýlí. A jako rytmy tyto neodchýlí se nikdy od 



105 

 

vymířených etap svých a ze směru svého nikdy nevybočí, jenž je směrem věčnosti, vévodící a 

ukládající všem, tak také on nikdy nemíní se uchýlit od nastoupené jednou cesty svědomí a 

pravdy, tak jak hlásána je božstvím v nitru našem bez církevnictví, páterů a oltářů, jichž 

k pravdě a víře nejméně je třeba…  

Tak jako by se přesvědčoval a ustanovoval v těch hořkých chvílích neskonalého stesku 

oderván od domoviny, to jako by bývala jeho zpověď u provázení rytmů oněch a jeho 

slibování očistné a jeho útěcha, které mystičností svých pomnění si dodával, že jinak nesneslo 

by srdce jeho tolik servání hoře, tolik pustoty perspektiv, které před bolavou duší mu tanuly. 

A kyvy ony jako by mu tak vážně, těžce připovídaly a provázely ho v jeho zámyslech, 

jež byly tak daleky pozemskosti a veškerých jejích vyhledávání. 

A odcházeje vcházel v tu zhoubnou náruč ciziny – a opět se vracel… 

A zase odcházel a zase se vracel, sem tam… sem tam na cestě života, jako 

v osudovém zmítání, z bezmeznosti do bezmeznosti, z nehostinnosti jedné v nehostinnost 

druhou, nenacházeje tak pro štvanou duši svou chvilky uspokojení a ustanutí, nemaje úlevy 

ku složení zjitřené hlavy své. 

Sem tam… sem tam bez klidu dále, v zápas a štvaní, útisky a zápolení, a jež bylo 

přece tak zbytečné a marné, kterým žití jen pustě odplývalo v pošetilých záminkách, 

nenacházejíc a nemohouc nacházeti na tomto scestí světa žádného zadostučení – leda toho 

hrubého, strašného zadostučení pustého poživačství, které pak tak děsivě hrůzně se jednou 

zřítí u vidění marnosti a zkázy jejich, u jiném svrchovaném a neúprosném určení stop 

života… 

Ale bylo by zase předbíhati ve chvílích jeho. A netřeba přece v životě nic předbíhati, 

aby se k cíli došlo. A dojde se k cíli tomu nepochybně a bezpečně, byť třebas veškery hrůzy 

zpodobnily se zburcovanému svědomí našemu v cíli tom – ale nutno všemu popatřiti v samu 

líc, i hrůzám těm. A k cíli svému nutno dojíti… Bez předbíhání každého se to také stane… 

Řaditi chvíle ony jak řadily se životem jeho, jenž vlastně nebyl životem tím, jak 

obvykle se udává. 

Nebyl praktický, obratný, neuměl vyhledávati vlivných známostí a vemlouvati se 

v přízeň mocných, neuměl ničeho z toho, co začíná býti rozběhem ke kariéře, k získávání 

výhodných pozicí života, a ještě méně to chtěl činiti tehdá již příliš jeho nitrem, odvádějíce ho 

od pozemských zřetelů – nebyl z těch všech, co kolem něho bezstarostně, radostně, bujně i 

zpupně prožívali své mládí, hýřili si, tancovali, aranžovali výlety a akademie, při nichž bývá 

zpravidla tak nanic, které ale dnes jsou tak významnou, nepostrádatelnou součástí života 

onoho, jsou podstatou civilizace jeho. 
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A životu tomu zdá se vše otevřeno, vše dosažitelno, životu tomu rozevírají se ochotně 

krásy a výhody světa, s uvítáním každému jeho přístupu, každému vniku. A nepotřebuje 

mládí, jemuž namluvili, že svými školami pozvedlo se nad ostatní lidi, kteří zatím do úpadu 

lomozili svýma rukama, cedili mízu a krev svých žil za bezstarostnost a pohodlí tohoto 

vyšinutí, a že má právo pohodlně a bezstarostně býti živo za nepotřebnou fatku, kterou vnáší 

do života, aby jej ještě více jařmilo, znesnadňovalo a vysávalo – nepotřebuje dnes toto mládí 

honosivé a marně vyplýtvané hlasu pravdu a svědomí, který utlumí se v hulákání a pitkách 

knajp, ve spolkaření a freji, nepotřebuje toto mládí, jemuž je otevřeno tolik dietních tříd a 

kyne kariéra po průkazu dostatečného nadření scholastických nesmyslů a zbytečných nauk, 

nepotřebuje ani boha, ani věčnosti a jejich nadpozemských vztahů… 

A tím zas on hloupě se lišil od všech těchto čekatelů kariér, jimž ani dost málo o tu 

staromódní, jimi vysmívanou, cynicky tupenou věčnost neběželo – majíť své zkoušky, své 

protekce, svou zajištěnou budoucnost. Všech těchto praktických výhod tak dalek zůstával jen 

účastníkem oněch pošetilých nevýhod, onoho tíhnutí k věcem, které nebyly z tohoto světa a 

nejvýhodnějších dietních tříd – které ale zatím tak neprakticky a nepotřebně odnášely ode 

všeho, čím zabezpečuje se životní kariéra, třebas založená na okrádání mozolů a práce. 

Dodělávaje posléze tu as kopu škol a shledávaje všechno to nenaplnění života jimi, to 

nepoznání vlastního smyslu a pravdy života, jimi ne požehnaně zúrodněného, nýbrž jen 

v pustou zprahlost přivoděného, úporněji než kdy jindy začal se ode všeho nedůtklivě 

uchylovati, co bylo kolem něho, aby tím hloub se vhružoval v ony podivně se odbývající věci 

v nitru svém… 

A kdykoliv se napotom zase octl na tom náměstí, tu ty kyvy nepomíjivé a věčné, jež 

samy jedině zdály se vynášet nad úroveň života ostatního, zasahujíce tam, kam také on patřil a 

háral, jako by čím dále zpodobněněji přiléhaly k tomu neutuchajícímu zmítání jeho duše, 

k těm ponurým, těžkým rytmům jeho žití v závrati napravo a levo kams bezmezně 

zanikajícími, aby vynořily se vždy znovu… 

A cítil, že již tehdá jako by v osudech jeho něco temně se určovalo a připravovalo, co 

potom určilo a uzavřelo se navždy tak temně a ohromivě, v těch výkřicích zjitření hrůzy a 

muk, které v jeho neblahém, nešťastném žití neustaly se již nikdy vyvolávati… 

Leč znamená to zase předbíhati v těch chvílích jeho… 

Lišil-li se od ostatních druhů ve věcech těchto i podobných, nelišil se od nich v tom, 

z čeho nebyl ani on vyňat, stržen byv kdysi závratí lásky. Ale oni přistupovali k oltáři lásky, 

dříve po hampejzech v náručích nevěstek zprznivše její tajemství a rozplýtvavše dávno 

předtím kypící  sílu přirozenosti a luznost touhy a hýření, cizoložení, ve větření za pohlavím 
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jako u psů, kde by se naskytla příležitost k ukojení, užírání vší možnou nákazou, jak přináší ji 

neřest a zneužití pohlavnosti, čím okázale a v bravuře se chlubiti značilo i vtip a jistou 

vymoženost mužnosti mládí – takto obrněni a připraveni zahajovali posléze vlastní své vztahy 

lásky jaksi životní, praktické, s kterou chtěli nastoupiti cestu životem a jejímž pozadím bylo 

uvažování a rozpočty o věně, které by zase usnadnilo pohodlí a kariéru žití na úkor druhých. 

On však mínil přistupovat zcela jinak k oltáři lásky, jemuž každý na tomto světě musí 

vzdáti svou oběť z jejíž krve, muk a slasti není nikdo vyňat, jemu láska značila něco jiného 

než hampejz, větření za pohlavím a věno. Jenže právě proto přistupoval to tak neprakticky, 

tak nezkušeně, tak jinak než žádá svět, než přejí si vyvolená srdce… 

Když zachvátilo jeho bytost to, co neopomene se nikdy dostaviti ve svůj čas, všechno 

to třebas mnohdy tak pošetilé a výstřední v nejapnosti a cudnosti mládí, ale přece vždy tak 

veliké a sladké, to jediné, čím mládí luzně žije a voní jako jaro květy, zachvátilo ho to celého, 

jako vše, co u něho citem žilo. Strhlo jeho duši jako bouře, jako jediná bezmezná závrať. 

Nechť je to třeba pouze ono jakés mumlající pohlaví, v němž sehnaly se veškery mízy života, 

jak materialisté života chtějí přesvědčovati, nechť béře se ta věc ze stanoviska pozitivního či 

ideálního, nechť je to cokoliv v tomto žití, je to v jeho sférách to nejmocnější, nejchvátivější a 

dovede se i obléci a vyzdobiti v háv nejluznější poezie duhových barev, dovede vanouti 

nejsladšími vůněmi a ozývati se výzvuky strun nejčaromocnějších. Ale dovede se zároveň 

zpodobiti v nejbodavější trní, které tak krutě dovede drásati srdce lidské, tak zdrásati, že se 

servání toho mnohdy nikdy již neustane krev se roniti, aby oběť lásky dokrvácela navždy. 

Přijde tu na šťastnou hvězdu lásky a dostatek prozíravosti… 

Co všechno jemu nenamluvila a čím ho neomámila ta pošetilá, marná, a přec tak velká 

láska jeho v době té, jaké bezmezné, všechen ostatní svět a veškero jiné pomnění zatlačující 

vzrušení a zjitření ho jalo! Jako když jarní povodeň zaleje všechny luhy a nezbývá nikde nic 

než její valící se vody, které dovedou přinésti tolik rozznojnění a požehnání a síly zemi, jíž 

jsou jakousi vlévanou mízou příštících zrodů, tak zalila mu luhy srdce láska jeho. A doufal a 

zoufal, k úchvatu i zšílení pochyb dohnáván roztomilou koketkou sotva z krátkých sukének 

vyrostlou, ale dovedoucí již s jeho srdcem zahrávati jako kočička s myší – tu poskytnuvši mu 

příležitosti k obejmutí a zulíbání, ach, tak mučivě krátkému, kdy on v náruč ji svírat a líbat 

nikdy nechtěl ustati, líbat nikdy opomenout, hnán a strhován jsa v tuto náruč, v toto líbání 

jako omamným mystickým vírem, jenž krouží a vrhá se v bezdno. Kéž by věčně dáno bylo 

touze lidské toto vzájemné přichýlení bytostí!… A tu zas mu odpírajíc a lakotíc milost svou, 

v nemilosti se odvracejíc a srdce jeho dohánějíc k zoufalství v marném jeho dychtění. 
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Doufaje takto, když dostalo se mu vstupu k oltáři lásky a zoufaje zase, kdy ze zápětí 

své touhy byl odehnán, honil se často po tom náměstí, kde dlela ona, vzhlížeje k těm oknům, 

vynášen k nim a v jejich jakési taje halucinační touhou, která zbývá ze všech překážek a 

překonávat chce všechny nepřekonatelné vztahy, tam k ní to háravě spěje a zase odtud od ní 

sražen jakoby do samé propasti zřícení všech nadějí. Jak doufat a zoufat dovede to pošetilé, 

milující srdce! Honil sem tam takto celé nekonečné chvíle pod těmi okny, sem tam… sem 

tam, za tolika nepříležitostí, za každého počasí, nic tu nedovedlo a nemělo mu býti překážkou 

tomuto bezmeznému dychtění, jež přes hory se přenáší. 

A jako by to již ani nežil tehdáž obvyklými vztahy života, zapomínaje a zamítaje vše, 

co hlásalo se mu jinými ústy, jiným voláním než úpěním jeho lásky. Žil a háral v době té jako 

v jediném úchvatu, který uchopil jeho bytost k jakémus vše strhujícímu rozpětí, u příznačném 

takovém tanutí, v němž značily se mu veškery ostatní věci života, nic z nich jiného tehdáž 

neznal a nechtěl ani znát, nic nechápal a chápat nedovedl, nic nevěděl, než co bylo láskou 

jeho… 

Ano, uvědomil si později, že tu cosi mysticky v jeho duši milovalo, tíhnouc za věčným 

dychtěním lásky, již zmocněny jsou všechny vztahy všehomíra. A byla v jeho lásce založena 

zároveň ona těžká a smrtelná tragika, v které duše jeho hynula vzdychajíc v krvavých 

vzryvech… jako i všechno ostatní v jeho žití bylo založeno v oné tragice těžké a smrtelné, 

která svůj stín osudové pochmurnosti nikdy z hlavy jeho nesňala, aby kdy na ni svítit mohlo 

slunce blaživého štěstí a jásání… 

A těch krvavých slz kanoucích v jeho nitru, těch vzdechů a vzryvů jakoby smrtelných, 

vzbouzejících se mu z hrudi při zoufalství lásky, toho jeho honění se po náměstí, toho 

neúnavného spění, které nadálo se poskytnutí milosti, aspoň chvilenky popatření, aspoň 

jediného doteku a stisknutí ruky, aspoň ovanu zpovzdálí její bytosti, aspoň spatření lemu 

jejího roucha, těch všech věcí, co se s ním dály, co s ním doufaly a zoufaly, věrným 

doprovodem bylo ono kyvadlo kyvy svými, které vznášely se bez přestání, pochmurně a 

vážně nad jeho zmámeným, třeštícím srdcem, jímž jako by ony zmítaly, sem tam jim 

vzmávajíce v bezmezných rytmech lásky. A také jako by ony nikdy neměly opomenouti, 

nikdy ustati u víru svém, u svém chvácení, od věčnosti do věčnosti hlásajíce nesmrtelné dění 

lásky a milování… 

Ty kyvy nahoře na věži v jakéms doprovodu jeho strženého unášení, jež hledalo stop 

své lásky, střežily jeho kroky a stopy. A vyznačovaly ty vzdechy jeho, které často tak pozdě 

do noci v hlubokém osamění toho náměstí nesly se k hvězdám, aby tam vzývaly o účast ve 

své mučivé touze. Ach, a tam v ta okna tajemně zašeřená, v jejíchž cloně kdes ona stápěla se 
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v bezstarostných snách, to vespol vzývaly, úpěly, háraly a celovaly, zavaďujíce v neskonalé 

čisté něze o její skráň a vzbouzejíce se k bezmeznému dychtění. Táhly takto ty masivní, za 

omráčeného ticha nočního a závratných hlubin prostoru jakoby zvěstné kyvy nad jeho hlavou, 

jeho srdcem, v jakéms ohromivém hukotu a vyplývání, jako by osud přes jeho bytost se valil 

svými kolesy. Táhly nad jeho hlavou jako v nepomíjivosti všeho, co trvá, a přec k zániku 

všeho poukazujíce. A jako by to vždy měřily věčnost a srdci jeho určovaly stopy jeho, po 

nichž veleno mu se ubírati. A již tehdá stopy ty byly samá krev, ano, jako by již cítil lpění té 

krve ve svém zápětí… 

Snad to právě ona, nespala-li dávno již, čtouc si svůj román o jakéms vysokém žití 

samých komtes a princů, salonů, ekvipáží, cest a užívání, chroustala si své v cukru pražené 

mandle, což bylo, zdálo se, jejím nejmilejším zaměstnáním… 

Jemu krvácelo a kácelo se srdce… 

Ó, pošetilosti plná a přec bezměrná moc první lásky – rozprchla se nad jeho hlavou 

jako pýr pampelišky v podletí, jako vše, co si kdy duše jeho spřádala, jako vše z iluzí a touhy 

srdce rozplyne se pustě pod střízlivým vanem pozemskosti, jako vše zahyne, co na ní kdy 

vyrůstá. – Zeptali se to tehdáž syna člověka z tolika škol a učení, zeptali se ho, když již 

nějakou dobu provozoval svou lásku a mohla tedy nabývati skutečnější, střízlivější podstaty, 

že čím je, čím bude a uvažoval-li, k jaké asi dietní třídě může to dosáhnouti jeho kariéra. Aby 

totiž prakticky zvažovali vyhlídky této případné lásky, když mladá koketka vyrostla zatím do 

dlouhých, zcela již ženských sukní, a bylo třeba ze strany nápadníky ohlížeti se po praktické 

způsobilosti k ženitbě. 

Ach, škol bylo mnoho, ale životních vyhlídek dost málo, anebo ne dost vhodných a 

zamlouvajících se zřetelům takové známosti. Ach, čím byl a čím bude as moci býti po tolika 

školách, a čím by zatím býti chtěl! Byl teprve bezplatným aspirantem – jméno dost hrdé, 

slibné – nějaké velké národní vlastenecké banky, která si po celých tuctech takové bezplatné 

aspiranty na rok –, dva nabírala, tvoříc si z nich ten vlastní pracovní kádr, který vždy za čas 

musel svými jarými nevyžilými silami lacino zmoci ve spoustách nahromaděný materiál 

písařiny, starými sešlými a línými krysami kancelářských úředníků nedohlodaný – a když 

Augiášův chlév vší té papíroviny, obracované zde z národní pošetilosti a hlouposti ve zlato, 

byl vyčištěn, zase většinu z toho kádru bez odměn propouštějíc, protože prý se neosvědčila, 

nebo proto, že někteří ukázali nějak svou vlastní samostatnou, vzdornou snad i hlavu v tom 

otrockém jařmu kancelářštiny. Proč je tolik lidí a tak málo vyhlídek! A to byly také jeho 

vyhlídky, ubohá celá jeho dohledná kariéra, to vynesly mu školy – místo silného, vroucího, 

plodného života shnilý nepotřebný puch papíroviny a teprve na dalekém, předalekém obzoru 
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této šedé spoušti jakés takés milostivé adjutum, ovšem nebylo to nic, ale bylo to jisté, pod 

dekret. 

Sbohem tedy za takových vyhlídek mladá, háravá lásko srdce horoucího snílka, jež 

hledalo tolik snů pravdy a života mimo sebe, a tak málo jiných nacházelo ve skutečnosti, 

sbohem lásko, která se hodnotí, odhaduje a uskutečňuje dle výše dietních tříd, které však 

zpravidla míjejí hlavy takových nepraktických snílků, rozháraných docela jinými věcmi, než 

jsou podstatou a podmínkou tříd těchto. Srdce je tu prostě odkázáno – hledej si své štěstí 

jinde, zboř se, skácej, zhrouti do libosti. 

A také jeho srdce takto odkázáno bylo. 

A když mu připadalo tehdá, že musí zešíleti, servati se hořem, že ani není možné další 

pobývání na této pozemskosti bez ní, té jediné, té nadevše vytoužené, té krvavě a slavně 

zasvěcené v srdci, když vanula v poušť duše zbavené jí, své oázy, černá tma a provalilo se mu 

jakés bezdno žití, v němž neukazovaly se žádné hvězdy, žádné zjasnění obzoru, když duse v 

sobě dávivý, hořký žal, který v bezdeché a bezkrvé ohromení přiváděl, tu zas chodě po tom 

náměstí, aspoň ještě naposled v jejích blízkostech, v tuchách její bytosti, aspoň v závanech té 

oblasti, jež chovala i její pobývání, vlastně řítě se to jak šílený neustále sem tam, nemoha ani 

místa tohoto se nějak zbývati jako zbloudilec v neznámé pustině posléz jen zmateně víří v 

těchže utkvělých stanovištích – dlouho do noci se potáceje takto v této marné zoufalé 

blízkosti její a přec tak nezměrně vzdálené, úpěl to zoufale do pustých němot tohoto náměstí, 

jež zdálo se ještě pustější, tak ohromivě zejivé v té poušti jeho duše. A často prodlévaje, aby 

zdusil nějak a uvolnil to bezdeché hoře své, kolem těch vystrmělých siluet božích muk, jež 

tanuly v bezhvězdnou změť nebes černých a rozpjatých jako zoufalství samo, vleka to své 

hoře – byl tu hnán na této své pouti sem tam jakousi šílenou osudovou silou, jakous záhubnou 

mocí zmítající takto jeho bytostí v rytmech svých, jako by černá, mystická můra nezvěstně 

narážela o stěny noční pustiny. 

A maje v doprovodu svých chodů to kyvadlo nad sebou, jež házelo jednotvárně sebou 

v okénku věže stejně odměřujíc zoufalství a mukám jako rozkoši a plesání, stejně životu jako 

smrti, smýkajíc se tam svou drahou, bludným záleskem, v němž obráželo se plaše něco světel 

náměstí jakoby u boulení zákmitů bludného, šíleného oka, a k těmto váhavě se ukládajícím 

zákmitům v noční bezmezno vpravo a vlevo zrak svůj pozvedaje jako v úpornosti halucinace, 

připadal si více než kdy jindy osudově spjat s těmito kyvy, s těmito rytmy, které na něho 

zdály se volat a kývat, vyměřujíce jeho osud v ohromivém tanutí... 

Sem tam, sem tam... 
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A on jako by s nimi spěl v úderech zoufalství srdce svého, zmítaného v bezmeznosti 

hrudi, v té záplavě samé krve, samého hoře... 

Snad ona, nehověla-li si v bezstarostných snech, sníc o lesku svých vdavek, nespala-li 

to právě, čtouc si svůj román o přepychu a okázalosti žití, které jen pohodlně může užívat, vše 

majíc k své úsluze a leda jen romanticky si časem trpí, aby užívalo napotom tím více, 

chroustala si při tom zase ty své v cukru pražené mandle, které neustala chroustati téměř po 

celý den – – – 

Ale jeho hoře nechroustalo své sladké mandle, to polykalo svou hořkou krev; vždyť to 

byl tak nezkušený, nepraktický snílek. A byly-li tehdáž za všech těch nocí, které tady 

vychodil duse své hoře, hvězdy, k nimž vždy v celém žití svém tak háravě pozvedal zraků 

svých, jakoby směřuje bezprostředně k jejich mluvě věčnosti a s nimiž nikdy neustal v dobách 

dobrých i zlých se dorozumívati ne astronomickými poučkami, z nichž také mnohé poznal, 

ale svými tuchami věčnosti, neopomněl ani tentokrát k nim vzhlédati. A vzhlédal jako 

v šíleném štkání, jako v úpění k té jejich věčnosti, v níž jako by se ony nezvěstně zmítaly 

vyzařujíce ohromivě ze svých sfér a kynuly to jeho vzdechům, jeho výtryskům samé krve, 

připovídajíce účast své ohromivé věčnosti srdci jeho… 

A bylo vše za těch hvězd s jeho srdcem a s těmi kyvy na věži, které jako by měřily 

jejich tichý, nepostihlý posun v sférách dalekých, jako jedno sevzájemnění, v němž on zanikal 

celou svou bytostí a celým svým zoufalstvím tehdáž tak pošetilým a přece tak tragickým; a 

jen jeho slzy zanikající v temnotách jako by hlodaly a vyžíhaly tyto temnoty. – V ponuré 

zákmity kyvadla v oválném okénku jako u vypouleném bludném oku šíleně utkvělém vnášel 

se onen zálesk hvězd jako daleká, tajemná tucha a míjivě spěl na té bludné pouti 

nepozastavených jeho rytmů... 

A tak asi skončila ta jediná láska jeho. Snad dobře, že skončila. Rozhodně dobře, že 

skončila. A přece, vy první, nejsvětější lásky, nechť bylo by již scestí vaše a vaše nezkušené 

pošetilosti jakékoliv, že kdy zapadáte, že musíte býti zhrzovány! Snad kdybyste se naplnily a 

dosáhly cíle svého a svého zadostučinění, co života by zůstalo vámi zachováno a neuvedeno 

na scestí, co silné přirozenosti by se nikdy nezprznilo, co cudnosti nezhanobilo! Ale co 

zachovaly byste důstojnosti lidské, co přinesly byste rozkoše, štěstí, zdraví a požehnání, vy 

první velké lásky, kdybyste nemusely se měřit dietními třídami a dekory a všemi těmi 

pošetilostmi a předsudky řádů bláznivého lidstva, jimiž dnes stanoví se štěstí a hodnota 

života! A zatím místo všeho toho požehnání přinášíte tolik krve a zoufalství. Ale snad zase 

přece dobře, že zapadáte, vy první lásky, jako první květy na mladém štěpu, oprchávající bez 
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plodu, snad by ve vás vznítilo se lidstvu příliš štěstí, příliš blaha bezmezného milování a tolik 

štěstí nesmí přáno býti srdci lidskému v jeho sobectví a hříších... 

Snad tedy zase dobře, že o hranice dietních tříd rozbíjejí se všechny iluze prvních 

lásek, jako rozbila se i jeho a jako rozbíjejí se iluze veškery o neústupné, tvrdé čelo zištné a 

chvastavé pozemskosti... 

A nade vším spěly v nepomíjivém chodu svém kyvy toho kyvadla, spěly nad vším 

štěstím i poezií mladých lásek, v jejich oblasti vzkličujících a závratí opojení zmamujících svá 

srdce, jež bila pod jejich rytmy, rytmy svými. V hárání hvězd a v objetí nejčistší spěly ony 

kyvy shůry právě tak jako v pusté zvířecí orgie, odbývané tak často ve stínu noci kdes na 

stupních těch božích muk na tomto náměstí, která jen němě ve strnulosti kamenného svého 

zmučení přihlížela dolů k všemu, co se tu děje místo úpění zbožnosti. 

Neb jak často uchylovali se sem v tajemném soudruží i sami páni radové 

maloměstských sfér, tak moudří a neomylní v radách svých, tak povzneseni ve své moci, když 

vracejíce se ze svých besed nalezli snad v temnu podsíně kterous ochotnou ženskou bytost, 

jež ostatně zdála se i být objednána a na ně čekati – ti hausknechti z hotelů zařídili již leccos. 

Ale nade vším stejně, u zdánlivé netečnosti spěly ony kyvy, nad ctností, zločinem i 

hříchem, nad plesem i zoufalstvím, nad životem i smrtí, nad zkázou i budováním, stejně spěly 

u nabírání chvil a dob pozemskosti, u zachvacování všeho pomíjivého, honíce vše k hrobu. 

Stejně vážně a pochmurně ubíralo se kyvadlo svou drahou v nepozastavení a neotálení, 

kmitajíc jako v ponurém úžasu svými matnými, těžkými záblesky v reflexu světla, jakoby to 

střídavým odvracením se smrtelně vyjevených tváří, nežasnouc a nepozastavujíc se samo již 

dávno nad ničím, co děje se na této pozemskosti, kterou jako by mělo jedině za úkol rozměřiti 

a stanoviti etapy v jejím kolování a úběhu a připravovati ji takto a zanášeti k neodvratnému 

zániku... 

Až snad pan rada za oněch chvil se oklepav, obezřele zas vyloudil se z hlubokého 

stínu úkrytu – zdá se, že i nedaleký důvěrný ponocný hlídal, aby zatím nikdo nediskrétně se 

nepřiblížil k soukromým záležitostem jeho velmocného velitele – ubíral se jako důstojný 

přednosta domácnosti ve svůj dům, leckdy ponocným podporován; tam v rodinnou ložnici 

vchází, aby střežil a uhájil neposkvrněnost manželského lože a ihned usíná a chrápe jako 

pravá kapacita u vědomí své autority – co zatím tam venku zpustlo náměstí, ponocní zalezli si 

spát na podsíň do stolic prodavaček křížal a tak bděli nad svěřenou jimi bezpečností města. 

A octly se kyvy ony samy s hvězdami nebes a v souručí s nimi jako by prováděly své 

nepozastavené ohromivé dílo u zápětí kvačící věčnosti. Nad hlavami všech těch spáčů 

pozemských, hovících si v zadostučinění své samolibosti a za dne napáchané zvůle a hříchů, 



113 

 

rozpočítávajících i ve snách odtud pochodící pozemské své výhody, nad všemi těmi záměry 

bezohledného sobectví, tvrdosti a otroctví srdce a zločinění ducha, nade vším, co tonulo v 

rozkoši a slasti i zmítalo se v mukách, úzkostech a trýzni, nade vším, co rodilo se, žilo i 

umíralo, svrchovaně a u jakémsi zmocnění všeho nad veškerými těmi střechami v úpatí svém, 

jež připadaly jako tajemná kukla, pod níž ukrývalo se tolik tajemství života a všech jeho 

metamorfóz, spělo kyvadlo svou drahou neodchylnou jako vymířenou věčností.  

A v tuto věčnost samu jako by zasáhalo svými kyvy, jimiž usnášeno bylo to zdejší 

pozemské žití. Z jeho stěžejí rváno a uvrháno v bezmeznost kosmickou, aby připojeno tam 

bylo posléz k ostatnímu celku a soudruží věčnosti, ať chtí či nechtí spáči oni u ohromivém 

vyburcování jednou ve svůj čas... 

Sem tam... sem tam... 

A přece dotýkajíc se takto a účastí jsouc sama všehomíra a honíc všechno k 

poslednímu zámezí, jen těch dole nezdálo se dotýkati. Cesty jejich pustých zámyslů a nízkého 

požívání, k němuž jedině soustřeďovalo se veškeré zápolí a snažení jejich, jako by se zcela 

vymykaly té jiné dráze, vyvádějící tak jinam. Jen těch dole nedotýkaly se v tu dobu veškery 

ony pokyny shůry věže ukazující ku věčnosti, a jsem si jist, že valná část lidí nemá vůbec ani 

zdání o kyvadle onom a také nikdy k jeho kyvům, odměřujícím úžasně a neodolatelně a bez 

úniku život jejich, takže každý ten kyv značí tu navždy zaniklou část života toho, nepozvedla 

svých zraků, u jejich symbolizace se nepozastavila, jako nepozvedla vůbec nikdy zraků 

vzhůru, k nebesům, k hvězdám, ne co o nich stanovili hvězdáři, ale co je za jejich mystickou 

clonou. 

Nepozvedla a neupjala svých zraků k tomu tajemství ohromivému, ukrytému za nimi, 

nevznesla se tam nikdy od této ponravy, hamižné pozemskosti, která je přec tak ubohá, pustá 

a zoufalá, nespojí-li se s oním tajemstvím, nespojí-li se s nebesy a věčností u zřetelech duše k 

svému bohu jedině tíhnoucí... 

A přec co bylo by ve vzhlédání tom méně sobectví a méně hříchů, méně znesnadnění a 

trýzně života, ale zatím co blahého usmíření, sladké pokory, dobré oddanosti a snášenlivé 

vůle i mystického zkonejšení sneslo by se odtud v srdce lidské! Leč že nevzhlédal tam nikdo 

v místech těch, nezbylo ničeho z toho v srdci lidskosti zdejší... 

Ach, on všemi zřeteli duše vezdy pjal se tam – bylo posléze v jeho duši a jeho 

zřetelech, že bez nebes a věčnosti nebyl by mohl žíti a prodlévati ani chvilku, k nim úpěje a 

vzhlédaje v žalmických jakýchsi vzryvech srdce. Zatím však za všechnu tu dobu jeho žití jako 

by ta nebesa a ta jejich věčnost zůstávala tak daleko od usoužené, štvané hlavy jeho, která 

jako by neměla místečka spočinouti na chvilku úklidu, ubezpečení a smíru, ta nebesa a 
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věčnost jako by zatím byla navždy tehdáž opustila tuto tak nešťastnou hlavu jeho a v srdce 

jeho nepřinesla smíru a zkonejšení nikdy. – – – 

A zase musel zapadnouti v svět, v pustou jeho náruč pohlcující tak bezútěšně ve své 

sevření. A zase vracel se pokaždé zklamanější, zjitřenější, zmučenější tím, čím žil a co poznal. 

A zase zpátky v svět a zase navrácení se srdce zdolaného. Také tak neustále sem tam... sem 

tam... 

Co vše osudů tu určovalo to jeho žití, jen ne těch šťastných, oblažujících, 

zadostučiňujících. Samá rána dopadala, rána za ranou, strast za strastí, neklid za neklidem, 

uštvání za uštváním. A ničemu tomu nebylo nikdy konce, nikdy zkonejšení. Jako by drtivá 

pěst dopadala na nešťastnou jeho skráň, bušíc v ni zabijáctvím osudu, kterému jednalo se o 

zdolání své oběti, o vypití kalicha až do dna. Jedny rány odcházely, aby jiné přicházely. A 

neopozdila se žádná a neudeřila milosrdněji, shovívavěji, ale osud jako by přihlížením a 

povely katana střežil jejich ubíjející dílo. 

Rána za ranou. 

Běda za bědou. 

Jako těch rytmů kyvadla, které nad hlavou jeho, na té věži bušilo na rám prostoru a 

času, ze strany na stranu smýkajíc se na houpačce věčnosti – osudově, ohromivě, v unášení 

života i smrti. 

Sem tam... sem tam... 

A k těm kyvům, k těm úderům na rám života i smrti, v bezmeznost věčnosti, jako by 

se přidávaly rány osudu, zasazované v jeho skráň. Ano, každý rytmus jejich zdál se 

zpodobením těch stejně plynoucích rytmů jakéhos kyvadla osudu v jeho žití a každý kyv 

tohoto jiného kyvadla jako by byl stržením nové rány, nového útisku na hlavu jeho, takové 

neustálé sem tam nových běd a muk. 

A obě tato kyvadla tak svorně se doprovázela, v takovém děsně věrném přisluhování 

dílu neštěstí a zkázy žití jeho. – – – 

Když zíral na osud svůj a vynášel si před zraky to celé jeho dílo, pořádaje tu 

nejneutěšenější bilancí žití, když přehlížel takto, co kdy bylo v žití tom, míjejíc přes jeho 

hlavu – všechny ty nezaviněné útisky, ta krvavá hoře, zklamání, neporozumění, zavržení i 

odmítání srdce jeho, vše to pusté uštvání a drásání, všechna zvůle surového podlého násilí, 

zmocňujícího se v cynické drzosti a neurvalé bezohlednosti každé jeho jemu náležející 

výhody, všeho co budoval, střádal, v co ideálně, šlechetně tíhl a v přesvědčení pravdy i 

svědomí snažil se uskutečniti, aby surovým, výsměšným násilím bylo zas zničeno, zvráceno a 

potupeno... když přehlížel i ty všechny klamy a šalby, které ošemetnost osudu duši v 
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přesvědčení vnukala, aby tím jistěji přiváděla k svým záměrům, když i těch svých mnohých 

vin se dotekl, v nichž toutéž záludností ukládajícího osudu potácelo se srdce jeho jsouc 

obluzeno, strženo, aby tím krvavěji napotom muselo vykoupiti vinu svou, když vše toto 

shlédal v žití svém, maje to před zraky, se mu příšerně sunoucí jako morový chumel, spějící 

krajinou, aby všude zasadil zkázu – tu nemohl ani souditi jinak, než že nad jeho hlavou, nad 

jeho celým žitím hází sebou jakési strašné kyvadlo osudu jeho, jehož každý kyv a rytmů sled 

je stržením nové rány, nové bědy života. 

A přece v době té již ničeho nebyl by se domáhal pro sebe a svou výhodu v jakés 

úžasné pokoře pokory své nechtěl a nevyvažoval si již ničeho v schýlení své bytosti 

vyloučivši se ze všeho; jen smír a únik duše již jen hledal, úpěje oň k těm nebesům, jež zdála 

se odvraceti od osudu jeho, ač přec také jejich synem byl a měl práva k jejich milosti a 

požehnání. – 

Ano, bylo již přece tak dávno, co nežádal si žádné kariéry pro sebe, zprotivilo se mu 

přece do hloubi duše lživé parádní její dekorum a zločinné výhody její, dávno přece zhnusila 

se mu všechna ta vyznamenání a ty pošetilé cetky, které bláznům a lhářům blázni a lháři 

udělují, dávno již přestal přece toužiti po štěstí výlučném, štěstí pro sebe – nebyloť již štěstí 

ani ničeho z jeho oblastí, nebylo pro něho výhod, štědrosti a předností žití, dávno již nebylo 

jeho království z tohoto světa. 

Zíral na vše, co kolem plynulo a jásalo v štěstí tomto, jeho výhodách, kariérách a 

vyznamenáních a přednostech a honosilo se cetkami a dekory udělovanými a přijímanými 

pošetilostí lidskou, jako by v údělu rovné vratké pozemskosti mohl člověk člověka vyvyšovat 

a vyznamenávati svou ubohou přízní a milostí, podléhající zkáze a mamu, mohl člověk 

člověku přispěti jinak než pouze láskou a družným nesením téhož údělu a kříže, co vše ostatní 

je pouhá zvůle, lež a otroctví – zíral již dávno na to vše jako chorý poutník zanechaný v poušti 

na karavanu v dálce unikající mu na obzoru, aby nikdy již nebyl vzat jí k putování, jako on ne 

životem.  

... Ale zírá za ní ne v trpkosti a závisti pro ty šťastnější a zabezpečenější, jimž kývá 

oáza, svět, ne v mučivé touze spěti za oddalujícími se do světa tohoto, k jeho uvítání a 

zahrnování, ale jedině v tom přání, aby ona karavana žití navždy již minula a zanechala ho 

sama v bezmeznosti pouště, v níž by mohl umříti bez dotírání světa a jeho pustoty... 

Bylo také jaksi již jeho přáním jediným, aby ta karavana žití kolem něho navždy 

minula a jeho zanechala sama, k zahynutí, ne však tomu uhrůzňujícímu se zápasem smrti a 

zoufale proti ní se bijícímu pro pošetilé výhody pozemské, ale k tomu velkému mystickému 

zahynutí, které vstupuje u věčný, vševyrovnávající smír, rozptylující se po všech dálavách. 
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Nechtěl by již k tomu životu zpátky, nechtěl by znova připnouti se ku klamným jeho snahám, 

jež v srdci jeho zanechávaly tak hroznou poušť. Jenže pořád karavana žití nezanechávala ho 

sama v bezmocnosti pouště, jejíž velebné perutě by se konejšivě kladly od obzoru k obzoru, 

zaníceným mystickou tmou, a přikrývaly jeho uštvanou skráň, zabírajíce ji navždy ve své 

ohromivé zastření nekonečného míru, pořád život dorážel. 

A jaký život a co života doráželo, jaké rmuty, jaká strádání, jaké ohavnosti, jaká 

zklamání – co bídnosti a rafinované zlosynosti číhalo a ohrožovalo na té dráze žití jeho, co 

vše bylo mu ukládáno, aby se naplnila míra utrpení u něho jakoby k nenaplnění. 

Začal se děsiti života toho, v úžasu nepochopení u zdeptání své duše, v mrákotách 

zmatků, marně hledajících pravdu a jasný cíl, potácel se opodál života toho, nemoha se 

účastniti pustých jeho snah a vzhlížeje v něj jako v divý, kalný proud, jenž nedbaje nás vede 

nerušeně své dílo pustošení. Také jeho nikdo nedbal, jeho úpění a pochyb a zoufalství a 

zklamání si nevšímal, veda své dílo životního pustošení bezstarostně dále, u frivolní veselosti, 

ve lžích a klamech přiznaných i nepřiznaných. Ale on nechtěl lhát a klamati, nechtěl 

spolupůsobit v díle pustošení, pořád doufaje v daleké uplatnění pravdy a poctivosti a pořád 

nechtěje pochopiti, jak k nevyčerpání je vynalézavost zlosynosti lidské ve svých záměrech a 

prostředcích, kterými udolávala jeho snahy poctivosti a pravdy. Neb ke komu se obrátil, k 

čemu se spjal, kde chtěl spolupůsobiti, kam s pravdou mířil, doufaje důvěřivě ji uplatniti, kam 

s vroucností a oddaností srdce chtěl se přichýliti – všude sevřela ho podlost, lež, zklamání, 

zpupnost hříchu a ukládavého zločinění, kletba a potupa zavržených... 

Och, není poctivosti na tomto světě, tolikráte křičel v úžasu svého poznání, jež 

zanechat muselo zase všech svých snah... 

Sem tam... sem tam, jen ty kyvy stejně a neochvějně brázdily bezmeznost prostoru a 

času stíhajíce se nepomíjivým svým zákonem a provázejíce věčnost, která sama zdála se plaše 

unikati od hříšné této pozemskosti. Ale jako by to i ony odvracely se ve své ponuré výši od 

vší té nízkosti a bědnosti dob. 

A chtěl-li jich přece dostihnouti úpěnlivýma zraky svýma, unikajícíma z této změti 

bědnosti a hříchu, jako by musel čím dále více se namáhati, aby jich dostihl, zavěsil se na ně 

svýma zraky a učinil se účastným jejich spění k jiným útěšnějším cílům, než zde na světě tak 

bídně se mu značily. 

Ale přece jich dostihal, přece nemohly mu ujíti, pořád dostihal toho spění rytmů 

jakoby věčnosti, pořád ještě ho neschvátilo dosti hluboko bezedné bahno lidskosti, v němž 

není opory pro kročej poctivosti, ale které stahuje hloub a hloub a marně hlava křičí z jeho 
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jakés pohlcující tlamy, tak jen posléz zoufale a děsně mohouc se zmítati jako v popravním 

koši právě sťatá, dosud ale živá hlava s cítěními a myšlenkou... 

A čím více bahno toto stahovalo se kolem něho, čím změtenějším zločinem a hříchem 

bylo vše kolem, tím ohromivější a mysticky strašlivější připadaly mu ty kyvy nad uštvanou 

jeho hlavou, mající dopadnouti v jakýs koš popravní a pořád cítící a myslící... Jakous 

nezvěstnou výstrahou ohromivou vlály ke všemu dole, co zmítalo se v pustých orgiích 

šalebností a hříchu, pak jakous závratnou černou bezmezností prostoru a času, v nichž vše 

skonati se má, objaly jeho smysly, až připadalo mu, že jako strašnou hříčkou záhuby, hrající 

si s naším osudem, je jímán touto strašlivou, vše pohlcující bezmezností a zmítán ... vše, že se 

s ním houpe a kýve, sem tam, od věčnosti do věčnosti, ale tak náhle černé, zoufalé jako peklo 

samo, že jakýs mystický vichr vanoucí všemi hrůzami uchvacuje jeho bytost a žene ji jako 

osud, jenž nezná stanutí a uchýlení... 

Ale zas se pamatuje v této své obluzené halucinaci… zas shledá pouhé prosté kyvy 

nad sebou, jak vlekou se po obrubě oválného okénka v ponurém svém nepozastavení, v 

jakéms nekonečně se střídajícím vzniku a zániku věcí všech. 

Je-li možná, je-li to, co bylo v jeho smyslech právě nyní... jak se vše v těch ubohých 

smyslech našich dovede zpodobiti…! Ale ano, přece zase to jakés zpodobení jeho osudu 

jakoby hnaného vichrem mystickým s tím rozpoutáním kyvů v jeho halucinace se mu zdálo 

být tak případným, jako by jedno i druhé mělo tutéž ohromivou podstatu přebývající jen 

v jiných metamorfózách, jimiž se obrazilo... 

A jako v tomto žití pozemském u jeho míjení vše stává se vážnějším a ponuřejším, 

osudovějším a zasáhavějším u svědomí, kteréž je v duši jako zadrženým, v ní navždy 

utkvělým zákmitem věčnosti, že vše, co druhdy frivolně zlehčováno a mladicky zpupné 

vysmíváno, čím okázale pohrdáno a co odhazováno zbytečnou zpozdilou cetkou, přichází 

posléz k tak jinému pochopení a významu, když udeří svá chvíle na bránu duše a pozastaví se 

na prahu jejím temnou ohromivou výstražnosti, že všechny lži a klamy a předstírání se 

rozpadnou před tím, co neodolatelně nadejde – tak dálo se i u něho. 

I on, snad však nikdy frivolně nepohrdavý, nikdy zpupně nevýsměšný a neodhazující, 

nikdy cynicky nezlehčující, stále k ponuřejšímu a osudovějšímu nahlédání byl přiváděn, to, co 

zřel a činil, zvracelo k němu onu tvář mystiky, jež je za vším, to, co udeřilo na bránu jeho 

duše a vstoupilo na její práh, volalo na něho ohromivými hlasy věčna a nikdy již volat 

neustalo, jako nikdy neustane, co jednou vyburcuje pozemskost ku zámyslům nepozemskosti! 

Ano, čím dále zasáhavěji a ohromivěji tlouklo cos na bránu jeho duše a volalo hlasy 

věčna a jako by zmítalo se nad jeho hlavou v nepozastavení a neutuchnutí již nikdy. 
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A tloukly-li ony údery a volaly-li ony hlasy, tu pozvedl-li zraky k oněm rytmům nad 

sebou, nemoha pak jich již vůbec sem nepozvedati, tu zas jalo ho takové ústrašné zdání, že se 

to těmi kyvy nad jeho hlavou vzmávají jakési nesmírné mystické ruce, ukazujíce na obě 

strany věčnosti sem a tam, v nichž míjení je všeho pozemského, kam v ty strašné strany 

rozvane a rozmetá se všechno, co tady zbudováno, že je to jakés ohromivé ukazování na cestu 

zániku a že jestli co na opačné straně vzniká, že určeno je vše uchvacující moci k zániku na 

straně druhé. 

A přece zas kdyby byl neměl mít těchto rukou nad sebou, které ukazovaly jinam, 

odtud, nebyl by mohl ve svých chvílích ani jednou žít, byl by musel rázem učiniti přítrž 

všemu tomu zoufalství a nejistotám pozemskosti. Ty ruce vzmávající se ku stranám věčnosti 

jako by chvátily ho s sebou nazvedajíce ho a udržujíce v bytí, které náleželo již dávno 

nadpozemské jejich oblasti a jejich směru ukazování... 

Jen ti kolem něho jako by nevěděli o žádných takových napřažených rukou, 

ukazujících tak jinam, nevěděli o ničem jiném v bídném svém pachtění po výhodách 

pozemskosti, v bezuzdném štvaní svých nástrah, zaslepeného zmámení sžíravého svého 

sobectví, jeden proti druhému a všichni proti všem – šli svým životem jako kalným, hnusným 

brodem, honili se po svých kariérách, zábavách a požitcích, užívali svého bláznovství a 

vyražení, žili a tyli v cizopasném vydírání a stržnictví lásky k bližnímu, jednali tak, jako by 

vše tu tak mělo trvati navždy a nikdy nic nemělo zatlouci na bránu jejich svědomí, čemu musí 

býti otevříno, aby pak všechny hrůzy hříchu a záhuby vešly v bránu tu. Jako by nikdy nemělo 

být konce jejich počínání a jejich chodu pozemskosti, brodili se kalným, hnusným svým 

brodem hříchů. 

Všichni ti lichváři, penězokazi, parceláři a karbaníci, všichni žháři, zloději, modláři, 

vrahové duší i těl, všichni povaleči a pustí mrhači života, pijani, humbukáři, vylhavači a 

mamiči, chvastouni, frivolní harlekýni, utrhači, kuplíři a cizoložníci, všichni žrecové 

civilizace, škol, úřadů, kostelů a veškerých těch ničemných, zločinných sinekur žití, které 

slouží k okrádání mozolů práce, všichni ti menší i větší zlosynové, větší i menší lháři a 

okrádači života, se všemi svými souložnicemi tajnými i veřejnými, legitimními i 

nelegitimními, honosivými a naparáděnými, vynášejícími se nad všechno příští v závodění 

svým líčidlem a svými kokrhely, jež stávají se jejich modlářstvím... ti všichni, co jich kdy 

bylo a bude a co v bídných snahách svých sešli se k zdejšímu žití, nevěděli a nechtěli vědět o 

jiném, jako by nikdy nemělo býti toho ohromivého zabušení na bránu jejich svědomí, toho 

zburcování strašnosti, které volá k zodpovědnosti před soudnou stolicí věčnosti, jež nenechá 

nikoho nezavolaného... 
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Kolem něho takto bezuzdně a bezstarostně si plynul život zdejší, chodilo se nadutě a 

sebevědomě do úřadů, škol, kostelů, obchodů a do čeho všeho, co navymyslila si prolhaná 

civilizace k odírání lidu, – chodilo se do schůzí, na párky z udírny a jitrničky z kotle, panáci 

života klátili se po náměstí svými okázalými procházkami po boku svých legitimních i 

nelegitimních souložnic, závodících svými kokrhely, rekapitulovaly se tu důležité vyhlídky 

povýšení a dietních tříd, přídavků a kvinkvenálek, šance výhodných výdělků a zisků, jež jsou 

samým zlodějstvím, libováno si ve svém trávení a svém přibývání na váze, umlouvaly se a 

promlouvaly hloupé slety sokolské a krajinské sjezdy zbytečných jakýchsi žup, aranžovány 

sterilní akademie, blbé výlety, zábavy, nějací nesnesitelní výboři kamsi důležitě kvapili za 

svým jalovým posláním, nějaké veřejné otázky se vyskytly, důležité zájmem jedině pro ty, 

kteří je vymyslili, nějaké volby se odbývaly v potírání stran i jednotlivců... ach, čím vším 

nezabývá se a nenaplňuje žití lidské, vyvrátivši se ze své přirozenosti jemu přisouzené, ze své 

jediné pravdy a víry jemu odkázané, čím vším ničemným, nedůstojným, nízkým a planým se 

nezaměstnává, co bezpodstatnosti, ubohé malichernosti a lži nechová v bídném údělu svém, 

opustilo-li jednou zákon věčnosti a učinivši si svou modlou pozemskost! 

A přece nad hlavami těchto všech zvrhlých povalečů a pustých zahalečů života spějí 

bez přestání ony rytmy naznačující věčnost a jakoby v odpočítávání všech hříchů, jimiž brodí 

se žití pod nimi. Jdou kyvy ty, ani jednou neselhou. Neprodlí ani na okamžik v poshovění 

tomuto brodu. A jako by zároveň určovaly chvíle zániku všeho toho zde, zániku již tak 

blízkého, neomylného a strašlivého. 

Bývala jako gesta cynického, opovržlivého, odbývaného mávnutí nad něčím takovým 

ze strany všech, co brodili se takto brodem svým – cynická, pustá taková mávnutí, kterými 

odmítalo se posupně a výsměšně každé pokání, každé poznání, každá víra, kterým odháněna 

pravda a věčnost, jako by tím i odehnat se dalo to, co přece zanedlouho zabuší tak strašně na 

bránu svědomí, aby vetřelo se úděsně na jeho práh... 

A dály se okázalé, slavnostní průvody, procesí svatá i nesvatá pod oněmi kyvy – ony 

ke všemu mlčky a upjatě přihlížet se zdály. Byla Boží těla, Vzkříšení – veteráni... a veškery 

maškarády uniforem vyrukovaly průvody, kterými chce se hlásat a hájit víra a pravda, v 

jejichž okázalou, planou a pohodlnou záštitu uchýlit farizejské svědomí, zlosynění, 

domnívajíc se tak nabýti laciného a bezpečného vykoupení z hříšnosti své. Procesí svatá i 

nesvatá s ornáty, kropením, muzikou, zvoněním a „nebesy“ – procesí se sokoly, zpěváky, 

fanglemi, lampiony a se vším možným harlekýnstvím života, u doprovázení kohort všech těch 

legitimních a nelegitimních souložnic, s okázalou parádou, pořízenou za cenu dluhu a 

počestnosti, vždy za krev bližního, odraného do nahoty – buben tříská, vytrubuje se, fanfáry 
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vyvolávají, demonstrace, pusté fráze a nabubřelé projevy. A co těch procesí svatých i 

nesvatých to již tudy míjelo. A co těch hříšných farizejců jimi se ubíralo. Co prolhaného 

pompéznictví již tady pozahrálo si tak virtuózně se svědomím jménem víry, v jejíž dekoru se 

tak pohodlně hřeší a tyje... Co světáctví a demokratství lživého, chvástavého a balamutícího 

prosté mysli k zhodnocení a obohacení své jalové fatky tlouklo tu na svůj řvavý buben, co 

idejí sociálních, etických a estetických tu parádovalo ve svých lžích, co veřejného dryáčnictví, 

spolkaření, humbuku a frází za všemi možnými hesly, jimž nikdo nevěří a nikdo jich 

nedodržuje, prošlo pod touto věží a pod těmi kyvy! A co jiných průvodů a dění všemožné 

hlouposti a lži se pod nimi již neslo – co také „funusů“, tohoto nejbídnějšího posledního 

označení lidskosti, vleklo své zříceniny kolem této věže. I těch malých, ubohých, 

nepovšimnutých a opovržených bez jakékoliv třídy funebristské, kdy těla zapadají v lůno 

země bez pomp a parád a bez posvěcení, poněvadž nebylo na zaplacení, a jejichž hlína zarůstá 

pouze trávníkem... i těch velkých, okázalých, jakés první třídy, s nějakými dvěma páry 

tahounů, vlekoucích na maškarní zlacené káře s andělíčky a pitomými symboly ztuhlou 

lidskou trosku, která jedině volá po své zemi, s půl tuctem ornátů, s kopou ministrantské 

bandy, aspoň s dvěma kapelami, aby si nezáviděly, vytrubujícími do strhání plechů své 

zbědované marše, při nichž se tak rytmicky dobře houpe a tlape a vyplývá všemi těm 

hodnostářům, jimž popřána zas příležitost se veřejně uplatniti, a všem kloboukům a vlečkám, 

které se mohou ukázati – jak tu každý vyprovázeje smrt, honosí se svým žitím a libuje v 

svých pozemských záležitostech, jak sebevědomě kolem se rozhlíží pozůstávající žití, 

rozjímajíc o své nenahraditelné hodnosti a významnosti, jak šlapou ti veteráni... šlapou úporně 

jako křečovitě ztopořenými krůčky, šlapou si a hrdě rozhlížejí sokolové, vinou se róby dam, 

tím nádhernější, čím vyšší třída funusu, vše si tak vede a tváří v průvodu smrti a zkázy 

pozemskosti jako v blahém zadostučinění a vyhonosení svého žití, bez každého smutku a 

jakékoliv piety k tomu, kdo vlečen je károu s andělíčky, v takové okázalosti a ubezpečenosti v 

sobě samých, jako by tu každý zpupně zavládal touto smrtí, vystavenou na pranýř maškarády, 

ta smrt že týká se jedině těch druhých a je tu kvůli takové podívané! Ne kvůli mrtvým, ale 

kvůli živým pořádají se ty naše „takové fajnové zas jednou funusky“, jak si libovali „naši" za 

houpavých rytmů muziky – a pozvedá-li při nich kdo hlavu vzhůru z těch řad provázejících 

parádu smrti, nepozvedá ji, aby kdesi nad sebou hledal to, co ze života zavádí v tuto 

ohromivou, neznámou oblast smrti a zkoumal tuto cestu vlastními hodnotami, ale proto, aby 

ještě zpupněji a sebevědoměji se cenil a vynášel svou fatku. A nepozastaví se nikdy při tom 

oko žádného u těch kyvů tak pochmurně vážných, vyprovázejících rytmus hran smrti, nad 
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hlavou všech odměřujících každý okamžik a vlekoucích na tutéž cestu, jaká odbývá se právě 

tudy, vždy a každého. 

Nepozastaví se nikdo a neužasne u těchto kyvů přece tak ohromivých, které neukazují 

na jejich parádní cestu života, ale vedou posupně k zániku všeho, ku zřícení všech dočasných 

výhod, přitom provázeny ze všech stran nezvěstnými vzdechy všech těch povržených a 

trpících, jež ona parádní cesta musela dříve ujařmit a z jejichž potu a krve prýští tučná míza 

jejich dobrého bydla... Vedou neomylně k tomu všemu, co je tak hrozno a temno a co jako 

popravní plachta zatáhne jednou veškero to žití, jež neuvedeno ve shodu s tím, kdo velí žití a 

může, co chce... 

A tyto kyvy jako by pořád ještě poshovovaly všemu, ke všemu mlčely přihlížejíce, že 

jaksi ještě nenastal pravý jejich čas, aby zasáhly v tuto pustou, lomozící, vychvastující se 

pozemskost. 

Jen v temné jakési posupnosti, v zlověstném blýskání jakýmis zornicemi pomsty to 

kyvadlo se smýká nad hlavami všech a nade vším tím, co se dole děje a čeho srdce neuvedeno 

ve shodu s tím, co velí životu a vládne věčností, a burcuje ohromivě svědomí, jež 

neuposlechne, a všemu hříchu připravujíc věčné zatracení! 

Ale zatím si dále provádí bezuzdně své dílo zlosynost lidská, lež i licoměrnost, 

vydřidušství, mamon, úkladné zákeřnictví a veškero to zlo, které jako by chtělo dokázati, že 

na této pozemskosti nezbývá místa pro poctivost a víru, pro dobrou vůli a svědomí, ale že tato 

poctivost a víra a dobrá vůle a svědomí, vyskytne-li se v srdci, hned je udoláno v drápech 

hrabivých, stržnických a posléz za cynického výsměchu vyvrženo, všude zanechavši svou 

mízu a krev. – – 

A právě v osudu jeho dostavovaly se chvíle a příhody, které jako by měly dokázati, že 

na tomto světě nezbývá poctivosti a víry, dobré vůle a svědomí, a že běda tomu, jako bylo 

běda jemu, kdo věří a má svědomí! Že nezbývá to víry a svědomí v dnešním světě právě pod 

záštitou všeho vykřikování o rovnosti a bratrství, o dokonalosti a rozvoji sociálních nauk a 

hodnot, vší hlásané etiky a estetiky a civilizace, všech parádních pomp šalebného církevnictví 

s jeho ceremoniemi, žehnáním a vykuřováním, u rouhavém jeho hlásání nejvyšších nauk 

lásky a míru, které lidstvu jako by proto dány byly, aby ve jménu jejich tím bohopustěji a 

zřejměji se hřešilo a své hříchy cynicky si ospravedlňovalo i ohlupování a vydírání těch, již 

nazváni bližními. 

V úžasu strašného, zoufalého nepochopení mohl to již jen kolem sebe vzhlížet, 

pronikán vším uštváním, zjitřením a krvavým uřícením duše, která ochabovala žít. U zlekání, 

jemuž podťata je víra, u z lekání černém, marně zachycujícím se opor, jichž nikde nenalézal, 
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aby přispěno jeho řícení, se rty bludně se chvějícími tázal se tolikráte sám u sebe, je-li 

všechno to možná, co se děje, je-li to možná pod tímto nebem, před touto věčností, před tváří 

toho, jenž nekonečně odpouští a neskonalou milostí zahrnuje, a přece svou ohromivou 

pomstou za hřích a spuštění neopomene se nikdy dostaviti ve svůj čas! 

Bylo to možná a bylo možná ještě víc. 

A nikdy nezahrávalo se tak cynicky a drze, u zjevném hanobení a prznění s věcmi 

života, svědomí, duše, věčnosti, jako zahráváno bylo v jeho účasti, před jeho shledajícíma 

zraky, za všech hesel a nauk vychloubavé osvícenosti rozumu a vyspělosti civilizace dnešní. 

Až bylo mu, že jako by již nesnesitelně byl uřícen tímto svým shledáním, celým žitím 

svým, že kroky jeho slábly a vrávoraly, k srdci bodaly nože... 

A přece bylo nutno ubírati se dále tímto žitím, bylo nutno dále vléci chabnoucí krok a 

nože v hrudi ponechávat zatknuty a obraceti je v ráně. Bylo nutno dále shlédati. Bylo nutno 

ubírati se cestou osudu, která pro něho byla samé pozastavení muk a běd k cíli jakés strašné 

Kalvárie, která začala tanouti tomuto osudu nějak již tak krvavě a hrozně nablízku jako zející 

popraviště, které nespouští ze své oběti, vlečené k němu pochopy ve službách lidskosti. 

A co takových pochopů katanských z řad bratrství lidstva, které jménem Krista, svého 

hlasatele, se honosí, pomáhá vléci osud svých bližních k popravišti jeho! 

Bylo, že nesnesitelně již byl uřícen žitím svým, vzhlédaje jen užasle a trudně kolem 

sebe, kde by spočinul, aby byl zanechán jako nemocný poutník na bezmezné, nehostinné 

poušti, opuštěný karavanou, za níž nechtěl by však, nechtěje k životu tomuto zpátky, k jeho 

vřavě a řícení, jež v srdci jeho zanechávalo hroznou poušť.  

Ale nebylo zatím pořád ještě nikde onoho zanechání poutníka, onoho posledního 

spočinutí. Co těch kyvů života bylo třeba ještě odpočítávati v úzkostech a mukách života, z 

nichž každý vlekl k novému pozastavení muk... 

Ale zdá-li se, že nastává vyvrcholení úzkostí a zmatků, že zlo rozpjalo se nejběsněji a 

u celém již rozpoutání, odkud by nemohlo již dále, nýbrž k svému ztišení, nebývá to proto, 

aby zase nastal tento příznivý obrat ku zkonejšení a usmíření, k tomuto ztišení. Neníť zmíry 

zla v žití tomto, aby nemohlo nové zlo, nové neštěstí se k němu přidávati, není dopuštění, aby 

nemohlo být opuštění vší milostí, každým přispěním a doufáním. Zdálo-li se mu již, že je tak 

opuštěn, vydán svou ubohou hlavou v tomto světě všemu napospas, bylo to, aby nastalo i 

poslední opuštění a vydání všemu zoufalství bez přispění a smilování... 

Matku mu pochovávali. 

Ji, která mu byla jedinou duší, k níž bylo lze se přichýlit v neštěstí a vině. Která nikdy 

neodmítala, neodsuzovala a nežehrala, ale vždy přijala a zkonejšila zjitření a zklamání života. 
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Sama taková mučednice a trpitelka, rozsévající slzy krve po úhoru svého žití, sama taková 

smutná kajícnice, kající se z nespáchaných vin, sama bez radosti, útěchy a zásvitu žití, aspoň 

své krvi, jeho to hlavě nešťastné dovedla poskytnouti svého úsměvu, své útěchy a zkonejšení 

v zjitření sice samého hoře, ale přece lásky tak neskonalé. 

Tu matku, jedinou bytost nejsvětější v životenství člověka, která jediná zrádně 

nesmýšlí a neusiluje v tomto pustém zápolení, mu pochovávali. 

A nebylo mu přece ani možná bez ní žíti. Kolikráte na její srdce přichýlil se v 

zoufalství, když kopalo mu již bezmeznou svou černou jámu k složení všeho, kolik řícení v 

jeho osudu ona podepřela, kolik pozvedla jeho pádů! Mnoho-li dobrotivé něhy, zázračně 

konejšivé sladkosti dovedlo k němu vytrysknouti z velkého, obětavého jejího srdce, které své 

vlastní hoře dusilo, svou krev, nikdy z tohoto hoře neustávající se roniti, polykajíc. Až 

obětujíc se krvavě celým životem, pod tíží vlastního hoře naklonila šíj a jeho zanechala 

v těžké agónii, naposled na něho pomněvši, mu požehnavši... ach, snad dosti sil mu míníc 

dodat k dalšímu pobývání bez ní, k snášení bez její účasti všech ostatních muk, které osud 

uchystal, než by pod jejich tíží zlomil svou šíji posléz také on... 

Zanechala ho tady právě v době, kdy jako by zanechán byl již dávno vším ostatním. 

Neměl štěstí, neměl života. Neměl srdce otcova, které obracelo se k svým vlastním choutkám 

tvrdé zvůle, která bývá nejkrutější a nejbezohlednější, naplní-li právě srdce svých vlastních 

proti svým vlastním. 

Neměl oddanosti ženy, jejího srdce a lásky, nikdy ji neměl, neb vlastní žena stává se 

největším vrahem štěstí, olupujíc o vše, o hmotné i duševní, takřka o vlastní důstojenství 

lidské, o vše, o vše ze života, oč zákeřně a lživě oloupiti dovede jedině žena, zvrhlá, bídná 

žena dnešní, v jakou jako by šlo přirozenosti o to vtěliti všechen kal a hnus pusté lidskosti, 

aby ukázalo se sžíravou strašlivou negací, co žena býti má a co není! O vše ho připravila 

vlastní žena místo doufání, místo štěstí, blaha a smíru lásky... To vše bylo pryč, navždy 

ztraceno... 

Neměl přátel, neníť jich již dnes v zápolení sinekur a dietních tříd, neníť přítele, který 

by se věrně přichýlil, ach, přátelé opouštějí hned po zrádných ženách, jež ovšem opouštějí 

nejdříve, když provedly svou zradu; neměl srdce přítelova, neb srdce přátel bývají šalebnější 

než srdce nepřátel...  

Kdy vše ho opustilo, své povinnosti a poctivosti k němu se vymklo a všude nastražilo 

proti němu svá zrádná osidla – jen ona matka, ta planoucí mystická síla a tajemství věčnosti, 

mu ještě zbývala, žárem svých zjitřených ňader zahřívajíc mrazivý led jeho krve, kdy již jen 
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jediné měl přání, aby aspoň ona zůstávala, navždy mu zůstávala, tu že on také bude moci 

zůstávat a přetrpět všechno... 

Až mu však nezůstala. Až odešla utýrána a sklácena brutalitou života. Až teplo, 

horečný žár jejích zjitřených muk, kterým zahřívala mráz jeho zoufalství, vyprchalo a 

vychladlo v agónii navždy… 

Až mu ji odváděli, odváděli. 

V pompézní takové rakvi první funusové třídy. Se všemi těmi bídnými parádami, 

kterými licoměrně chtěli jí nahradit po smrti, co zaživa na ní urvali, zpustošili brutálně na 

jejím štěstí, čím tak smrtelně se na ní provinili. V parádní rakvi v nádherném voze s 

andělíčky, taženém dvěma páry smutečních valachů s larvami a černým suknem až k zemi, 

mu ji odváděli také přes toto náměstí. Snad zajisté šli tehdáž hodnostáři, veteráni, uniformy, 

zpěváci, sokolové, chocholáci funusoví, kokrhele dam. Snad půl tuctu ornátů se vznášelo před 

touto rakví. A celá banda ministrantů s třemi kříži otrle klátila se v popředí... A snad obě 

konkurující si kapely byly zjednány, aby pustě vytrubovaly své marše, v jejichž rytmech se to 

tak pohodlně a blaživé houpá v průvodu. A co vše nebylo z ničemné maškarády smrti, kterou 

chtěli, té, jejíž památku takto hanobili, nahraditi onen mučednický úděl zaživa, jejž by jí nebyl 

záviděl ani poslední žebrák, kterého pochovají jako psa bez ornátů a vysvěcení, ale aspoň 

beze lži a licoměrnosti, vzdavše mu v proklínání jeho poslední úděl. Ano, co vše se nedělo. 

Jen on nevěděl nic o této parádní maškarádě, kterou na poslední cestě vyprovázelo farizejství 

života – nevěděl o celé bandě všech těch, kteří k takové příležitosti sami sebe chodí vynášeti a 

honositi, sebe zdůstojniti a své zálibě zadostučiniti, v tom blahém jakéms ubezpečení, že smrt 

se tu týče jiných a ne jich. Nevěděl o ničem, co se dálo v tomto lživém, licoměrném a tak 

bídném přisluhování smrti, jímž przněna byla svatá památka jeho matky. O ničem nevěděl, 

suna se za její rakví jako náměsíčník u vidinách tragiky a smutku svého, maje jako černý 

ohromivý mystický přízrak před sebou toto sunutí se smrti, která jařmo vložila na jeho 

nejdražší bytost. A u zápětí jeho duše kladlo se vědomí nekonečného jakéhos zřícení. S 

hlavou těžce skloněnou a jako podťatou šel jakoby pod tíhou těžce ohromivé smrtelnosti, 

shlížeje to u přízračném svém tanutí kamsi v záhrobí samo, pořád u zápětí té, co mu tady 

odcházela, jeho zanechavši uprostřed pusté, bezútěšné životní změti samých úzkostí a samé 

trýzně. Jako by půlnoc žití černala se kolem jeho smyslů, svítíc děsným přízrakem hrobu, 

pohlcujícího mu bytost jedinou, nejdražší a nejsvětější u veškerých vztazích pozemskosti. 

Bože, bože, proč nepřicházíš blíže, když zoufá srdce ve své malomoci, když ve svých 

úzkostech neví, kam by se podělo a Tebe nejvíce potřebuje! Bože, Bože, zdá se, že 
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nepřicházíš nikdy... Jemu aspoň se tak zdálo uprostřed nezvěstného nářku jeho zalčeného 

hoře, které krvavě se vylévalo za tou, která mu tuto ohromivě uplývala navždy. 

A jako by kolem úžasné rytmy se dály provázejíce toto zápětí hrobu. Cosi bezmezného 

unikalo na všechny strany... takové sem tam, sem tam! U ohromivosti a dunění, které zdálo se 

vycházet z podzemí, aby poplachem mystickým burcovalo pozemskost. Sem tam, sem tam. 

Jako v osudovém zmítání, u sápání příšer, u černé závrati, která zmamovala jeho smysly 

hořem ohromené a podvrácené. Zasahovaly to k smyslům údery toho kyvadla, které u jakéms 

osudově strženém zápětí provázelo toto sunutí se smrtelnosti, když ubíral se právě přes 

náměstí v parádním průvodu. Oblastí jeho obnažené hlavy jako by do hlubin duše pronikavě 

vnikaly mu tyto údery kyvadla, po němž však nikdy nevzhlížel vzhůru jako kdysi, jak za 

všech jiných příležitostí nikdy neopomenul, ale které přece viděl tehdáž v zaujetí smrti tak 

neskonale přízračnější a ohromivější než kdykoliv jindy. 

Sem tam, sem tam… a jako by se to v nich zmítala sama bezmeznost věčnosti, 

ukládající smrt a vyzývající všechno pozemské v náruč svou. 

Sem tam, sem tam... tak osudově, strašně, k uhrůznění a k zoufání všeho živého, co 

nepřipravuje se zavčas k zániku. 

Sem tam, sem tam... 

Jako by ty kyvy zneobsáhleného a osudově zmocněného významu samy připravovaly 

a stanovily dílo zmaru a zkázy v neodolatelných svých rytmech, kterými hlásala se smrt, toto 

ohromivé vyvrcholení žití všeho. 

Sem tam, sem tam... 

Nikdy k němu nepromlouvalo kyvadlo mluvou tak ohromivě výmluvnou, odkudsi z 

podstaty hmoty mysticky se vysouvající jako právě tehdáž, když přes to náměstí svou matku 

provázel na poslední cestě její. A zároveň jako by to i na své vlastní poslední cestě; neb 

nezbývalo již napotom pozemské cesty pro něho... A nikdy nehlásala se mu v oblasti 

pozemskosti slova takového vypovídání, hlásajícího a projevujícího tolik svrchovaných 

tajemství, která v smrti se ukážou, jako tehdáž, za těch jakýchs ohromivých stenů a vzryvů, 

jež zdála se vydávat hruď toho kyvadla jakoby řítivě si oddechujícího ve smrtelném zápolení. 

Sem tam... sem tam, tak od věků do skonání. 

A v odvet této ohromivé výmluvnosti samých úžasů a samých lkání smrti jako v 

přízračných výlevech záhadných slov připomínal v účast zemřelé bytosti tolik nevystihlé 

vniternosti vlastní, kterou by určoval o všem svém žití dále, připovídaje to u přísahách věčna 

té, která před ním sunula se za tajemnou clonu, z kteréž jako by vyhlížela si jeho sama 

mystickým žehem mrtvých zraků svých. Poodstírajíc tuto clonu záhrobí, zdála se mu odtud 
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ohromivě kynouti, s sebou ho vyzývajíc... kéž by již tak za ní mohl jíti, za tu clonu 

poodestřenou... za matkou svou... 

Ale zatím to mohl jen tolik připovídati u své vlastní niternosti, která již určovala o 

všem svém zbývajícím žití, jež před ním náhle se rozprostřelo jako v odhalení přízraku. A v 

něm, černém jeho poli, v mávající jeho rozpjatosti, u ohromivé pochmurnosti kynulo a 

vzdouvalo se ono nevystihlé zmítání těch kyvů nad hlavou, které jako by odmířely i tu 

věčnost, v níž vnořilo se mu právě žití nejdražší. 

Sem tam, sem tam... jako dunění hran vynášelo se v jejich bezmezných vzmavech na 

všechny strany, ve všechny sféry unikajících pusté pozemskosti, v které i jeho vše opouštělo. 

Kéž by za těmi volnými vzmavy mohl jít a dostihnout té, která tady ho opustila a bez níž 

přece nemohlo býti pro něho žádného již přebývání! 

Sem tam... sem tam – jako ten život sem přichází a tam odchází. Tak ohromivě a 

neodolatelné sem tam, aniž jsou známy směry a cíle toho spění tuchám našim a jedině zbývá v 

mezích těchto vzniků a zániků žít srdcem a svědomím těm, jejichž království není z tohoto 

světa, jako nebylo ani té, kterou před ním ty vzmavy neodolatelně unášejí blíže a blíže v 

pohlcující záhrobí. 

Ach, že nebude jinak žít než srdcem a svědomím, že nechce jediné výhody z tohoto 

pustého panování pozemskosti, že chce jedině Boha a smír duše z něho pocházející... duše 

smír, svatý útaj srdce, v němž svědomí zůstalo by čisto, neposkvrněno jakýmkoliv hříchem a 

usilováním proti Bohu a pravdě, proti ničemu, co věčného je na nebi a na zemi. Nechce 

ničeho již pro sebe a zdání výhod svých, jen tento velký duše smír si žádá. 

– Ty, matko ve světlo věčnosti proměněná, v nevystihlé tajemství vcházející, 

zanechávajíc tady svého syna nešťastného, jenž bolest tvou a trýzeň dále ponese smutným 

dědictvím, aspoň ten veliký, jedině žádoucí duše smír mně vyoroduj na prahu věčnosti, které 

dostiháš! Pak rád přijdu za tebou, a ty mě přijmeš. A tělo, tvého mučednického žití díl, složím 

oddaně vedle tvé svaté trosky, tvého žití dílu. Pak již duši uklidněnou, zjasněnou svým cílem 

a poznáním a odvedením z jařma pusté pozemskosti přijmeš s mysticky rozevřenou náručí 

tam v těch nekonečnostech stvoření, jež jsou nejvyšším přebýváním... 

Takto jako by v modlitbách háral za tou, kterou mu odnášeli, a u přísahách věčna a v 

připovídání jí a určování o všemi tom, co mu ještě zbývalo ze života ku zániku pak jednou 

odtud navždy. 

– Pryč jen od zákonů a určování zpupné lidskosti, pryč ode všeho, co logikou 

zvrácenosti a šalebnosti jejího rozumu a všech těch jejích předstírání, jimiž tanul jediný cíl 

vlastního honosivého sobectví a prospěchu za všemi hesly, která kdy vydávala, bylo 
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stanoveno. Pryč od toho všeho!... Jen k zákonům a záměrům věčnosti, vepsanými do svědomí 

nezahladitelným písmem pravdy, se navždy uchylovati a v nich hledati jediný cíl lidskosti... 

Zase to tu tak háravě přisliboval u smrtelném roznícení té, která před ním spěla 

stopami mystiky. A jako by v tuto chvíli tímto svým popovídáním a přesvědčováním jedině 

byl s to snášeti svá strašná muka opuštěnosti, jako kajícník údělu mučednictví utíká se 

v hrozném jitření ran, katy mu zasazovaných, k exaltaci mystiky, jež konejší toto zjitření muk. 

Sem tam... sem tam, vnášelo se mu při tom bezmezně do duše a svědomí ohromivé 

patření, v němž odsunovalo se záhrobí, které přijímalo navždy matku jeho... 

Až za těch kyvů, viditelných zdaleka z věže a svým záleskem bludně se 

přesmykujících v těch jakýchsi zornicích, které zdály se nic ze vztahů pozemskosti zdejší 

nepouštěti ze záhadného zřetele, v tom utkvění zejivém na vše vůkol jako v smrtelném 

zastření tváře, za těch rytmů s čímsi bezmezně se bijících sem tam, sem tam, jakoby s osudem 

zápolících a čím dále bližších svého cíle, pochovávali mu matku na tom návrší, odkud bylo 

zříti ony kyvy v oválném okénku věže, vysunující se nad ostatní změť střech a stavenišť. 

Když hroudy rozduněly se o víko rakve tak příšerně dutě, které navždy ukrylo ji před 

pozemskostí, a on, nemoha tam za ní dolů, v propadliště života všeho, že nebyl jaksi ještě čas, 

nemoha se připojiti k té, která tu zanechávala pro něho tolik neskonalého opuštění a hoře, a 

když v žalostném zbývání svém jen zraky v šíleném zjitření mohl užasle pátrati kolem, čeho 

se jaksi zachytiti ve své závrati smrtelnosti, která ho strhovala jako bezdno, hledaje to po nebi 

a zemi, čeho se jen zachytiti, aby srdce jeho kymácející se bezmezně v křeči hrudi a utajující 

v sobě za celý svět muk a lítosti, se neservalo vůkolní funusové parádě napospas, tu shlédl z 

daleka ony kyvy nebe a zemi jakoby zasahující a zachytil se jich ve svém bezmezném kácení 

srdce. 

Ony ho vzaly s sebou a již ho nepustily... 

Již ho nepustily, již ho odtud vyvlékaly. 

Již již zdály se ho z pozemskosti vyvlékat u vznesech čím dále závratnějších, majíce 

svou kořist jistou. 

Ale bylo by ještě předbíhati u běhu žití, v němž ničemu nelze předbíhati, ničemu 

přestihnouti a nic umeškati. 

A co zbývalo již také, nepotřebovalo ani předbíhání... 

Všechno, co udržovati mělo u něho pozemskost, bylo podvráceno. Co útěchou zbývalo 

žití tomuto, co stírati mělo ronění krvavých slz tohoto slzavého údolí, co mělo zkonejšiti, k 

čemu bylo by přichýlení, k čemu ulehčující zaorodování – bylo pryč. 

Pryč bylo všechno. 
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Ty kyvy jako by vše byly odnesly s sebou, rytmem jejich rozválo se všechno z útěchy 

tohoto žití. S nimi ohromivě odplývalo všechno a jako u kvačení čím dále bezmeznějším, jež 

s čímsi šíleně spěje o závod. Jemu odplývalo, jemu bylo vzato, jehož království přece dávno 

nebylo z výhod tohoto světa... 

Pro ty pusté burcovače míru a lásky a pokoje dobré vůle na zemi chod těch kyvů jako 

by znamenal něco jiného, přibírání výhod pozemskosti, uplatňování svého sobectví, unášení 

od hříchu k hříchu, od požitku k požitku, takto pořád sem tam, sem tam... pořád jako u 

zmítání pustým brodem strašné, hltající matérie – jen pro něho bylo to čím dále ohromivější a 

úžasnější odplývání všeho, co zbývalo... 

A co zbývalo, bylo přece již tak málo v jeho osudu, ale bylo tak strašné. Bylo již jen, 

že těmi kyvy, s kterými tak záhadně a neodolatelně družila se jeho duše a které jako by 

strhovaly ve své zmítání a bezmezný svůj neklid závrať jeho smyslů, bylo již jen posléze, že 

jako by jimi a v nich sváděl poslední boje žití, bil se to v nich vlastně se svým osudem u 

vyvrcholení zla veškera, jež mu bylo snímati, v bezmezí prostoru a času, v němž kvačily sem 

tam v jakémsi mystickém, šílivém úprku, za nimž marně se honil, to v jejich řícení usiluje. O 

to bezmezí prostoru a času usiluje to posléze v řícení svých smyslů, jež daly se v poslední 

dobu v jakýs šílený koloběh, v jakýs divý únik svých podstat, s nimiž dosud byly spjaty, ze 

všeho toho dosavadního, co slulo jeho bytostí, usiluje to v šíleném takovém rozhárání 

dostihnouti čehos, co není z tohoto světa, ale co se tam nahoře nekonečně nad námi zmítá z 

bezmeznosti do bezmeznosti v mystickém překotu... 

A tam kamsi neustal patřiti, stoje celé doby na tom náměstí pod těmi kyvy, jež nad 

jeho hlavou odpočítávaly okamžiky i věčnost jakoby v odsunování ohromivém, kterému není 

odolání. Nepočítal tu okamžiků ani věčnosti, vždyť okamžiky i věčnost vlastně jedno jsou. 

Ale jako by to počítal a stanovil své temné určení, které tanulo již tak blízko, přisunováno 

těmi kyvy stále úžeji, až k tomu poslednímu osudovému spjatí s bytostí. Jako v ohromivé 

hypnóze, která nemá vybavení ze svého obluzení, patřil tam vzhůru k věži, ku vzmávání těch 

kyvů, které odpočítávaly mu poslední okamžiky a které přece splývají s věčností samou. A v 

duchu svém jako by vedl dráhu těch rytmů, takto sem tam, sem tam, ano, jako by vším náhle 

ovládal, ovládal těmi rytmy, které jako by se stávaly osudovými, zmítajíce vším žitím, nebesy 

i zemí, ano, jako by ovládal těmito nebesy a zemí, vším svým žitím a o osudu svém určoval si 

po vůli. Bylo tak strašné toto ovládání a určování, toto mámení duše v sobě. 

Cos nekonečně příšerně se v něm vzmávalo a zmocňovalo ohromivě jeho bytost. A 

celou tu věčnost, která nad ním tanula, jako by vedl za ruku, kterou násilnicky třímal strhuje 

za ni a určuje cestu a směr této věčnosti, která mu tu připadala tak poddávající se, 
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malomocnou, jíž po vůli své ukládající zvládal, a přece zas tak nekonečně hroznou v tom 

svém poddávání. A hypnóza v jeho smyslech tuto chvíli rozpjala se k bezmeznosti samé, 

nemajíc pozastavení ani konce, ohromivě zmocněna v šíleném svém tanutí, které 

zachvacovalo nebe a zemi v řícení propastných spádů bezdnem kosmickým – – – – – 

Tam při návrší obzorovém, stranou nad městem se vynášejícím, ztemnělém již a jako 

těžce splynulém se zemí a její hlubinnými spády, jal se v tu chvíli vyplývati měsíc v úplňku, 

tak ohromný a rudý, jak přízrak hypnózy nebes. Ještě nesvítil, ještě ztemněním země 

nerozlévalo se jeho bílé světlo, tanul jen na těžké, nehybné obloze jako vytepaný z kosmické 

mědi. A jako by výše a výše, v neodolatelnosti ohromivé, jíž nic se nesmí stavěti v cestu, 

vynášely jej temné, propastné masy obzorové, uvrhajíce jej u výšiny kosmického bezdna. Pod 

ním všechna návrší zatím vysouvala se v širé, pochmurné neobsáhlosti, v jakéms těžkém, 

nevystihlém míjení a upadání. Až posléz ohromivé oko nebes zcela prohlédlo na zem, která 

pod tímto zřením jako by se celá schylovala u vyjeveném úžasu ve svých rozčeřených 

hlubinách jako zlé svědomí před tanutím pravdy. Bylo to prohlédnutí jako krvavě zjitřené 

mystiky, jež nastupuje svou pouť po dálavách nebes, aby vše shlédla a v pomstu svou ukryla, 

co hřeší pod nimi a jejich určením... 

Byla to také chvíle, kdy fabrický lid zdejší se již dávno rozešel po doupatech svého 

zotročení a puch olejů a zaživa uhnívajících bytostí těchto, vlekoucí se dlouho za jeho davy, 

také již zanikl, doba, kdy na podsíni báby skládají své křížaly, košťata a nedoprodané 

lantvery, aby je vrátily pekařům, kteří je spaří učedníkům k obědu, neb prodají do jitrnic, kdy, 

po náměstí procházejí se hloučky úředníků a učitelů, že není ještě čas k večeři a na pivo, a 

rokují vážně o svých nikdy neuspokojených desideriích a svém přetížení prací a velkém svém 

významu sociálním a národním; kdy paničky jejich při svém plácání o módě a klepech hlasitě 

řáhonějí, aby na svou pompu upozornily co nejvíce. V temnu podsíně párky k sobě se druží. 

Kupci vycházejí před své krámy a kluci se honí kolem božích muk. Děvečky chodí do kašny 

pro vodu, pomlouvajíce své paničky a umlouvajíce se na neděli, kam na sál k tanci, kde by 

protancovaly své nové šaty, úspory i počestnost. Kdy všechno to žití městské má svou jakousi 

černou hodinku poshovy, úlevy, uchýlení, odpočívajíc si po celodenním lenošení... 

Za měsíčních večerů zvláště dlouho a rádo se prochází po tomto náměstí. Páni učitelé 

dosud tam vážně rozmlouvají o pedagogických problémech, jež třeba uplatniti, aby osa světa 

nevymkla se ze svých stěžejí, přitom těžce horlíce na nepochopení a nevděk národa, nikdy 

dost k nim uznalého v bohorovném významu jejich stavu. Páni úředníci mluví o politice a 

projednávají své vyhlídky na postup, vůbec je více než nepochybno, že každý málo rychle 

postupuje, každý že má příliš mnoho práce, každý příliš mnoho významu a důležitosti, a 
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každý že má příliš málo. Paničky jejich svým smíchem upozorňují na sebe čím dále okázaleji. 

Ostatně jako by náleželo toto náměstí těmto pánům od péra, a leda ještě psům, kteří na něm 

nekřesťansky řádí kolem božích muk, že by bylo dávno potřeba znova je vysvětiti. Jinak leda 

jen zvetšelý žebrák anebo podruh s trakařem se po něm plaše vleče... 

A zatím hypnóza jeho smyslů tak ohromivě zmocněná k šílené bezmeznosti, která 

zachvacovala v něm nebe i zemi, jako by se náhle zase zřítila, protrhla a cos tak úžasně 

zoufalého prorvalo se jeho smysly, navrátivši je zas sobě. Oběma rukama popadl se za hlavu a 

tiskna se kamsi v temné ústraní, křečovité rozplakal se nad sebou samým, v takovém 

malomocném, úžasném zaštkání, které poznává svou bídu a celé své hoře bez naděje. – 

„Maminko, maminko,“ jalo se vyplývati za tohoto propuklého hoře z jeho 

prochvělých, jako vzdušných rtů, právě ve způsobu dovolávání se dítěte, jež ve chvílích 

nejtěžších zná jedině útěchu a zkonejšení své maminky. A v hoři svém a marném svém štkání 

třásl se jako před bouří ptáček. Jenže ta, které se dovolával, přijití nemohla... Velké, těžké slzy 

hrnuly se mu a prolévaly skrze prsty, jež vhřížil si kamsi do očí, aby snad neviděly ničeho z 

toho, co se děje a připravuje v osudu syna člověka. 

Řáhot paniček zdaleka sem se nesl a štěkot psů, co on ještě tak štkal kdes v ústraní 

sám nad sebou jako dítě nad rozbitou hračkou, jež jemu slula životem. 

Leč bylo třeba naplniti celý svůj osud, jenž nezná prodlení, ale musí vždy obdržeti, 

čeho si žádá. 

Malomoc a hoře svého poznání ustoupilo zase nepoznání, ztemnění, rozchvácení, 

které najednou jalo všechny jeho smysly, řítící se v propadliště bezmezna... 

Měsíc zatím již roztanul se do samého náměstí, podle kostelní věže úporně se vynášeje 

jakoby u strmém šplhání vzhůru v závratné bezedno nebes. Jeho siné světlo dodávalo všemu 

neoznačitelně záhadných profilů, přísně a temně vhřížených do rozjasňujících se vzdušných 

sfér. A na všechny střechy, jak se odtud značily v zádumčivém sklonu, nalehlo jeho světlo v 

rozplizlém matném zálesku, jakoby bludně a váhavě se sbírajícím z tajemných podstat jejich. 

A všechny siluety oblilo, dodávajíc jim téže neoznačitelné záhadnosti, která jako by 

nenáležela ničemu pozemskému... Nade vším pak, vystupujíc výše a výše, jako by ohromivě 

se kývalo kosmické těleso u jakéms zmítání a vzdouvání stopami věčnosti. A postupujíc v 

těchto stopách, jako by všemu kynulo v pozemskost v nezvěstné, ohromivé výmluvnosti. 

Všechno, co náleželo této pozemskosti, vyvolávalo k sobě. A ve všechny obzory a všechny 

podstaty a všechny úkryty zasáhlo toto kynutí, toto volání kosmické, toto vpojování se 

ohromivé, jako by mystická dlaň se nořila ve skráň země... 

Také na jeho skráň pokladla se mystická dlaň. 
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A vyzvala k sobě, svou temnou výmluvností promluvila mu do duše, zachvátila 

smysly jeho... 

Užasle najednou vzhlédl vzhůru, nad sebe. U vzhledu tom jako by se ještě třáslo tolik 

slz malomocného pláče a pokoření, v jeho tváři na smrt bledé, servané, jako by tkvěly ony 

vzryvy, které sápaly a hubily nitro jeho. K tomu ohromivému promýkání se kosmického 

tělesa stopami věčnosti vzhlédl... 

Do nesmírna zatím vzdouvala se měsíčná koule, zdajíc se rozstupovati ve svých 

projevujících se záhadných světech a mořích. Až odemknuvši se ode všech pozemských 

překážek, vyplula volně v bezmezno prostoru, ničím již nerušena, ničím nezadržena v tom 

vyplývání svém závratném stopami věčnosti. Stál to měsíc v samém zenitu nad náměstím a ve 

všechny podstaty a veškery úkryty se nořil. 

Patřil on tam k němu vzhůru, kam neodolatelně vynášelo ho jakés bezmezné pronikání 

v jeho duši, nebránící se již hypnóze svého obluzení, které zachvátilo smysly veškery. 

Sem tam, sem tam... 

Ano, cos ohromivě se kýve, zmítá v těchto stopách věčnosti. A kyne mu, volá mu 

ohromivě v samu duši. Jakési nesmírné oko naň patří a v tom oku uhrančivá zornice ho 

přepadá, smýkajíc jím ze strany na stranu. 

Sem tam, sem tam. 

To zmítají se celá nebesa v těchto ohromivých rytmech vzdouvání se a sunutí 

bezmezného. Vše se tak zmítá a kýve na nebi a na zemi a ve všech jejich podstatách. Čehos je 

třeba se uchopiti, zadržeti, aby ty rytmy nesebraly s sebou a neuvrhly bytost v propastné své 

spády. 

Vzmává vůkol rukama, chce se to zadržeti něčeho, co opory nepřináší, ale co je samé 

řícení, samé chvácení obluzených smyslů. Hypnóza šílenství stále neodolatelněji v ně zasahá, 

aby naplnilo se všechno, co pozemským hořem sluje a co u něho zbývalo ještě nenaplněno. 

Valily se to jeho duší neznámé pojmy, ohromivá tanutí v ní se stavěla v přízračném zmocnění. 

A v oněch rytmech vše bezmezné se neustávalo zmítat jakoby u vleku těch stop věčnosti, 

které táhly na jeho hlavu. 

Sem tam, sem tam. 

V takovém kácení se kosmickými propastmi a zase sbírání se zpět, z propasti do 

propasti, z bezmezna v bezmeznost prostoru a času. A jeho duše ubírala se v ohromivém 

zápětí tohoto kácení a sbírání se, které zachvacovalo veškeru její pozemskost. 

Sem tam... sem tam, jako by dunělo kosmickými dálavami, v nichž spěly ohromivé 

rytmy halucinace šílenství... 
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Měsíc svítil právě nad božími mukami, jejichž sloup jako vystrnulý prst k nebesům se 

týčil, ukazuje na muka země, jejichž je symbolickým zvěstovatelem. Bylo cos tak posupně 

přízračného v tomto týčení se jakéhos prstu božích muk... 

Škvěkot nějaké lechtané holky pronesl se kdes od jeho úpatí nesa se pustě náměstím, 

jež ostatek dávno se již vyprázdnilo a zněmělo blábolivými svými ústy, dost se 

nachvástavšími o fatkách svých. Jen ojedinělé postavy se plaše trousily jeho světelnou 

záplavou měsíčnou a příkře v ní promítanými stíny, škvěkot lechtané holky – snad to nějaký 

pan rada tam si blahovolně laškuje – ještě jednou se pronesl náměstím. 

Pak bylo ticho po náměstí. 

Ticho takové, které rozestaví se vždy u příležitosti velkého osudového dění a zdá se 

sbírat z dálav mystiky... 

Zdáli ojedinělý hvizd vlaku a štěkot psů narážel hluše kdes na hranice tohoto ticha, 

nemoha k němu proniknouti a čině je ještě ohromivějším, v němž mohou se odbývati osudová 

dění pozemskosti. 

Tanulo cos náměstím jako u přízračném zjevení, v němž do všech stran a rozlehlostí 

rozpjaly se mystické prsty uchváceného světla, které rýsovalo a stavělo všude své symboly. 

Nebylo pohybu a vzruchu v přízračném tomto zjevení, vše tak těžce ustanulé, 

mysticky bludně vyjevené, jako světelně zkamenělé v nezvěstnou podstatu. 

Jen v té věži, v oválném jejím okénku, neustalo ono pravidelné, tiché cloumání závěsu 

kyvadla, spějíc u neodvratitelném chodu svém vážně a pochmurně na strany a s sebou 

odnášejíc ve své mosazi matné zrcadlení světelné. Jako bludná, míjivá mžení spěly tyto tiché, 

zatajené reflexy v oválnosti radničního okénka, unášené chodem kyvadla, jež neznalo 

pozastavení a nespalo jedině nad městečkem tím, mimo ty, kteří připravovali se k umírání. 

Zdály se odměřovati všemu vznik a zánik na dráze pozemskosti kyvy tyto, jež nepozastavily 

se ještě nikdy, zdajíce se to odměřovati věčnost samu. A vytrvávalo-li zření lidské k jejich 

rytmickému míjení, v unášení těch bílých reflexů zahořujících na tváři čočky, která jako by 

střídala se v záludných mimických projevech, mohlo posléze připadati, jako by měsíc, jenž se 

tu zrcadlil, vespol se tu kýval u věrném soudruží s touto ubohou pozemskou věcí. Věcí tak 

neporovnatelné, nejvyšší podstaty nebes s nejmenšími věcmi země často tak podivuhodně se 

vespol zpodobňují, náležejíce k témuž soujemu... 

Sem tam, sem tam šlo toto soudruží, v rytmech a mezích jeho chodu jako by se 

odbývalo tolik nezvěstného dění záhadného... 
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Ticho ohromivé míst a chvil, v nichž odbývají se osudová dění, rozléhalo se nad 

náměstím. Všemu ostatnímu zdálo se velet k pozastavení a naslouchání, v němž by se 

naplnilo všechno, co žádáno osudem... 

Hypnóza šílenství rozdula se zatím všemi smysly, aby naplnilo se vše, co pozemským 

hořem sluje a co u něho zbývalo ještě k naplnění. Kamsi vzhůru k těm bezmezným stopám 

mystického světla nebes uvrhajícím se v kosmické propasti ho to neodolatelně táhlo, k těm 

jejich rytmům zmítání a kácení, kterými určován je vznik a zánik všeho. A duše jeho se 

nebránila, kosmickému vichru se vzdávajíc. Zlézá jeho bytost jako u zbytí se vší hmotností 

vzhůru podle strmé stěny po okapové rouře, jako by nehmotnými, ale tím upjatějšími doteky 

se jí jímajíc a vytřeštěné oko jako v alabastru se tříštící hárá bezmezně nad sebe, v tu bílou, 

neskonalou říš věčnosti, jež chvátí obluzenou duši ve svou nekonečnou náruč, zmítajíc jí ve 

svých zápasech mystiky. 

Jen výše a výše k tomu světlu! K té věčnosti! K těm rytmům, v nichž odbývá se vznik 

a zánik všeho! Aby navždy odnesla se bytost lidská v odloučení ode všeho toho dole, kde 

vírou a dobrotou srdce pohazuje a rve pustá vřava pozemskosti, v odloučení od toho tam 

pozemského údolí samých vzdechů a slz pro toho, kdo má v duši ještě slzy k vyplakání a 

vzdechy k vyvanutí. Pryč od těch míst samého hoře pro toho, kdo má dost srdce, v něž hoře 

by se vešlo! 

A tak zlézá jeho bytost výše a výše v bezpečném neomylném vynášení jako u zbytí se 

vší hmotností pozemské a zákonů jejích. 

Ach, octl se tam, kam ještě nikdy se nepodíval a nikdy jindy již se nepodívá. 

Tak o mnoho bližší je tomu světlu na římse střechy. A přece jako by to bezmeznému 

hárání duše ještě nestačovalo, ještě tak daleko bylo v tu náruč věčnosti rozpjatou nad tím a tak 

blízko těch míst, kde s vírou a dobrotou srdce pohazuje a rve pustá vřava pozemskosti. Před 

jeho zraky zmítá se a kyne věčnost, v níž jako by se rozprostřelo všechno světlo nad hlavou 

jeho i to vhřížené zrcadlení na ubohé pozemské čočce před ním, vlekoucí se na obrubě 

oválného okénka. Ale není to pouhá čočka jakás, pouhé takové pozemské, uzavřené okénko, 

je to jakés přízračné zmocnění, jakés magické patření na něho v sugesci jako ohromivé 

zřítelnice, jíž vyzračilo se náhle neobsáhlé tajemství mystiky. Až v bezmeznost patření toho, 

sunoucího se v jakémsi kosmickém uvrhání, jako by obzory dorozumívaly se s obzory, je 

náhle chvácen neodolatelně. V jakous propast šílenství je strhován jako můra ohněm, octnuv 

se to svou bytostí a s celým veškerenstvem v závratné propasti zmítající se stopami 

kosmickými, v jejichž zápětí vše se kácí z bezmeznosti v bezmeznost věčna... 
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Uchopil se to právě okraje okénka věže. A tam na závěsu křečovitě zapjatých rukou 

sebou kýve, tak příšerně, kupodivu shodně s těmi kyvy před samým jeho obličejem se 

odbývajícími. A zajisté, že připadá tu zmámeným smyslům, servaným hypnózou svého šílení, 

že účastní se kývání nebes a země, kývání věčnosti samé; ostatněť měl by i pravdu, poněvadž 

velikost i malost jsou tak blízko shodny a vzájemně se zpodobují. Jenže nikdy při takovém 

zpodobení nepropouští pozemskost ze svého jařma, ze svých zákonů a vztahů, byť jakkoliv 

připadalo obluzeným smyslům. 

A tak dosti se nakývav v ohromivém patření měsíčního světla, které zajisté málokdy 

zhlédalo takovéto kyvadlo, posléze s výkřikem hrůzy náhlého seznání, který prorval jakoby 

jekem vražděné oběti to ticho bezmezné a pozastavené, za jakého jen odbývají se propastné 

spády osudového dění, zřítil se náhle do hlubin náměstí. Na tu vyčnělou, tvrdou dlažbu 

čedičovou, o niž byl tolikráte jako dítě zakobrtl a tolikráte proto zaplakal, se zřítil. Opět 

zpátky musel se to navrátiti v tu vřavu pozemskosti, která pohazuje a rve vírou a dobrotou 

srdce a je naplněna samými vzdechy a slzami pro toho, kdo má ještě slz k vyplakání a 

vzdechů k vyvanutí. Bylo to poslední jakés kobrtnutí o tu dlažbu rodného městečka, tak 

tvrdou a nehostinnou a vražednou jako ono samo, a bylo to i poslední jeho zaplakání, jež 

přinese duši vylití posledních slz... 

A zase hned po tomto výjeku záhuby nastoupilo ohromivé ticho míst a dob, jaké 

připojí se vždy k naplnění osudové tragiky. Bezmezné nepohnutí, jakoby vystrmění a zakletí 

bílých podstat, stanulo nade vším u přízračném světle noci té. A jedině ony kyvy dále spějí 

svou nepozastavenou drahou, v niž nezasáhne život ani smrt, pokračujíce u svém jakéms 

vymíření věčnosti anebo aspoň najisto u neodvratném vymezování vzniku a zániku všemu 

pozemskému, i žití tohoto městečka... 
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2.2  Štědrovečerní nadělení 

 

 Jeho širším domovem byla naše krajina. Jeho užším domovem u několika známých 

sedláků chlév, někdy i stáj ve zdejší zájezdní hospodě. Jeho ložem sláma, přikrývkou jeho 

plášť. Jeho chlebem chléb, jejž poskytovali mu obvykle k drátování za tmel. Jeho nápojem 

voda pramenů a někdy mléko, dostal-li je od selky za drátování místo mzdy. Kořalky nepil, co 

je pivo, nevěděl. 

 A tak žil po léta u nás, objevuje se ve stejnou dobu na stejných místech, tana význačně 

svou širokou, rozložitou postavou, v typickém svém oděvu, jenž neznal módy, stačuje na celé 

jedno žití – vzhledávaje vůkol svou prostoduchou, jasnou, jakoby všemu otevřenou tváří, jež 

neznala šalby a klamu, s hlavou pod svým širákem tak výraznou, zase typickou, z níž na týl 

splýval hustý, temný vlas, jenž místy již prokvétal. Jeho modré, utkvělé oko zřelo na vše tak 

klidně, odevzdaně, u vyrovnaném vnitřním smíru, jaký ostatně zračil se v každém jeho hnutí, 

ve všem počínání, v řeči, v každém projevu. 

 Nebyl to romanticky zidealizovaný typ, ale dobrý, nezkažený člověk, jak jej vydala 

příroda tam kdes na Slovensku, a naše krajina stala se mu domovem a živností. Ostatně tento 

typ již vymírá, aspoň zpustlí, ožralí ludráci s pastmi a drátem v Praze typu tomuto již dávno 

neodpovídají. 

 Ale jeho prostého klidu, jeho vyrovnaného štěstí a netoužící uspokojenosti dovésti 

požívat, bylo by velkým vítězstvím lidstva a rozluštěním nejtěžších problémů sociálních. 

Lidstvo a život ostatní jako by se kolem něho hnaly v bezuzdné jakés vřavě, v upachtění a 

uštvání za svými nesmyslnými snahami a vynucenými problémy a cíli, uřícené bohatstvím, 

hodnostmi, poctami, čehož všeho pořád málo se dostává, vedoucí si v šíleném takřka shonu a 

chamtění – stavěly se vůkol něho u nás továrny, školy, domy, hotely, měnil se takřka celý kraj 

i s lidmi, nové politické a sociální systémy se budovaly, samá nová vřava, nová zápolení, 

ústrky a rozpory, i ty hory naše se pozměnily, oloupeny chytrými spekulanty o všechny své 

krásné lesy a strmíce nyní nad údolím jak zohavený trup majestátu – měnily se kroje, módy, 

jídlo, pití, filozofie, náboženství i víry – a rozšiřovaly se žaláře, nemocnice a blázince… 

Jen náš člověk zůstával svým, nedotčeným, výlučným ze všeho toho systému, nedal se 

strhnouti, zvrtnouti, zlákati, vůbec v duši jeho ani nevznikla možnost podobného zdání, jeho 

typická, věky budovaná přirozenost nebyla vůbec schopna čeho jiného, než co bylo, čím se 

jevila, neschopna všeho jí nenáležitého, nepřirozeného.  Nepachtil se, nehonil, neštval, 

nechvátil, jako by měl býti tisíc roků živ, nezáviděl, neusiloval o bližního, byl to dobrý 

člověk. 
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Jak před dávnými lety, co ho pamatujeme, se u nás vyskytl, aniž dalo by se určiti, kdy 

a jak to bylo, v našich poměrech dávných, prostých, zastaralých, tak žil nezměněně až dodnes, 

a jen ty věci a poměry tak úžasně se změnily. 

Stejně jako druhdy pohyboval se uprostřed všech těch nových věcí, kráčeje po našich 

cestách svým volným, trochu houpavým, ale rázovitým krokem, jenž není řícením ani 

potácením, ale má svůj pevný, určitě vytčený cíl, kam najisto se dojde. 

A beze zmatku, nesnáze, účasti i závisti chodil kolem všeho, co se u nás dělo. Komíny 

tovární, dráhy, paláce, domy, elektrika, telefony, automobily, volby, funkcionáři a autority, 

slávy a parády – nic, nic ze všeho nevzbuzovalo v jeho duši jakéhokoliv ohlasu. 

A ve vřavě doby volně, trpělivě, oddaně a s láskou si drátoval na svém hrnci, 

okrouhlíku – na to stroje ještě nebyly – pojídaje při tom s chutí a blahořečením svůj 

chlebíček, jehož zpravidla větší krajíc, než bylo třeba – zaplať jim Pambíček nebeský – mu 

dali za tmel – a ukládaje se na své lože slámy v chlévě radostně a bez uštvání, políbiv a 

k srdci napotom tiskna svou mosaznou Panenku Marii jako milenku, a poručiv Tatíčkovi 

nebeskému duši i tělo, klidně, zdravě usínal. A nebyl nikdy jeho sen rvaný nepokojem, 

starostmi, obavami, uštváním, jeho spánkem nezmítaly divoké ohlasy žití.  

A žaláře, nemocnice a blázince nestavěly se pro něho a pro lidi jeho druhu. 

A co vím, nikdy nelhal, nikoho neošidil, nemělť potřebí lži ani jakéhokoliv hříchu… 

Jen když měl práce dost, a práce bylo pořád dost, přes všechen ten moderní ošizdný smalt, 

který kamenné nádobí však dávno nenahradí. A jen když bylo k tomu toho božího chlebíčka, 

s nímž selky nelakotily… 

Ano, takto nějak moci zaříditi svůj život a nerušeně prožívati takové prosté, vyrovnané 

spokojenosti, jako rostlina přijímá svou mízu ze země a svůj vzduch a své slunce, značilo by 

rázem rozluštění všech rozporů a problémů sociálních, a na jaké šťastné výši ocitlo by se 

lidstvo – leč o to se tu nejedná, na podobné sentimentality je naše doba příliš vyspělá, 

intenzivní, praktická – ale o jeho štědrovečerní nadělení!  

Ještě jen – a nedosáhl toho všeho náš člověk žádnými teoriemi sociálními, žádnou 

těžce propracovanou filozofií, žádným důvtipně zbudovaným systémem – tak vytvořila si ho 

příroda tam kdes u nich na Slovensku, bez přispění rozumu, bez nauk a vší moderní 

pedagogiky, která čím dále více ohlupuje a ničí lidstvo… 

Ano, o to štědrovečerní nadělení tu jde. 

A ještě o to jeho Slovensko tam kdes u nich. Toto Slovensko zůstávalo toliko jediným 

živým kvasem v jeho duši, jeho nezadrženou, neotupěnou touhou, smyslem jeho života, 
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vznětem jeho srdce… Kvasem ne bouřlivě kypícím, přetékajícím ze své nádoby, ale silným, 

živným kvasem, pracujícím klidně, potají, vytrvale, nezvrhujícím se jako kvas chlebný. 

Ano, to jeho Slovensko! 

Snil o něm dnem i nocí v útaji duše, nedeklamuje o něm, romanticky nehoruje, v slova 

své dychtění nikdy nevkládaje. Snil o jeho zelených horách, jež stápějí se v odlesk blankytu – 

a nikde hory nebyly tak krásné, zelené, a nikdy blankyt modřejší, čistší, luznější než u nich 

tam. 

Snil o těch jeho chatách a ocital se v nich a byly mu nad veškery paláce světa. 

Kudy chodil, vzhlédaje k obloze, k návrším, na pole, luhy, na ptáčka zpěváčka, na 

zeměkvítek, ve všem zřel jedině své Slovensko, jenže tam je všechno nejkrásnější, daleko 

nejkrásnější a nejkrásnější. Ne že by čímkoliv pohrdal na této boží zemi, ve všem viděl 

zjevení svého Tatíčka nebeského, ale na Slovensku je ten Tatíček nejbližší a nejslavnější a 

nejdobrotivější v dílech svých, to je jisto. 

A ukládaje se na lože ve chlévě a vstávaje z něho, jen o své otčině snil, kol ní a s ní 

spjaly se všechny jeho touhy, naděje a modlitby, a líbaje svou mosaznou Panenku Marii, líbal 

to a velebil svou otčinu. 

A jedna z těch chatek nebes nejblíže je jeho, tam jednou se vrátí, tam v ní je vlastně to 

jeho celé Slovensko. Jaj, tam do ní se zas jednou navrátí! A přece bylo to snění bez afektu a 

háravosti netrpělivé vášně, bez sžíravých muk nedočkavosti, bez bijící se touhy, která by 

zmítala se v trýzni přeludů a rozmarů, ale bylo to snění prosté, odevzdané, silné a nezdolné, 

však jako celá přirozenost, snění tím mohutnější, vroucnější a požehnanější… 

A na tolik a tolik let měl odpočítáno toto své snění – na dlouhou, předlouhou řadu let 

stanovil lhůtu své touze, pak že se teprve může uskutečniti. Jaká trpělivost tohoto vyčkávání! 

Jako trpělivost celého jeho života a snah. Zdánlivě doba k nepřečkání – jako uvěznění 

žalářem. Bylyť ty výdělky tak malé, čím dále celkem menší pro ten samý šalebný smalt, 

odprýskaný jak jej dáte na plotnu – a pro jeho existenci nebylo neomaleného zvyšování 

služného, žádných přídavků, žádných dietních tříd a nedočkavého postupu v nich, neurčováno 

pro něho žádného existenčního minima, byť by bylo sebemenší. Nebylo pro něho nic než toho 

chlebíčka a těch pár krejcárků… A nemohl se přece dříve navrátiti, dokud neměl potřebné 

sumy pohromadě. 

Ach, nejmilejší peníze pošlete mně rodiče… ano, ty peníze byly snad jediným 

nedostatkem jeho přirozenosti, bědou jeho osudu – a vztahem, jímž souvisel s pachtěním 

tohoto světa. Jenže nebyly mu účelem, nýbrž ubohým prostředkem, a to prostředkem k cíli, 

jímž nehřešila jeho přirozenost, ale bráníc se jen svému uražení a ponížení. Za peníze ty 
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musel vykoupiti své Slovensko, svou chatu, své rolíčko, svou boží zemi, s níž se kupčí i tam a 

jež byla zatížena závazky, ukládanými loupeživým systémem státu. A proto střádal krejcar ke 

krejcárku z toho ubohého drátování – všechno dražší, i ten drát – krejcar po krejcárku po 

všechny ty dny tak dlouhé, stejně jednotvárné, po celá ta léta zmnohonásobenosti dnů těchto, 

po tu celou dobu, jíž jako by nemělo být ani konce. 

Věru, také žalář těžký, mnohaletý pro vášeň a nedočkavost dychtění, v jeho stěnách 

bila by se hlava zoufalá; ale pro našeho člověka bylo to tichým, povlovným, odevzdaným 

plynutím vod, ve svém řečišti poslušně sledujících určený svůj cíl. 

A jako přece vody přibližují se jednou k tomuto cíli svému, byť i nejvzdálenějšímu, 

tak i náš člověk byl blízek svému cíli. Ono dychtění stane se uskutečněním, jeho sny nabudou 

tvaru… 

Již totiž letos na Vánoce že se podívá na své Slovensko; obstojí to již stran těch 

závazků, nasytí svým obolem loupeživý systém. A navždy tam zůstane. Navždy již ve své 

otčině! 

A pravě Vánoce volí k tomuto shledání. Nikde nejsou Vánoce tak svaté a velebné jako 

u nich, nikde není Jezulátko děťátkem tak božským Tatíčka nebeského jako u nich. Jaj, ta 

velká noc u nich, všech nocí máti, svatá, velebná! Nikde není noci takové na celém božím 

světě, tak požehnané, svaté, velebné, tak připravené, tak nedočkavé k údajům svatosti. 

Všechny ty sněhy jako bílé lilie prostřeny po horách, jako neposkvrněná prostěradla ku přijetí 

jeho, synáčka božího, a ty hvězdy pod horami tak třpytivé, věčné, vzhlédajíce ve svaté touze 

k narození Jeho. A nikde nezní tak slavně, věštebně a všeobsažně Pokoj lidem dobré vůle na 

zemi jako u nich, v srdci tohoto lidu, jenž žádá si jen tento pokoj své dobré vůli na své zemi 

slovenské… Letos tedy již na Slovensku uvítá si Jeho i on… háravě slibuje své mosazné 

Matičce a srdce jeho je plno plesu a vzrušení… 

Poslední dobu drátovalo se mu jako nikdy. Při práci rukou vzlétala duše jeho. Po tolika 

letech domů! Sny o otčině a jeho chatkách a jeho Vánocích se uskutečňují. Vzrušení takové 

radosti neusmrcuje ani neponižuje duše, sobectvím ji neposkvrňuje, ale pozvedá ji, očišťuje. 

A ještě jasněji, u vznícenější výraznosti tanulo jeho čelo, jako by vyzařovalo vnitřním 

světlem, široký jeho obličej rozevřel se čemus neskonalému – jehoť domovina sladká jako 

jarní hvězdy vznášela se to před jeho duší a jaj, tam ta chatka, která jako by stála nejblíže nebi 

a Tatíčkovi nebeskému v nich! 

Za všechny věci světa, za všecky přepychy a okázalosti a přípravy, jež strojily se 

k Vánocům kolem něho v městě, kterým denně téměř do svých vsí se rozcházel a jež vesměs 
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značily jediné obžerstvo duší i těl místo nejčistších vznětů srdce, opojeného láskou 

všelidskou, nebyl by dal svoje pomnění. 

Nevšímal si toho vůbec – jen domovina zářila mu zdáli jako hvězda betlémská, jež 

dovede také jeho k spáse světa. A chodě s touto radostí a plesem v srdci, mosaznou Matičku 

takřka ani nevyjímal z dlaní, tiskna ji a objímaje a každé chvíle přitiskuje na své rty, velebě ji, 

žehnaje jí a přislibuje jako milence – i ona byla účastna radosti srdce jeho jako všech žalostí i 

trudů jeho života. 

Určil si den, kdy se to vydá na Slovensko se svými úsporami, jež byly samá krev a 

které značily pro něho osvobození z jařma otroctví utiskovatelů jeho otčiny. Ale dříve vše 

jako správný člověk uvedl si do pořádku ve svých záležitostech, obešel všechny své vsi, všem 

svým dávným odběratelům zařídil ještě, čeho bylo třeba. Všem řekl „zaplať Pánbůh“, se 

všemi se rozloučil. Prostě, srdečně. Dobré hospodyně nerady ztrácely svého drátaře…  

Napadlo zatím mnoho sněhu, uhodila řádná zima, jaká v tu dobu býti má. Jaká teprve 

bude u nich na Slovensku! Ano, nikde není zima tak krásná, jiskřivá, sníh tak bílý, kyprý, 

hory tak velebné jako na Tatrách. Vše je jako jediná, splynulá, záludná běl s nebesy i zemí a 

v ní se hroužit tuchami duše je tak svato! Vždy při tom pomnění políbil mosaznou Matičku u 

nevýslovném vznícení… 

Odpoledne přede dnem odjezdu, největší a nejradostnější to událostí v jeho žití, stavěl 

se na Nové hospodě, velké zájezdní to hospodě na konci samého města. Na Nové občas 

v chlévě nocoval za nějaké to drátování, když již bylo pozdě někam do statku. 

Veliká prostranná místnost, jednou řadou oken na ulici, nárožím pak k nedalekému 

nádraží, z něhož dnem i nocí hvizdot a hukot vlaků a ruch života sem dorážel. Jinak místnost 

dost špinavá, jako napěchovaná nikdy nevětraným puchem; ale to mají naši venkované rádi, 

v takovém ovzduší se jim nejlépe pije a rozpráví. Ohromná nálevní stolice, odřená jako 

pronajímaný kůň, dmula se u dveří, s pípami hluboko dole, v úkrytě před světem, aby nikdo 

neviděl, co se mu bryndá a dolévá z plecháku pod pípou – na stěnách laciné, hodně pestré 

barvotisky, nad jedním stolkem takzvané hospodské desatero. Nějaká úřední vyhláška. Jízdní 

řád roztahující se jako plachta. Tak všude špinavo. Samý muší trus. Po stolech sklenice někde 

od předvčerejška s kalnými nedopitky, kterých se ještě nepoužilo za pivo čerstvé. Tuze, tuze 

všechno toto má ten náš venkov rád. 

Hostinský, masivní, robustní to člověk s býčím týlem a širokým, nějak sveřepě 

rozpjatým a hrubě se utrhujícím, jakoby buldočím obličejem, se sivýma vodnatýma očima, 

rozlévajícíma se po všem jako olovo, chodí po světnici. Vysvlečen do vesty, ruce založené, 

jimiž chvílemi jen vzmává, hvízdá si, a tak vždy vás přivítá, vlastně nepřivítá, očima jen po 
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vás žravě dloubnuv, hvízdaje natočí vám pivo, nafoukav a našpláchav vám do něho, hvízdaje 

hrubě je k vám přistrčí, hvízdaje sklenici odnese, hvízdaje se vám poroučí, to jest očima 

svýma vyhodí, hvízdaje vskutku vyhodí si své lidi, stali-li se mu nepohodlní. A tlape takto po 

světnici a vzmávaje někdy rukama, připadá vám celý jako vzpřímený obrovský buldok, 

ostatně jeho ústa s bílými ohromnými zuby připadají nejinak než tlama řeznického hafana. 

Zdál se být zcela spokojen se světem i sám se sebou. Ostatně stane se brzo výborem, 

s židovskou fabrikou, které nadhání v jejích zájmech, to má již vyjednáno, pak ukáže, k čemu 

je obecní jmění a ouřad. A takto potlapuje si vzmává rukama, pohviduje si a cení zuby a loupá 

očima, těše se na Vánoce, co sní a užije… 

A ničí zvyklosti a nijakého počínání nevšímal si nikdy náš drátař, zůstávaje vždy bez 

pohoršení, urážky, vyzývavosti vůči každému, neúčastně se jinak žití druhých než v dobré 

vůli. Přišel tedy, zařídiv vše ve vůkolí, v širším svém domově, také sem, naposled, je to také 

nejvýhodnější stanovisko jeho odjezdu. Zítra časně ráno odjede. Zatím také zde vše ještě 

zařídí, jak se sluší na správného člověka. Dost se těch střepů naskládá na takovém místě, a 

zvláště pro něho, jemuž byl za to poskytován zadarmo nocleh. 

Při jeho příchodu a uctivém pozdravení, neustav hostinský hvízdat a brumlat, 

pootevřel dvéře do kuchyně, odtud ozývalo se zlobivé jakés chrochtání a žehrání, a loupl tam 

vyzývavě očima. A za chvilku snášela hned robustní a vykynutá hostinská, hodná ostatně 

svého manžela, do šenkovny haldu střepů, vokrouhlíky, pekáče. 

A usednuv si do formanského koutu, tentokrát úplně prázdného, pustil se náš člověk 

chutě do díla, jako vždy poznamenav se křížem. Nikdy tak radostným a horoucím křížem 

nepoznamenal se před svým dílem jako tehdáž, před odjezdem ve svou domovinu – to již 

žehnal také jí. A co nebyl by přinesl v účast celému světu ze svého skromného, pokorného 

údělu – a také nijak se nepohoršil nad neomalenou snůškou práce, kterou vykořisťovali i jeho, 

jako as míní vykořistiti i jednou obecní ouřad a jmění. 

Klidně, rozvážně, důkladně prováděl své dílo, klada účelně a pevně svůj drát, 

zkoumaje každé oko. Nebylo dnes v tuto dobu před svátky vůbec nikoho v šenkovně, žádný 

forman, žádná harfenice, žádný karbaník vyčkávající svůj lup, žádný ochlasta, co v hospodě 

zůstává, žádná přespolní, ani domácí nevěstka – bylo před samými svátky. 

Popíjel si hostinský zato tím horlivěji sám, hvízdaje a brumlaje a vysvléknutý do 

vesty, vzmávaje rukama a mysle na své nedaleké výborství a na obecní jmění a na 

velkobožohodový oběd, ničeho jiného si nevšímaje než svého přítomného a budoucího 

zadostučinění. 
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Bylo v šenkovně teplo, ostatně věc to nebývalá v šenkovnách. Oknem z přístěnku 

pestřil se sem vánoční stromek, pod nímž již nakladeny byly nějaké pestré balíčky, z kuchyně 

ozýval se ruch přípravy k svaté noci, božím hodům, jež znamenají co nejobžerněji přecpávat 

své útroby a co nejvíce cetkami módy ověsit své tělo, chvílemi přenesla se odtud prkna se 

štědrovnicemi, síta s koláči, na prkénku vysoko nakladené rozřezané ryby, maso, jitrnice, zase 

nějaké pestré balíčky, vše k oslavení narození Páně! Dráždila vůně, teplo bylo tak příjemné, 

vše tak lákavé. V předzvěsti té vůně také roztahovaly se nozdry hostinského zase jako u 

větřícího, jinak dobře krmeného buldoka; ostatně všechny ony zásoby spořádá téměř on sám 

jediný… 

Ale horlivě drátuje, jen náš člověk nevšímal si ničeho z toho, co se tu připravovalo a 

dělo, klada pevně, obezřele, účelně svůj drát, přitahuje každé oko – ta vůně ho nedráždila, 

neponoukala k závisti, chtivosti, ten chlebíček je lepší, požehnanější, poctivější. A tam u nich 

na Slovensku nepotřebují všech těch parád a všeho toho užívání a obžerství k oslavě božích 

Vánoc, u nich jeví se sláva a radost v srdcích z narození Jeho. Nezachtělo se mu ničeho 

z toho, jen kousek chlebíčka po kousíčku chutě si požvykoval, plesaje v srdci v předzvěstech 

Vánoc a otčiny; ostatně mu kousíčku nenabídli, to vše sní hostinský sám, jeho břich je také 

podle toho, nenabídli ani kousíčku, aby účasten byl stolu Páně a pohostinství lásky a pokoje 

všem lidem dobré vůle, kdejaký tvor, aby plesal a radoval se vespolek. 

Uvidí svou domovinu! 

Oknem tanul se bílý, hluboký zásvit sněhů, do všech strání a horských hřbetů 

uzavíraje celou perspektivu. Temná, hluboce zašeřující se tvář nebes kdes tam u výšině těch 

sněhů jako by vynášela vše ze země u věčný svůj zánik. A kams v ten mystický, bludný zánik 

nebes vyhlédal chvilkami své práce náš člověk, jasné, čisté oko jeho plálo, zanášejíc se 

k svým tam nebesům s jejich Tatíčkem, Synem Jeho, svatou Jeho mateří, se svatými, anděly a 

nebešťany… A to zároveň myslil na domovinu. Jenže u nich na Slovensku je to nebe ještě 

modřejší, věčnější, světější, ty sněhy, ty sněhy jsou jako nepozemské a jsou zrovna očistou 

duše i těla… Maličko, maličko a uvidí Slovensko! A jímaje se každé chvíle ve svém 

rozhoroucnění své mosazné Matičky, zanáší si ji k ústům, jaksi bezděky skrytě, aby to ten 

hvízdač tam neviděl, a líbá ji horoucně. A stávalo-li kdy svatého odevzdání duše zbožné 

k symbolům mystiky a víry, dělo se tyto chvíle… 

Občas přichází sem korpulentní hostinská, celá uřícená od plotny, utírajíc si mastné 

ruce do zástěry a občas se do ní i vysmrkávajíc – a prohlíží si dílo. Také s sebou přináší nové 

střepy, které ještě stloukla dohromady, třebas i z kanálu to měla sebrati. Nechť už se to 

náležitě využitkuje, zvláště když ten chlap nemíní se juž ani vrátit, a zadarmo také jim 
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drátovat nikdo nebude. A pořád se jí něco nezdálo, nevrle cos chrochtala, nebyla uspokojena. 

Ale smírně, bez pohoršení ji drátař přesvědčoval, místo aby jí vše hodil na hlavu… 

Konečně byl s prací hotov, ani v kanále již se nenaskytl žádný střep; poslední pekáč 

znova v rukou obrací, přejíždí palcem drát, odkládá. A poznamenává se křížem nad vším, co 

začíná, čím žije a dokonává.  

Venku zatím se již šeří v hlubokém nad zemí soumraku, kladoucím se u nezvěstné 

tajemnosti na mlčící sněhy, jako by věčnost k věčnosti se družila… Až tam u nich nastávat 

zas bude soumrak Tater, v nějž nořiti se bude nábožně užaslá duše, jímána křídlem mystiky… 

hlásilo se bezděky v jeho mysli, zanášející se oknem v soumrak zimní, předzvěst svaté noci 

dnešní… 

A že veškery představy v ohlasu touhy se zpodobují a s cílem mísí se prostředky 

k jeho dosažení, přišel posléz náš člověk od svého dychtění k praktickým prostředkům svých 

tužeb a svého dosažení. I aby to vše tady měl utvrzeno a v pořádku jako správný člověk, jenž 

netěká, ale střízlivě jedná. Vyňal odkudsi z náprsní kapsy hodně blízko na hrudi, jakoby již 

nejblíže k srdci, staromódní odřenou knížku, za jejímiž listy měl poklad svůj. Jal se jej 

přepočítávat, klada před sebe barevné papírky, jímaje je v dosah svého plesání, svých nadějí. 

Nebylo to z lakotné hrabivosti, z hamižné vášně, ale ve zpodobení s domovinou. Značilyť ty 

papírky pro něho domovinu, rodný kraj, jeho vykoupení a dosažení navždy… 

Leč i pro hostinského zdála se najednou mít věc patrný zájem. Přestal uprostřed 

hvízdat a brumlat, jal se tlapat volněji, jaksi pozorlivě a uvážlivě a jeho bělavě modré oči jako 

u supa se rozšířily a před rameno drotarova upíraly se také na ty papírky, jaksi je počítajíce 

vespol. Byla jich celkem slušná hromádka, znalecky je okoukly supí, větřící oči. 

Trochu něco přes stovku. Jaký to poklad pro drátaře, co let života, jaká trpělivost, 

odříkání, jaká víra a oddanost v osud zračí se v těchto papírcích a na nichž nelpí ničí úpění slz 

a vzdechů, ani vyloupený, vysátý krvavý mozol bližního… a jaká to třeba nicota pro světáka, 

jenž v šantánu promrhá to za chvilku, a přec co úpění a slz a vzdechů vysáté krve lpí na 

prohýřených těch penězích! 

Ale o tom neuvažoval náš hostinský, nehvízdaje a dávaje jen pozor na další počínání 

drotarovo… lpěl na něm modravou mázdrou svých očí jako sup na myšce a divný zálesk se 

v nich značil a jeho nozdry se rozevíraly. 

Až drotar uspokojen vloživ vše zase do knížky a knížku vložil do svých míst kams 

poblíž k srdci. A poznamenav se bloud křížem, políbil svou mosaznou Matičku, děkuje za 

všechnu její milost a požehnání. K oknům pak zase se vznesl jeho pohled, tak široký, jasný, 

vznícený, a tíhl výše a výše u ztemnělou vymrazenou sféru, s níž kdes v rozplynulé dalekosti 
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družila se záhada bílých sněhů a veliká jítřivá hvězda tam vytanula. Tou hvězdou nebes zírá a 

k svému příštímu se připravuje On, Syn boží, jenž za maličko sestoupí z nebes, jenž všechno 

vykoupí a spasí ve hříších lidskosti a také jeho duši vykoupí a spasí – narodil se Kristus Pán, 

zahlaholilo mocně v jeho nitru u předtuše vší slávy nebeské a země… 

Zatím maličko podlel hostinský v kuchyni, nehvízdaje ani dost málo a cos se ženou 

chvatně a významně umlouvaje. Kdos běžel pak hned zavřít na klíč domovní dvéře síně. A již 

byl hostinský zas v šenkovně, hvízdaje a brumlaje a mávaje rukama. Drotar vyprosil si 

obvykle nocleh v chlévě u hospody. Bodejť že by ne, loupl po něm hostinský očima jako ve 

svolnou odpověď… Dal tedy drotar spánembohem a ubíral se ze šenkovny. Hostinský přestav 

hned hvízdat a brumlat významně zakašlal a jak zavřely se za drátařem dvéře šenkovny, vešel 

do kuchyně. Dvéře domovní byly na klíč – tak jako tak do hospody nyní nikdo nepřijde a také 

by nyní ani nesměl, nemohl, majíť tam tolik těch příprav, nikdo by jim nezazlil, že zavírají. 

Drotar maje v celé duši svou domovinu a Syna božího, jejž letos zas doma bude 

oslavovat, u vzníceném plesu ubíral se k síni, hmataje kolem sebe v čiré panující tmě, míře 

k zadní oddělené síni, do dvora. Neklopýtl sice, ale náhle srazilo ho cos k zemi, jaksi strašně, 

nezdolně sevřevši ho na celém těle, že se nemohl ani hnout. To sevření mělo vynikající, 

mocnou sílu! 

A než se vzpamatoval a uvědomiti si mohl jakoukoliv skutečnost, cítil se zase volným, 

bez toho černého, neodolatelného sevření, leže však na studené dlažbě. Začal se těžce sbírati 

ze země…A tu teprve uvědomil si ony jakés strašné, nehorázné hmaty na jeho hrudi, ty jako 

by tam dosud hmataly a lezly jako žravé krysy. 

Cos všemi jeho smysly se prořítilo – a sahaje pod plášť, k tomu srdci, drahocenné 

knížky nenalezl. 

Pro Krista Pána! Těžká, strašná rozvřelost prostoupila mu jaksi všemi póry kůže, pak 

ztuhla v led. Bez dechu a nesnesitelném, v sobě zalykajícím se uřícení doklopýtá se zpátky do 

šenkovny, zůstává ve dveřích vyjevený, polekaný v malomocném úžasu. 

Hostinský si klidně vyšlapuje šenkovnou, hvízdaje a brumlaje, v dobrém nějakém 

zadostiučinění – ostatně budou svátky, bude brzo výborem, a pak ukáže, k čemu je ouřad a 

obecní jmění… 

Nyní jaksi teprve povšiml si vyjeveného drotara, jenž tak užasle a krvavě sem hledí. 

„Na, cák nám sem čumíte jako vylíhlý tele na svět,“ ubrýkl se na drotara a vycenil na 

něj zuby jako rozezlený buldok. 
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„Oloupili mě, oloupili,“ zabědoval náhle drátař v takovém úpěnlivém, neoznačitelném 

zahořekování, v němž rvalo se jeho srdce a takto u vytřeštěném úžasu patřil na hostinského, 

jako by dotazuje se ho o radu a přispění. 

Ten jen pokrčil sveřepě, lhostejně, opovržlivě rameny, jako by řekl, cožpak možná 

taky drátaře oloupiti – a zase po svém rozešel se po šenkovně, zadostiučiněně si hvízdaje a 

brumlaje a ubohého drátaře více si nevšímaje. 

V těch dveřích, od nichž jaksi vybaviti se nemohl, vyčkávaje tu přispění a smilování 

jakéhos, sápalo to drátařovou hrudí, jeho jasné, klidné oko bylo strháno, vytřeštěno a 

naplněno nezměrnou úzkostí, která nemohouc si však uvědomiti celou skutečnost, chápe přes 

to neodčinitelnost strašného zla svého. 

A jako bezradné dítě, v těžkém ulekání takto hleděl a nitro jeho zalévalo se černou, 

hořekující vláhou, tak strašlivou, krvavou, zalykající. 

Najednou z pootevřených dveří rozvřeštěl se pronikavý hlas hostinské: „Zavřete 

honem, všechno teplo nám vyvrzáte.“ 

A bodejť, jako by si připomněl hostinský, ten chlap je ještě tady. A nepřestávaje 

hvízdati, popošel k těm dveřím, a tak tam loupl těma dravčíma očima, že jima samýma takřka 

vyhodil již nepohodlného vetřelce. Takřka příkazem pudu drotar malomocně uskočil a vsunuv 

se zpátky do temné síně, celý se roztřásl, nohy mu klesaly, krvavě v nitru usedalo.  

„Jaj, oloupili mě o tebe, moje Slovensko, moje chato, moje otčino“… rozúpělo se 

napotom síní, kvílelo a táhlo jí to celou, chvělo se ponuře a zas jako by rozburácelo se její 

klenbou a zmítalo kamsi do jejích stěn – jakýms černým, propastným, bezmezným 

zoufalstvím se třásla ta síň, až na konec, kde ze zlověstných míst vycházelo se ven na dvůr… 

Na tom dvoře chvilku nerozhodně postál drotar, pozvednuv oči úporně vzhůru, k té 

hluboké, ztemnělé sféře, jímající tajemství veškera, v níž neobsáhle třpytily se ojedinělé 

hvězdy. – Slovensko mé, má chato, má otčino, oloupily mě o vás, udály se vykřikovati tyto 

smrtelně vyděšené pohledy. 

Snad jen okamžiky, snad celá věčnost naplněna byla mírou toho schvácení bolu. Až 

v bezradném svém zoufalství, takovým hmatavým ševelením jímat jal se kdes na hrudi té 

mosazné své Matičky, již jako by nyní víra jeho nemohla nějak dosahovati… až přece ji 

nalezla, a vznášel ji ke rtům, sunul ji po nich, jako matka líbá dítě, jež jí umírá. Krvavé 

zoufalství třáslo těmito polibky… 

Pak odcházel z těchto míst jinam, tady nocovat již nezůstane, kams do vzdálené, 

známé chaty, milosrdnější těchto loupeživých míst. – – – Bylať noc narození Krista Pána. 

Všude světlo, nádhera, vítězosláva – stromky až do stropu, plesající děti, nadílky, zvonění, 
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jídlo, pití, obžerství. Všude po městech, po vsích, kde na to bylo. Slavilo se příští lásky, 

milosrdenství, pokoj lidem dobré vůle. – Narodil se Kristus pán… Nesem vám noviny znělo 

po údolích a chatách horských a hvězdy a nebesa tajemně přihlédaly. 

A kdes v ústraní vzdálené chatrče selské, ve chlévě, mezi volně oddychujícím 

dobytkem, v teple a smíru jaký dán prosté přirozenosti, na slámě v koutě ležel drotar a také 

slavil své Narození Páně. Vonělo vůkol seno, jehož dopřáno té noci němé tváři. A do té vůně, 

do toho smíru nesly se zvuky, chvějící se a plaché, spíše vzdechy ulevujícího nitra, které také 

pěly svou píseň na slávu Jeho: 

„Pásli ovce Valaši na betlémské salaši“… 

Když donotovala píseň, hlaholily zase chlévem jako schvácené vzdechy modlitby. Až 

velkým křížem, tím křížem, jaký dělat dáno je pouze neochvějné víře, ukončil, klaně se 

schýleně celou duší, celým srdcem v háravém vynášení jakés mučednické krvavé exaltace. 

Načež uchopiv se své Matičky, spodoby té, jež darovala lidstvu cestu spásy ke království 

nebeskému na zemi, ukládal se na lože, líbaje ji, Matičku, z vroucnosti celé duše své jako 

v hárání milencově. A ve vzdeších neskonalé zbožnosti a nezměrné touhy žehnal přitom 

svému Slovensku, o něž byl oloupen. Všecky jeho modlitby a všechno jeho pomnění bylo 

jediným žehnáním otčině. A snad nikdy jí nebyl tak blízek, tak úzce a horoucně s ní spjat, 

jako u této vzdálenosti. A byl-li komu Syn Boží blízek, přinášeje víru a spásu, přinášeje 

Království své na zemi, byl to blízek této duši, která nemajíc své otčiny, jež je nejkrásnější na 

zemi a o jejíž krásu byla oloupena, měla Jeho, Jeho království a Jeho oslavovala na svém loži 

ze slámy, ve chlévě, kde narodil se také On! – – – – – 

… Zase jako druhdy chodí náš drotar drátovati po našich horách, jež jsou mu širším 

domovem a snad začíná skládat znovu na svou otčinu, která je ze všech nejkrásnější, ale chodí 

zamlkleji, ponureji a Nové hospodě se vyhýbá navždy… 
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2.3 Všechny vás pochovám 

 

 Za nedělního odpůldne, v pozdní již jeseni, kdy začíná býti útulněji než venku 

v uzavřené místnosti restaurační – aspoň u nás – za té neoznačitelné atmosféry čehos teplého, 

bezstarostného, s parami alkoholu, vůní nějaké té pečeně, cinkotem sklenic, tabákovým 

kouřem, pleskáním karet a šumem veselí – také v naší obligátní restauraci městské bylo hojně 

shromážděného nedělního obecenstva. Páni i paničky, tu a tam s nastrojenými dětičkami. Ven 

do přírody syré, zasmušilé a vlhké to nelákalo. Slunce je tam tak smutné, bludně jen mží 

svými úsvity. Takový táhlý nepříjemný ševel se všude hlásí. Všecko tak truchlivě, ustrnule 

zní do duše, vzbuzujíc temnou náladu. A takové věci naši páni a paničky nemají rádi. Ale 

v takové restauraci moderní, secesní, ukážeš se ve shromáždění svou autoritou, věhlasem, 

úřadem, hodnostářstvím – s novými šaty, kloboukem, předstihujícím svými rozměry všechna 

očekávání, před očima mnoha známých, již všichni budou okukovati a záviděti; dále tak 

intimně se to pomlouvá a svádí k důvěrnostem. Uzavřená prostora jako by sdružovala, nořila 

v sebe mysli i srdce – tak bezstarostně se to plácá o módě, dětičkách, děvečkách a jiných 

domácích záležitostech.  

Takříkajíc všichni tu byli, co tvořili i elitu našeho městečka, i tu obyčejnou známovost, 

nedělní nezbytnost naší veřejnosti. Vedle úředníků a jejich paniček na prvém místě i 

neúředníci, živnostníci, obchodníci, obyčejní lidé – konečně také lidé. U několika stolů hrálo 

se v karty, a jak se zdálo, dost temperamentně. Atmosféra kouře z kraťáků i trabuk volně 

splývavá, modravá, jako by pojila vše v jedinou oblast družnosti, zájmů a požitků – a přece co 

tu trčelo vedle sebe různorodostí těch zájmů, nevraživosti stran, šalby a protivenství 

vzájemného; ale do toho hospodě ničeho není, jen když se pije… 

Stranou u kredence, u malounkého filigránského, osamělého stolku pohodlně si sedí, 

vlastně hoví, nevelký, spíše subtilnější člověk, nápadného, jaksi ostrého vzezření, aniž dalo by 

se postihnouti, v čem ta nápadnost záleží. Oči jeho byly sivé, jako zastřené, spěšně mhouravé 

a chvílemi neočekávaně se přivírající, ale přitom neobyčejně pronikavé, zažíhavé, ulpěle se 

v každého vnořující; tvář bledá, zažloutlá, trochu jako chorobná, s význačnými, měnivými, 

pronikavými rysy. 

Hověl si tu vpravdě nedělně, kdy není co dělat, pokuřuje si labužnicky, ba i znalecky a 

vzhlédaje na přítomné a jakoby o nich dumaje; nohy si pohodlně vztáhl před sebe, ač často 

sklepník, musiv se jim uhýbati, významně se na něho podíval. Patrně vyvolil si tento secesní 

stoleček na třech rovných nohách jako kolích stojící, aby k němu nikdo si nemohl přisednouti; 

ale misantrop a samotář to snad nebyl, spíš jen svůj zvláštní človíček. Jinak se všemi se 
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pozdravoval, s přicházejícími i odcházejícími, příležitostnou krátkou promluvu s nimi poměl a 

vždy něco vtipného, řeřavého prohodil, neboť se dotyční smáli. Se všemi byl patrně dost 

dobře, ba i důvěrněji znám. Ale v každém satirické řeřavění cos se tajilo a harašilo v jeho 

slovech, co jako by vynášelo se nad ostatní, majíc na nimi duševní převahu a z nich si dělalo 

blázna. Fistulkový, přeskakující, trochu sípavý a zaškrcený hlas jeho poněkud k tomu zdání 

rovněž přispíval. Bylo v něm také kus filozofa a člověka svého, soběstačného. A při řeči jeho, 

jež připadala krátkým zašveholením, vždy tak neoznačitelně sevřela se jeho protáhlá očka a 

zamhourala na dotčeného, a přece jaksi chytře, lstivě, poněkud i uhrančivě, takže to 

v povrchních lidech vzbuzovalo důvěru – a jako by si myslel dotyčný oslovený, že to ten 

patrný výsměch jeho týče se všech ostatních, pro něho že je to od toho zvláštního človíčka 

důvěrou a vyznamenáním. 

Byl ten človíček také dobrým hercem ochotníkem, bez nichž ani naše městečko se 

neobešlo v kulturním svém rozvoji, jímž nad jiná se honosilo – a co se týče jeho prózy 

životní, povolání, byl zlatníkem; poněvadž však v době, kdy lidstvo honosí se samou imitací a 

šalbou, nevyplácelo by se takové venkovské zlatnictví, měl proto ještě vedlejší zaměstnání, 

byl majitelem vysokým c. k. místodržitelstvím atd. povoleného obstaravatelství pohřbů. 

Podnikal, obstarával naše pohřby, naše poslední potřeby. Pochovával nás. Byl to 

pokrok u nás, sousední městečka nám záviděla. Měl pohřební vůz jeden pro první a třebas 

ještě mimořádně vyšší třídy, přál-li si kdos, komu to nevystačovalo takto, neb žádala-li to 

obzvláštní autorita a význam toho, kdo mezi námi ukončil svůj velezáslužný běh života – 

druhý pro ty lidi obyčejné, jaksi sprosťáky, co si zvláštního luxusu smrti dovolit nemohou. 

Měl zásobu bíle a zlatě amalgamovaných věnců, anděly, masivní, pompézní i jednoduché 

svícny, roucha, sukna, prostěradla, šik ze zdejších ševců vycvičených pompfunebristů a 

jakéhos jejich jenerála, ševce to s mohutně vyvinutým, na prsa splývavým vousem, a proto 

nad ševčinu povzneseného, měl pro ně uniformy, chocholy, pro jenerála chochol nejvyšší, 

uniformu nejparádnější. Měl zručné své pomocníky, kteří všechno nutné s nebožtíky 

virtuózně obstarali. Měl zásobu případných soustrastných frází, ustálené kondolenční 

proslovy, řídící se co do tklivosti dle výše třídy, jež odříkával vám nazpaměť jako pilný, 

dobře nacvičený žáček, přivíraje při tom zachmuřeně svá očka a rychle, nedůtklivě jimi 

pomžikávaje, jako by násilně zadržoval slzy pohnutí; měl připravená vzorná parte, jichž 

slohová květnatost a dojemnost řídila se rovněž dle výše třídy; uměl pochmurně, obřadně se 

křižovati, poklekati, vše, co bylo jaksi církevnicky třeba. Všechno jaksepatří moderní, 

technicky vyspělé, vyhovující všem požadavkům doby. Byl to chytrý člověk s duchovními 
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úřady, kostelníkem, hrobařem, zvoníky, ministranty, a to je zvláště prapakáž – s muzikanty, 

modlavými babami.  

Byloť vzhledem k tomu všemu u nás dnes tak pohodlno, až milo umřít, bez starostí a 

svízelů druhdy, kdy rval se o nebožtíka kdekdo ze žreců smrti, snaže se z jeho pozůstatků 

urvat co nejvíce, zvláště páteři, a kdy pro trochu slušnějšího člověka případ smrti značil 

takřka katastrofální pohromu majetkovou; mohlo by se až říci, že se člověk na to zrovna těšil, 

na takový svůj a krásně bez starostí zaranžovaný funusek – potřeboval si testamentárně určit 

jediné, kterou třídu, případně co ještě k tomu pro lepší a jistější spásu věčnou, jakous to 

vícepráci pohřební, a už všechno měl obstaráno, natištěno, vyřízeno, všechno, všechno, ani na 

naši svíčkovou, věčně usmrkanou a oslzenou bábu nebylo zapomenuto, i jí dostalo se dle výše 

třídy. 

Co dřív bylo tahání a smlouvání se všemi těmi vykořisťovateli a příživníky smrti – i 

ten poslední posleplý chlap se svou beznosou, hnusnou kumpánkou, udržující vespol milostný 

poměr, co to za spásu tvé duše v průvodu pohřebním vybrečovali nekonečné otčenáše, majíce 

to jaksi zpachtováno, neustali druhdy po dlouhou dobu choditi a nestydatě tě vydírati – 

zaplatiti, pak nějaké pěkné brambory, pak ještě nějaký kabát, sukně a košili – až posléz 

musels je vyhoditi a to byl teprve konec, třebas to byla bídná odplata za ty jejich infámní 

otčenáše. Umřít a zbláznit se a přijít o všechno, značilo druhdy takřka totéž. –  

Teď je všechno jinačí u nás, jak pravím, tak pohodlně, až jedna radost, u nás nyní 

umírati a pro pozůstalé ještě větší, zvláště při naději na hodně dědictví. 

A těchto svých zásluh o nás živé i mrtvé zdál se býti ten člověk vědom. Konečně 

každý stav má své zásluhy, kterými buduje si svou ustálenou pozicí a hrdost stavovskou, své 

sebevědomí a svou význačnost. A tajilo se dále v tomto jeho povolání, jež stalo se mu 

životním, a při němž zlatničina stala se již dávno věcí vedlejší, ještě něco jiného, co mělo svůj 

jaksi mimořádnější, intimnější dosah, řekl bych jakés tajemné prozřetelnosti až mystické 

záhadnosti; něco, čeho jsi se u toho člověka až obával, když i jen se na tebe podíval. 

Věděl jaksi tento člověk dříve než ty, kdy hodláš umřít a také umřeš; věděl to obyčejně 

dříve než naši sami doktoři, s nimiž byl v důvěrném, řekl bych kolegiálním, obchodním 

spojení. Naši doktoři totiž málokdy to uhodli ve své učenosti, ubezpečuje trváním života tam, 

kde k ohromení rodinnému nastala smrt, a předpovídajíce smrt, kde vesele se žilo dál 

k ohromení zase těch, již tak nedočkavě na tuto smrt chvátali; ale zase náš člověk svým 

přirozeným, životnou učeností a papírovými škváry neumořeným instinktem to uhodl téměř 

vždy. 
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Každý stav vyžaduje své zručnosti, svých zvláštních schopností, bystrost, pronikavost, 

čemu nedá se naučiti ve školách, jimiž jak známo, se jen přirozeně bystré intelekty ohlupují. 

A nemáš-li jich, jsi ve svém povolání hudlařem, nádeníkem pouhým bez ideje, neprosperuješ 

pak v době nynější tolikerého závodění a navzájem se potírajícího úsilí. Bez těchto 

přirozených schopností můžeš se leda státi úředníkem v patřičné dietní třídě a s automatickým 

postupem, nebo tak učitelem, ale praktickým člověkem, na svou schopnost a sílu odkázaným, 

rozhodně ne. 

Náš člověk ve svém oboru rozhodně hudlařem nebyl, neměl školu, kurzů ani knih, 

nestal se tudíž ani úředníkem, ani učitelem, ale svérázným praktikem stavovským byl. Proto 

zpravidla stavovským svým instinktem uhodl, čeho pro svou živnost potřeboval, kdy totiž kdo 

z nás měl umřít a jakou třídu funusu to vynese. 

A dle toho činil své přípravy, rozpočty, opatření – vždy pak okamžitě mohl ti 

vyhověti, nikdy při dané objednávce sebepromptnější nepřišel do rozpaků. V nějakých 

čtyřiadvaceti hodinách mohl tě řádně křesťansky pochovati. Beze všech nesnází, vždy 

pohotově, bravurně – vždycky byl pohotově každého pochovati, kdo to potřeboval, kdo o to 

stál, i často téměř dříve, než umřeš. Také se to stává.  

Kdekdo dlouho již postonával a chřadl, a zvláště na koho radostně a nedočkavě čekali 

dědicové, toho měl v permanentní evidenci. Kdo rozstonal se náhle, o tom nabyl okamžité 

informace, hned zároveň jak tam byl doktor povolán, popřípadě duchovní, kde se 

v nevědeckých našich dobách na to ještě drželo – i s farou měl náš člověk své důvěrné, řekl 

bych obchodní styky, agendu… 

Jakť jsem byl pravil, měl náš člověk důvěrná obchodní spojení se všemi těmi, již jsou 

přisluhovateli křesťanského pohřbívání, je to vzájemný kšeft, ruka ruku myje, a jeť ostatně 

zvláště doktor v závodě takového druhu, jako měl náš člověk, nejvydatněji prospěšným 

činitelem, a posílal-li našim čtyřem as pánům doktorům z kšeftovní uznalosti a vzájemnosti 

oné nějaké novoroční kapouny, krůty a víno, jako to činí každá lékárna kvůli vhodnému 

předpisování co nejvydatnějších receptů – neví se; snad. 

A proto jsa jakoby ovláčen tajnými zámysly a kšeftovnými intrikami člověka tohoto, 

jsa jeho pohledem jakoby vždy protknut kams do kořene svého žití, tuše v jeho mysli a srdci 

vždy přítomné, blažené, svrchované přání, aby co nejdřív ve příčině smrti došlo na tebe – je to 

jeho kšeft – a zvláštním uzpůsobením procesů duševních a transformací vnitřní nadáv se u 

tohoto člověka, že vlastně neomylně již to ví o tvých koncích, že všechno mu zjevno o tvém 

osudu co se týče kýžené jím smrti, a že mluvě s tebou vlastně již to o tebe ukládá ve svých 

záhadných, jaksi smrtelných tuchách a svém přesvědčení o tobě – proto obával jsi se nějak 
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toho člověka, a řekl bych, nepříjemný, někdy až příšerný pocit ovládl tě při obcování s ním. 

Podal-li ti svou ševelivou, vždy trochu chladnou a lepkavou ruku, a tu podával napořád, bylo 

ti, jako by smrt sama na tě sáhla, div jsi se nezachvěl. To je ovšem věcí tvého temperamentu, 

naši lidé bez takových tuch a zdání s ním aspoň zcela nenuceně, sousedsky a žoviálně 

obcovali, připíjeli si s ním, hráli karty, podávali ruce jeho tak nějak jímavým rukám, na nichž 

lpělo již tolik doteků s nebožtíky. 

Ale jinak své síly, moci, své jakés svrchovanosti a tajemnosti jako by si ten člověk byl 

vědom a celé jeho žití uspořádáno jsouc tak, že se všemi v nejživějším styku a účastenství, 

stále s celou naší veřejností v soujemu a vztazích tak významných, přece jako by se z ní 

nápadně vylučovalo, nad ní vyvyšovalo, filozoficky přezíralo v stavovském i duševním svém 

sebevědomí… 

– Všechny vás pochovám, zdálo se pohrdavě a vítězně označovati jeho vzezření, ironie 

a úsměšnost jeho kmitavého, ulpívavého pohledu, jistá jeho potměšilá záhadnost i ono 

ševelivé, po vašich rukou mravenčivě probíhavé podávání rukou, jako by tě smrtelně chtěl 

zlechtati, nebo zas jako by dotýkala se svými lepkavými, chvějnými tykadly můra. – 

–  Všechny vás pochovám, vy blázni, hlupáci, pošetilci, vysmívala se jeho 

fyziognomie, připomínající nějakou masku, za níž nevíte, co se ukrývá… 

A tak také dnes seděl, pokuřuje si, popíjeje, nohy co nejpohodlněji a nejnonšalantněji 

protáhlé křížem, po nichž marně sklepník káravě se ohlížel – pozoruje si přitom své vůkolí a 

svým způsobem si o něm usuzuje. – – – 

V restauraci bylo velmi živo, zvláště dnes, za tak nevlídného nedělního odpůldne, 

mračné, hynoucí již přírody, kdy měšťákům je leda k zívání – ještě že ta hospoda je. Byli tu 

dnes zastoupení takříkajíc všichni naši lidé, kteří jako by srostli s pojmem a podstatou našeho 

městečka, naší veřejnosti a tvořili tak jeho význam, veřejnost, ráz a určení, jeho lesk, chloubu 

i moc. 

A tu předně naši mistři páni ševci byli u dvou stolů zastoupeni, ale ne ta sprostá 

podružná, jarmareční, běhounská holota, nýbrž ti jaksi naši kmenoví lidé stavu, kořen této 

naší kvetoucí, starodávné, kmenové živnosti, již naše městečko bylo pověstno – ti, kteří slaví 

modré pondělky skoro celý týden, co jejich „votroci“ doma látají a lepí boty, mistry a paními 

mistrovými rozvážené po jarmarcích celých našich hor, mistři to bodří, robustní, hluční, od 

plic, svárliví a neústupní, kteří dovedou v jednom kuse vysedět v hospodě a pít a hrát karty ve 

svých svátcích, trvajících od Narození Páně až do Tří králů, kdy na nic se nesáhne a jen se jí a 

pije, jimž také nic není svato, z celého světa si dělají blázny a tkví v nich kus rázovitého 

cechu bývalého a akutní politiky našeho městečka. Bohužel do zastupitelství se nedostane 
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téměř nikdo, načež pak celé tříletí volební nadávají a vyhrožují. A své nejrázovitější předáky 

občas vysílají také sem, trochu jako mezi pány, běží o styk, o dekorum – jinak mají svou 

dávnou hospodu, kde zdá se, že někdy jako by se vzbouřilo celé peklo ďáblů… 

Ti dnes jako obyčejně jsou nejhlučnější, třískají do karet, nehorázně odplivují, kam se 

dá, jen ne do plivátek, tím méně kapesních plivátek, jichž si ještě nepořídili vzdor všem 

úředním nařízením rozvěšeným po stěnách, žádné tuberkulózy se nebojí ani tak, jako aby je 

neupomínali a nefendovali za kůže, což bývá jejich slabou stránkou – tropí vůbec celkem 

neplechu u svých stolů, a vychrlí chvílemi takový nehorázný vtip, že až přísná paní berní od 

stolu naproti na druhém konci místnosti s indignací a opovržlivou káravostí se k nim ohlíží, 

jenže ševcům našim není nic svato, ani žádná paní berní, zvláště, když jim zůstala dlužna za 

boty, jak nejčastěji se stává… 

„Nepůjdeš si taky s námi hodit?“ (pravý švec každému ze svých familiárně tyká), zvou 

často našeho obstaravatele, ubírají-li se kolem něho, a to tak bodře a důvěrně, že těžko 

odepříti a nehoditi si s nimi.  

Ale ten jen laskavě a potměšile zamhourá očima, jako by sice svolně přikyvoval, 

neodmítal, plný ochoty a dorozumění k nim. 

„Zajisté, zajisté,“ rychlou, přetrhávanou fistulkou slíbí a nějaký vtip k okolnostem se 

vztahující uříhne při tom hrdlem. 

Ale potom jako by zajíkl se sveřepě v sobě. 

– Všechny vás pochovám, vy prťáci, třebas byste byli ze samé smůly a dratví! Já tak 

s vámi hrát, já, výsměšně ozvalo se v tomto zajíknutí. – Zřejmě to jaksi značí a připovídá ta 

maska jeho na ty ševce potměšile se třeštící – ševci hledí si zatím zase svého… 

Zrovna naproti jeho stolku dost okázale a zpupně se vyjímá zdejší tovární panstvo, 

totiž ne ti, co jim patří ty fabriky (a s nimi zároveň celé naše město s těly i dušemi), ti hoví si 

někde ve Vídni na milionech za tkalcovskými jejich stavy vytlučenými nesčetnou sběří 

zdejších hor, ale ti, co jsou jejich zřízenci, úředníky, řekl bych pochopy těchto roztomilých 

jinak závodů, které mění bavlnu ve zlato – totiž zároveň ti, kteří jsou daleko zpupnější a 

nemilosrdnější vůči oné sběři, než sám pán pro kapsu svou. 

Ti pijí si dnes plzeňské, vybraně, svátečně, okázale si jedí a pokuřují trabuka, a hned 

vidět tu rázem povýšenost stavu – ševci pijí obyčejné a zajídají leda buřtem s cibulí, mimo 

jejich pana předsedu s řídkou bradou, jenž pije také plzeňské a jí pečeně, protože to rád a 

patrně na to má. Přitom tovární panstvo výlučně, pro sebe si zasednuvši, počíná si téměř 

aristokraticky v pohybech a řeči, nedbale, opovržlivě pro ostatní masu, cedí tak 

neoznačitelným způsobem každé slůvko – a destilát všeho je u nich bavlna, leda někdy, 
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vlastně často, také ještě holky. Nad bavlnu neexistuje u nich ničeho, v jejich světě je samý 

pinkops a warkops, statisícové házení ciframi, světová konjunktura. Někdy jen také ty holky.  

Jeden mezi nimi jako asketický svatý, úžasně suchý a vysátý patron, jenže ne z pobytu 

na poušti a kobylek, vtělený to rozpočet a cifra – „co se nažral bavlny,“ jak mu soudili ševci, 

přísný sžíravý, zpupný – „co je jeho ta u nás Mauthnerova fabrika,“ jak pro jeho 

charakteristiku zase usoudili naši nestoudní ševci, jimž není nic svatého, první po řiditeli, 

mimo fabriku fanatický, nepřesvědčitelný politik, vede právě slovo, cedí každé, a každé jako 

by lineálem bylo přistřiženo. 

Frivolní člověk vedle něho, špinavý, vždy jaksi mastný, bachratý, vykrmený, malý 

jako závalec, s odulými rty, nakudrnatělými vlasy, pohyblivý jako klubíčko, takový celý nějak 

oplzlý, lámající česky, také z té fabriky proměňující bavlnu na zlato, důvěrník to pánův, či jak 

říkají špicl, do toho chvílemi zabrebentí, přitom uplatní hodně tlustý nějaký vtip a přiměřenou 

anekdotu, při níž fabrické paničky jejich hodně nahlas se řehoní, ukrývajíce obličeje stydlivě 

za dlaně nebo ubrousky. – Ale zdá se, že má něco jiného za lubem; ohlédá se kams ku dveřím, 

až najednou vytratí se spěšně kamsi ven, mihne se to tam vzhůru po schodech, jde za 

pokojskou, tam pobude si nějakou chvilku. 

– Ty kluku zkažená, olezlá, však znám ty tvé spády, vím, kam jdeš, vysmívá se 

potměšile a řeřavě tvář našeho obstaravatele, kolem něhož človíček se mihl, nevšímaje si 

ovšem takového individua, neboť u těchto lidí začíná člověk teprv u bavlněné branže. A 

takovým smýkavým pohledem obestřel bachratého človíčka, provalivšího se spěšně dveřmi a 

chvátajícího za svou pokojskou: jako by mu smyčku svým pohledem hodil kolem krku. – 

Však tě také pochovám, jsi juž dávno prožraný skrz na skrz, dávno zralý pro červy, značila ta 

hozená smyčka. 

Tovární panstvo bavilo se zatím dále, pinkops, warkops, pinkops, konjunktura, pak 

nějaký přetřes těžké sociální otázky a obtíží s pracovními silami, které stále vyvolává ta 

nevděčná, svých pánů a výdělků jimi poskytovaných nevážící si fabrická náce – že k ní jejich 

pán je přespříliš shovívavý, mínil tu zvláště ten, co je jeho Mauthnerova fabrika – on že by 

s tou bandou zatočil jinak – plyne slibně jeho hovorem a ostatní mu horlivě přisvědčují. 

Zvláště takový přihlouplý, trochu šišlající, jazykem klopýtající človíček, nějaký pravý 

protekční tulipán fabrický mezi nimi, šišlavě, ale zato co nejurputněji přizvukuje. Zdá se dále, 

že s paničkami svými páni navzájem si flirtují, ale celkem žádná z nich nestojí za to. Ale je to 

aspoň jiné maso, myslí si při tom.  

– Všechny vás pochovám, bavlnění baronci, i kdybyste byli vašim warkopsem a 

pinkopsem třeba obtočeni celí, však všechny vás pochovám, zdá se křičeti v sobě maska 
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obstaravatele, upjatě obchvíli pozorujícího a poslouchajícího ve sveřepé, zadostiučiněné 

radostnosti tuto společnost a jakoby při tom honosícího se svou osudovou převahou. – – 

Tam, u čelného stolu honorace zuřivě rozkládal právě otylý člověk, s býčím týlem, 

velkou hlavou, bachratý, spoře ovousovaný, s ohromnými prsteny na neobyčejně tlustých, 

krátkých prstech, s ohromným řetězem na pestře květované vestě, objímající nehorázné, řeklo 

by se hodnostářské břicho, zlaté knoflíky s diamantem, ne tudor, v náprsence, okázalý, řvavý 

člověk s vyboulenýma očima, hrozný jedlík a sviňák, bezohledný, zpupný to člověk, u 

veřejných hodnostech domohší se ve městě všeho, čeho domoci se dá, příští náš purkmistr, 

paša náš, machr naší společnosti, jehož se každý bojí a slepě poslouchá, kdo s veřejností má 

co dělat – strhne na se, kde se co strhnouti dá, pivovar, les, záložnu, z které po libovůli si 

vypůjčuje, který svými nápady a projekty přivedl město do nesmírných dluhů, jinak řvavý 

vlastenec, řečnící a holedbající se při každé okázalejší příležitosti, bijící se nehorázně v prsa, 

zvláště připomíná-li Husa a obligátní Bílou horu, které sudba dějin zajisté vhodně nám určila, 

aby vlastenci naši měli dost látky k svým vlasteneckým tirádám, také to jediné, co z historie 

pochytil pravý tento náš člověk – odbrebentí všechno, nerozumíš mu, ale poddáváš se 

brutalitě jeho slov, všechno odmektá, vylže, ale všichni uctivě, zbožně ho poslouchají, 

pokyvujíce souhlasně hlavou. 

Jen maska obstaravatele, v sebe potměšile jaksi se vnořujíc, zdá se potom k tomuto 

člověku, jenž ostatně patrně je nachýlen k mrtvici, o čemž obstaravatel zdá se věděti, mířiti 

neoznačitelným, pronikavým výsměchem, až uhrančivým, břitce ostrým… 

– Chichichi, ty blázne procovský, ty nedocpané jelito, ty stržníku, harlekýne, 

chvastavče, však ti to všechno brzy už také přetrhnu, pochovám tě, miláčku, pochovám, a 

s jakým gustem! Počkej, jak to s tebou zanedlouho hodí, to budeš koukat, to budeš vyvalovat 

ty své buličí oči, to se ti nebude chtít od tvých mís a tvých hodností, co? 

Poznáváme tu zároveň, že vlastní podněty osudové a prostředky výkonné se v mysli 

našeho podnikatele úplně ztotožňovaly – on, výkonný orgán smrti, vlastně jaksi považoval se 

za sám majestát její, svémocně ukládající se všem…  

– A všechny vás ostatní tam, všechny ostatní, pravím, zdál se pokračovati sžíravý 

výsměch obstaravatelův vzhledem k tomu stolu. Byl to obligátní stůl předáků našeho města, 

jsoucích v čele správy, hodnosti, moci, zkrátka „kapacit“ našich, dle výroků jednoho našeho 

patrně učenějšího a v lepších rčeních zběhlejšího ševce. Takový kmenový honorační stůl, 

k jakému pohlíží se vždy s respektem. – 
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Jen se tam naparujte jako krocani na hnojišti, jen se zdejte a tvařte. Nevídání, takoví 

matadoři! Že máte peníze – inu, známe to, víme, jak to u vás chodí, uvažovat zdál se jaksi 

dále náš obstaravatel. 

– Viď, ty tam, kokrháči, ty žoku peněz, když chodils ještě pro ty šulcovky, nejdřív 

sám, pak ti je báby nosily v koši. To ses najezdil do Uher nakupovat za ně, co, viď, tam to 

ještě neznali? Za dvacet jednušek pravých dostals jich sto! To to přibývalo! Pak se už mohlo 

obchodovat dál „poctivě“, bohatnout, naparovat se! A kolik že ostatních mezi vámi zbohatlo 

těmi šulcovkami a stalo se tak teprve lidmi, he? Před očima úřadů, četníků, kteří jsou vždy 

nejhloupější, he? Narážel to náš obstaravatel na druhdy kvetoucí u nás „živnost“ s falešnými 

penězi, dle svého vyrábitele zvanými šulcovkami na nichž dobře půl městečka našeho založilo 

své bohatství, slávu a moc… 

– A co ty, vyschlý, chlupatý angrešte tam – pamatuješ se? To byl pangrotek co? Ten se 

poved, nikomu nedals ani krejcaru a všem jsi se vysmál! Ostatně vy, pangrotáři, všichni, větší 

i menší, co vás tu všech je – viďte, kšeft nejde, honem teda pangrotek. Všichni to trefíte, 

všichni v tom umíte chodit, jaksi jízlivě se zachechtal sobě obstaravatel. 

– A co ty, hromotluku, tam vedle, co se tváříš jako svatý? Máš svůj druhý stotisíc 

v kapse, že? Teď si můžeš na ni poplácávat – jen když jsou tady, jen když jsou tady! To se 

dřeli ti sedláci, co, za směnčičku na stovku dali se dvě tři desítky, ovšem rabat, skonto, 

interes… To to šlo, to těch statků zmizelo v té tvé bezedné kapse, co? Sedlákům úrodu brals 

z pole, dobytek jim odváděl, poslední peřinu odnášel. To bylo okradených, ožebračených, 

z přístřeší vyhnaných nebožáků, co? Ale copak ty máš srdce? Vlastní mámu, vlastní děti 

okrádáš, holomku, vydřiduchu, kate! Ale jen když jsou tady, viď! A zato jsi vážený dnes a 

budeš brzy okresním starostou! Tak to mezi vámi aspoň jde, nepostačil se jedovatě 

ušklibovati náš obstaravatel, bera si ve svém nějak zlém rozpoložení na paškál své lidi. 

– A ty tam, ježdíku zakrslý, koukáš nevinně na svět jako holoubátko, co ještě cucá, a 

přece se pamatuješ na ten svůj ohýnek, co? To byl ohýnek, co, ten se poved, co? Škrtls jen 

sirkou a už to bylo! To bylo zásob, kterýchs jakživ neměl, co ti zaplatili! Povedlo se, povedlo! 

A chudáku, jak byls ustrašený při tom ohni, jaks řádil, naříkal, bědoval, až jsme se div na sebe 

nesložili, my, kteří se jakživi nesložíme na nikoho, na žebráka, na sirotka, vdovu, jen na svou 

kapsu. Ostatek, co se vás jich tu nazapalovalo, abyste přišli k pěknému pojištění – chichichi, 

zrovna včera v noci zas tak něco šikovně shořelo, ani nezatroubili – ještě dobře, že jste si 

koupili na dluh parní stříkačku, potměšile se šířil v duchu náš obstaravatel u příležitosti těch 

častých ohňů u nás… 
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– A ty křivopřísežníku tam, cos odpřísáh sirotkům a okradl je o celé jejich jmění, ten 

nářek jejich už neslyšíš, viď, ale vedeš si, jako nejvelebnější pampáter o božím těle. Ostatek 

kdopak z vás neodpřísáhne, je-li čáka, že to vynese! Všechno na světě falešně odpřísáhnete, 

všechno, všecinko, co sirotci, vdovy, čest, neštěstí a zoufání druhých, jen když to vynese a 

nemůže na to kriminál, viďte, vy počestní kujoni! A přitom jak bohumile dovedete si počínat, 

chodíte na Velkou do kostela a na Vzkříšení, Boží tělo, vyšlapujete si při tom jako veteráni, 

chodíte vítat biskupa, světíte prapory, školu – všechno s pánembohem začínáte a končíte, 

chichichi, vy farizejská čeládko! A viďte, na mé funusky chodit, to je vaše, je-li aspoň v první 

třídě. To si pak vyšlapujete, to se honosíte, to se měříte ve své důstojnosti! A jak to přejete 

tomu druhému, jak milé uspokojení vás jímá, když někoho seberu – heč, tu máš, došlo na 

tebe, na všechny že dojde, jen ne na mě… A když si počínáte, jako byste při nejmenším tisíc 

roků měli býti živi a shromažďovati svůj mamon a prováděti své neplechy – chichichi… A 

zatím všechny vás pochovám a červům složím do země se všemi vašimi hodnostmi a pytli 

peněz, vy vydirači, stržníci, lichváři, penězokazové, křivopřísežníci, děvkaři – vy kapacity, vy 

matadoři, vy šmokové – (jak dávno již vidno, uměl náš obstaravatel slušně nadávat) – 

všechny, všechny, jak jste tu, vás pochovám!… 

Některé naše úřednictvo s předsedající paní berní v čele sedělo u zvláštního svého 

jaksi stavovského stolu, někteří páni kvůli zvýšení efektu a významu v uniformách s kordy, 

něčím to, co duši českou naplňuje nejpokornějším respektem, až skoro zlekaným úžasem, a 

podaří-li se našemu člověku dosáhnouti toho, že může obléci tuto lesklou věc, je hotov za ni 

obětovat duši i tělo, své lidství, čest i národnost… Vskutku kolem tohoto stolu něco jako 

velebná gloriola se vznášelo, něco jako nedostupná oblast, v niž jen zdaleka zříti lze v uřícené 

ohromivosti ostatním smrtelníkům. Také skoro tak uctivě se zíralo sem, tak uctivě se kolem 

chodilo, tak uctivě se sem klanělo. Jen jeden nepočestný švec, jemuž od toho stolu některé 

kordy byly dlužny už více let za perka a lakýrky, nadával strašně a odplivoval si. Jeden soudní 

pán z nich, jemuž tvář ztopořila se ze samých těch paragrafů, jež házel na hlavy naše, se 

sporým jako vyškubaným vousiskem, s učesanou pleší, stále vyjevený, jako rozzuřený, jenž 

všechno odsuzoval a zamítal, pravý to samosoudce nad národem a zemí, řáhl tam takovým 

cedivým, svíravým, řeřavým hláskem, jenž vzdáleně měl podobu s useknutým mrcavým 

ocáskem u pejska a jenž však v útrobách zvláště odsuzovaných probíral se jako skelné střepy.  

Pan koncipista u hejtmanství v něčem nesouhlasil s jeho samosoudcovstvím a patrně 

vedl se spor, jak tomu nasvědčoval čím dále ňafavější zuřivý hlásek, předkládající tam své 

argumenty. Paní berňová se čtyřmi dcerami, s nimiž přicházela sem jako na trh, přísně, 

pochmurně a vážně se tváříc, naslouchala, dávajíc zjevně za pravdu panu samosoudci, 
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poněvadž byl svobodný, a pan berní, starý hlupáček pod pantoflem, krčil se přitom do ramen, 

potřásaje jen hlavou a neodvažuje se na ničí stranu dát najevo souhlas. Těch čtvero dcer, 

hezky již uzrálých jako martinská husa, rozsazených z obou stran rodičů jako u strnulém 

vyčkávání čehos, zdálo se zvláště zaujato rozepří a také jejich zájem byl patrně na straně 

samosoudce, poněvadž byl svobodný, a každá rozpřádala kol jeho rozčesané pleše a jeho 

dietní třídy ideály svého uzrálého panenství. O jakéms novém, důstojném upravení služného a 

požitků, v čem obě strany nebyly zajedno, žádajíce pro sebe každá více u významu o 

zodpovědnosti svého stavu, vedl se spor, ale nesporná jednomyslná věc v obou myslích se 

projevila stran nedostatečného služného, dlouhé služební doby a svrchovaně nespravedlivého 

postupu, kdy v nějakých čtyřiceti letech nelze jít ještě do penze aspoň v šesté dietní třídě, 

v kteréž sociálně-moderní kletbě úpí ostatně dnes kdekdo. Nedostatečný tento postup a 

mizerné upravení platů úřednictva vůbec je jistě donebevolající a stává se již pohromou 

celého národa. Pán soudní přál si aspoň již býti radou a pan koncipista aspoň hejtmanem. 

– A kdybyste byli já nevím v jaké dietní třídě a v samotných oblacích důstojenství a 

povýšenosti, pochovám i vás, i vaše uniformy a kordičky, vaše hvězdičky a medaile, vše 

odevzdám červům – papejte tam ze své dietní třídy! Všechny, všechny vás pochovám, 

sakumpak všechny… zdála se k nim vyzývavě křičeti maska obstaravatele u jakési sveřepé, 

vítězné svrchovanosti! 

Mělť ostatně také jako zlatník trochu spadeno na tyto pány, budiž tu spravedlivě 

doznáno – jedna totiž velká ouřednice mezi nimi, která zde přítomna dnes nebyla, na nějakou 

slavnostní akademii nebo svěcení praporu, jemuž snad měla býti kmotrou nebo co to bylo, 

neboť u nás splývají ty věci všechny dohromady, že se v tom člověk nevyzná, ale zkrátka ta 

velká ouřednice, majíc při tom být nějakou čestnou funkcionářkou, objednala si u něho drahý 

šperk, pohonosila se v něm při slavnosti, načež pak celou noc protancovala, neméně okázale 

se honosíc – načež druhého dne poslala jej vrátit, že se milostivé paní nehodí… 

– Pochovám, pochovám, čím dále sveřepěji slibovala maska a jako by zrovna pásla se 

u vražedných svých předsevzetích. – 

U jiného stolku v úzkém svém kroužku hovělo si na koroptvi a plzeňském několik 

našich odborných i neodborných pánů učitelů s tváří vážnou, pochmurnou, pohledů neobsáhle 

zaujatých, se vzezřením a výrazem všeho toho nesmírného významu a zodpovědnosti stavu, 

jenž za celé lidstvo se obětoval v ohledu jeho výchovy etické, estetické a sociální. Jeden 

z nich pracuje o velkém učeném díle, o metodice a problému početních obrázkových 

vyprávěnek, něčeho, co zde ještě nebylo, jimiž míní způsobiti epochální převrat v elementární 

učbě počtům – chichichi, ušklíb se v tomto pomnění obstaravatel, jestlipak však naučíš 
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násobilce, které jste ještě málokoho naučili – a míní tím zároveň stanoviti vyšší poznatky a 

hodnoty nejen v psychologii dítěte, ale v systematice školské všeobecně; jeho hlas byl 

hluboký, ponurý, přesvědčivý, chvěje se v jakémsi nesnesitelném vnitřním pedagogickém 

nadšení. Leč tohoto stavu jen v uctivé pokoře, v úžasu a obdivu samé prozřetelnosti lze se 

jedině dotknouti, nelze nikdy nalézati dost způsobilého a vhodného výrazu tohoto respektu a 

zhodnocení, aby náležitě se ocenil a vystihl pořád ne dost pochopený a uznaný význam a cena 

jeho pro národ a lidstvo, jež vysvobozuje z tmy a zatracení nevědomosti, ke světlu osvěty je 

vynášeje… Chichichi, sveřepě rozřehtal se tu v duchu náš obstaravatel, jeho impertinentnímu, 

jedovatému rozpoložení ducha nic neimponovalo, z nejsvětějších statků lidstva nic nebylo mu 

svato, vše sloužíc k potupě a výšklebku. A zároveň že pro nic jiného neměl ohledů, nic že 

neexistovalo jaksi ve vlastních stavovských jeho zájmech, co by dovedlo vzbuzovati v něm 

jinou slušnost, jinou ideu, než potřeba bezohledného, nelítostného pochování všeho a všech, 

neexistovala pro něho a úcty nezasluhovala žádná výlučnost stavu, žádná posvátnost ničeho, 

co by nebylo vydáno jemu na milost a nemilost, jsouc zabíráno tou jeho svrchovanou vnitřní 

vítězoslávou moci a panování nad veškerou touto smrtelností, která je vložena do jeho rukou 

– nemohl ovšem ani své podivné zámysly a svou pravomoc smrti nevztáhnouti ani na tento 

stav: – Také i vás pochovám, žrecové učeben, školometi litery a puntíčku, vy nabubřelci, 

nadutci, nesnesitelní domýšlivci a národní vyhýčkanci, vy věční nespokojenci a trpitelé, věčně 

přetíženi a věčně mající málo za to, co vskutku jste, co vlastně umíte a co děláte – viďte, jen o 

tu platící holotu, aby zaplatila všechna ta vaše zpupná dezideria, se jedná, ta se ošívá – – 

všechny, všechny vás pochovám, a s jakým gustem, s celou vaší vybájenou stavovskou 

důstojností, s vaší troufalou, všude se vtírající pedagogickou fatkou, se vším tím vaším 

papírovým nesmyslným krámem, kterým ublbujete a mučíte mládež v domnění konání 

nejvyšších, nejvznešenějších služeb lidstvu a jak si to všechno pěkně napovídáte 

nesnesitelnou frází, kantorským svým žargonem – jo, jo, holečkové, mohli byste konat, velká, 

čestná by byla také vaše věc ve službách vzdělání a lidskosti, ale museli byste to vypadat 

jináč, než vypadáte, jináč vypadat škola, než vypadá ta vaše jalová, nabubřelá školština, pak 

jo… ale takhle! Chichichi, … tedy všechny, všechny vás smetu, všechny pochovám, křičelo 

v tu chvíli k pedagogickému stolu vzezření obstaravatele, nabravší takřka mefistofelský výraz 

křečovité, jizlivé sžíravosti, která vše potřísní a sžírá svým louhem. 

Ostatně sluší zase pravdě průchod dáti, měl na učitele zlost, protože nechali mu hocha 

– jejž ostatně měl za nejchytřejšího a nejhodnějšího, nejsa prost, jak vidno, ani při svém stavu, 

v němž po libovůli jaksi mával veškerou smrtelností, jinak tak nad ní povznesen, slabosti a 



158 

 

ješitnosti ostatních pozemských rodičů – propadnouti a dali mu čtyřku z mravů a byli by dali 

vyšší cifru, kdyby řád školní ji připouštěl. 

– Všechny, všechny vás takto pochovám, až budu chtít, až jako by to bouřila 

bezuzdným sveřepým chvácením ta maska, v šíleném jakéms vnitřním plesu jásajíc 

nezvěstnými jakýmisi výzvuky, které však spodobily se v rysy její, jata jakous unesenou 

vítězoslávou, tonouc v onom ubohém slavomamu, v kterém svou věc životní považujeme za 

cíl veškerenstva. Jásala, jásala ta maska v zpupném zjitření jakéms, stále vůčihledě 

vzrůstajícím, byloť to ostatně právě také jen takové své svrchované zadostiučinění stavovské, 

sebou opojené a vyhonosené, jež dnes ovládá všemi. 

Ostrá vzplanující očka jako jen se kmitala po všech, sžíravě na nich ulpívajíce jako 

krysa na kořist ze zabezpečeného svého útulku – tvář jeho jen hořela a žáhla jako u mimické 

virtuozitě a drobné, hbité, poněkud jako hadovité, vláčné jeho tělo se přitom nervózně a 

křečovitě chvělo, až téměř naskakovalo, co bílé, dlouhé, jaksi nehmotné jeho prsty téměř 

posupně vůkol sebe hmataly, jaksi nedůtklivě a spěšně přitom ševelíce a třesouce se jako 

pavučina na podzim větrem rvaná… 

– Všechny vás pochovám, vy páni i nepáni! Chichichi… 

Co je to pán před jeho zřením – a co již těch pánů sklidil a uťal ze života! 

– Velké i malé, povýšené i ponížené, i žebráckou mošnu proletářů (v unesení svém 

celý svět strhuje v pochovávací svou náruč, zapomněl, že pro proletáře vysokým c. k. atd. 

povolené ústavy pro obstarávání pohřbů nepracují), i baldachýn majestátu – nebe i zemi 

pochovám – všechno pochovám! 

A zase se obrátil k přítomným.  

– Vy, vy všichni pošetilci, blázni malicherní, vy nadutci pánovití, sebevědomí, se 

svými intrikami a pustými zájmy, kterými všechno strhli byste jen na sebe do bezedných 

svých kapes, do lačných svých chřtánů. Vy, kteří myslíte, že je váš svět, vaše fatka že v něm 

hraje roli nějakou, vaše ctižádost, okázalost, troufalost, povýšenost, že něco znamená přede 

mnou. Ani za mrvu, ani za mrvu, vy nedochůdčata lidskosti. Nic nejste pro mě než mrva a 

hlína a červi. Všechny vás pochovám, sklidím! 

– Co jsem toho již pochoval! A byli mezi nimi také jiní chlapíci, co vskutku znamenali 

něco víc než všichni vy hlupáci tady, zdála se pokračovati maska obstaravatele ve svých tak 

urážlivých, infámních vývodech. – A ještě pochovám, pochovám, holečkové, vás všechny 

pochovám. Nic přede mnou ze života neobstojí. Chichichi… 

– A vy tam, milostpaničky, samé ponížené, sladké rukulíbám k nim – a ona tomu husa 

věří, ona myslí, že je to pravda, chichichi… Vy hloupé, pitomé nány, hloupé čiči. – A jak se 
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každá z vás strojí a na sebe věší, jak se zdá před světem samá parádní okázalost, samá vnada, 

a zatím jak vypadáte uvnitř – chichichi… Vím, jak se vyjímáte nahaté s těmi všemi 

zbožňovanými vnadami, studené, ztuhlé, zubaté, právě dost připravené pro ty červy, kteří jsou 

mými společníky, mými obchodními přáteli – chichichi… Jen tam hodně pomlouvejte, 

stěžujte si na své děvečky, že vám nejsou dost otrokyněmi a není jim dost po chuti vynášet 

vaše nočníky a zaprávat vaše plundry, plácejte tam o své módě, hodně se honoste – 

chichichi… Všechny vás pochovám, červům sežrat dám… to jsou moji společníci… 

– A vy, panáci u toho biliáru, co děláte obličeje jako z podešve a máte v sobě tolik 

troufalosti, sebevědomí, nároků, zpupnosti a vetřelosti a hloupí jste a pitomí jako žoky – jen 

se shlížejte v zrcadle, vy mužské kokety, a tahejte se za ty své chloupky, jak byste je honem 

vymámili z jejich úkrytu, však dočkáte se také, až vám všechny díry budou zarůstat a jen na 

hlavě nebudete mít nic jako v nich nic nemáte, tlučte jen okázale těmi hůlkami, rozčechrávejte 

si ženiálně vlasy, urovnávejte kravaty, dělejte neodolatelné pózy, flirtujte nestydatě kde 

s jakou holkou, jako by všechny byly pro vás, žádná vám nemohla odolati… – Aha, ženeš se 

k pokojské zas ty, židáček si to odbyl, jen běž, jako by tě podpálil, ale nezalkni se při tom – a 

brzo dělej, aby se ostatní mohli vystřídati… Však vás už znám, braši, v těch vašich ideálech, 

ve vašem umu, ve vašich aspiracích, ve vašich spádech, v zeleném vašem mládí… chichichi – 

všechny, všechny si vás taky sklidím a pochovám! 

– Pochovám vás všechny, všechny, jak jste tady, všechny, vy trulanti, pošetilci, 

licoměrníci, stržníkové, nadutci, ničemové, lháři, křivopřísežníci, bankrotáři, lichváři, 

paličové, zloději, kurevníci, oplzlíci, infámové…, slušně, docela slušně to nadával, jak vidno, 

náš obsataravatel v jakéms vzrůstajícím palčivém rozhořčení, … procové, šmoci, balíci, 

lenoši, cizopásníci – i vy kokety, parádnice, flausistky, ničemnice, darmochlebkyně, 

pomlouvačky, kuběny, intrikánky… a čím vším zdála se chrlit, až posléz jakoby zlořečit tato 

maska u vytřeštěné a zjitřené zlobě, na všechny vyzývavě vzhlédajíc a tanouc jako u přízraku 

příšerně, najednou strhnuvší se podstaty… 

Ano, věru ta maska, člověka hrála posléz čímsi úděsným, již taková úporně přebíhavá 

křeč zatřásala jejími rysy, neoznačitelně je servávajíc, cos smrtelně vyjeveného se tam zmítalo 

a vyráželo z nitra v ty líce, vnitřní třeskutý plápol v ně šlehal, brunátně je vzdouvaje. Zároveň 

vytřeštěně nabíhaly a nějak strašně řeřavěly jeho zornice jako u pominutého zvířete… A 

najednou vetře se v ně jakés nehybně zatanulé, ohromivé ustrnutí, uhrůzněné neobsáhlé 

zlekání… 

Právě se vracel ten jeden z příslušníků nadějného zeleného mládí od pokojské, 

dorozumívavě mrkl na jiného a ten jiný, jako by se mu zajíklo v hrdle, položí zmateně tágo a 
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chvátá ven. Zdá se, že přijde pozdě, solidní, plešatý, ženatý pán, sňav z prstu lesklou věc a 

strčiv ji do kapsy u vesty, zrovna ho předešel, křepce, tiše a jako zatajeně, vyběhnuv to zrovna 

po schodech vzhůru… 

Zvenčí tane do restaurační místnosti bledá, chmurná obloha podzimní, v oblasti 

okenních rámů a protějších střech a lomenic rýsovaná a jako by dívalo se jí v místa tato cos 

neskonale opuštěného, bezejmenně trudného, teskně, žalobně vyčítavého, co mrazivé chvění, 

mystickou nejistotu vkládá do duše… Mrazivého tohoto chvění, mystické této nejistoty a 

žalobných výčitek nezná však u nás nálada hospodská, duše všech těch lidí zde, trávících 

takto svá nedělní odpůldne, rozplýtvávajích marně takto vůbec celý svůj život pozemský, 

svou lidskost, své svědomí… 

„Jezus, Jezus,“ vykřikla najednou paní berní a za ní ulekaně zaskřehotalo oněch as pět 

dcer, a všechny zvracejíce hlavy na zad, zastřely si obličej dlaněma u zlekání, které neví, čeho 

se nadíti a co by si počalo. Za nimi celé shromáždění jakoby jato týmž dotekem čehos 

ohromivě hrozného, záhadného, co náhle odkudsi se přivalilo, vyvstalo prudce z míst, 

ohlíželo se u oné bezradnosti a zmatku, v kterém značí se přítomnost jakés katastrofy, hluk, 

šum, hlasy, volání, křik – a najednou ticho jako smrtelné na okamžik zavládlo vůkol, hrobové, 

zlekané zatajení veškeré bytosti, úžas a zmráčený ústrach, jenže ohromil všechny smysly. 

Bylať vyvstalať to právě ona maska, rozeplálá již jako v třeskutosti vnitřních záhubných ohňů 

jako výheň řeřavě vyplanujících na tuto líc, cos brunátně, příšerně hořelo a sžíralo na celé té 

hlavě jakoby z divé oblasti se nořící, cos záhubně a hrozně zdálo se kypěti z celého nitra, 

schvacujíc celou bytost. A podobalo se, že cos mezi shromážděné strojí se řítit tímto náhlým 

vyvstáním jako vymrštěný balvan, vše že se zmítá na této bytosti, cloumá a třeští. A najednou 

vzmává ruce divoce, široce, jaksi nekonečně, jaksi nad propastmi života, jako by obsáhnouti a 

schváliti chtěly všechno tady v tuto svou strašnou napřaženou náruč. Až najednou vzryv 

všemu lidskému nepodobný, cizí a neznámý všem zvukům pozemskosti vydobyl se z té jakés 

schvácené křečí veškeré bytosti a rozléhá se sálem jako v záchvatu servání všeho nitra a 

nadešlé jeho zkázy. Ze vzryvu toho vydobývají se jen nesouvislá slova, jako tříštěná a drcená 

nezměrnou řítící se tíhou:  

„Všechny… vás… po-po-po…“ 

Ostatní již zaniklo v křeči smrtelné a člověk ten kácí se k zemi v tu neobsáhlou propast 

vlastní smrti, nad níž jako by rozmávl náruč svou… 
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2.4  Servaná střecha 

 

 Mohlo by se právě tak dobře nadepsati Řehořova střecha – nezáleží na tom – neboť 

jemu náležela se vším tím, co kryla, co pod ní se nacházelo. Jenže se asi nenacházelo téměř 

nic. Již asi hodně dávno nic. A kdo by byl měl na té střeše zajištěnou hypotéku, nemusel si 

věru na ní zakládati a s ní rozpočty do budoucna činiti. 

 A měl-li již tu hypotéku, věru se nepotěšil, když stala se s tou střechou neobvyklá věc 

za onoho nedělního odpůldne, vlastně již soumraku. Docela nepotěšil nejen vzhledem ku své 

hypotéce, neb když tehdáž došlo k tomu, byl by zůstal třebas až i ohromen, podivně dojat, 

jsou-li totiž schopni ti, kdož jsou držiteli hypoték, jiného ohromení a jiných dojmů, než 

vyplývalo by právě z příčiny nezdařených těchto hypoték. 

A zůstali přece tehdáž ohromeni a podivně dojati mnozí, byť na té střeše neměli 

žádného zajištění ani zájmů jiných, a takových bylo rozhodně více, neb je velmi pochybno, 

jestli by vůbec byl kdo se vyskytl, aby na tuto střechu něco půjčil – já bych byl aspoň 

rozhodně nepůjčil, třebas jsem vůbec nikdy nic k půjčení neměl. Ale zůstal jsem tehdáž 

ohromen i já, snad více než kdo jiný, když došlo k tomu, co jsem napověděl... 

Došlo k tomu tedy za nedělního odpůldne v daný podvečer, za chvil skoro zvláštních, i 

co se týče jisté změny povětrnosti, která jako by nejevila se tu pouhou prozaickou povětrností, 

ale v jímání a zasáhání čehos jiného – i jiných příznaků tak podivně nadešlých, čehož všeho si 

však účastníci toho, co dálo se se střechou Řehořovou, valně nevšímali, – leda až ku konci. 

Byli kopou výrostků ti bezprostřední účastníci, učedníků dle rázu zdejšího 

živnostnictví ponejvíce ševcovských – byl to samý švec u nás, potomstvo těch asi, co je dle 

báchorky čert vyseděl pod kořenem. 

Sehnala se sem k té střeše pravá maloměstská holota, vhodně vybraná ve svém rázu, 

jen co je pravda. Nebyl to již kluk a nebyl to ještě chlap. Ale z obého kupodivu to 

nejvděčnější, nejzpůsobilejší právě k vytvoření onoho svého typu, jak jej ta holota 

představovala a jak jej představují vůbec ševcovští učedníci, třebas navštěvovali večerní i 

nedělní pokračovací školu, zdánlivě za tím účelem zřízenou, aby se učilo a vyučující síly si 

hezky přivydělaly. – 

Do dnešních svátečních tří hodin to ještě smolilo, nabíjelo kopyta, vytloukalo kůži, se 

zaťatými zuby utahovalo dratve, zabíjelo cvoky, kolébalo, vynášelo nočníky a pomyje, vůbec 

úsilovně řemeslovalo, dle zdejšího chvalitebného národního zvyku, aby zato celé pondělí, 

případně i úterý a částečně středu zasvětiti se mohly karbanu a chlastu – totiž co se mistrů 
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týče. A před nějakou chvílí teprv vyrojilo se to ze všech těch ševcovských doupat zdejších, 

jichž je až patero pod jedinou rodinnou střechou. 

Přičíslo se to, snad i umylo, někteří vzali i naškrobený límec od mistra neb tovaryše 

dle všeho odhozený, neboť přiléhal na jejich krky jako chomout od starého vola na bulíčka, 

jehož učí tahat – někteří měli docela i kravatu, již dle všeho paní mistrová sama jim zrobila z 

odtrženého karnýru své sukně, – měli dále, rozumí se samo sebou, boty a cigaretu a hodinky s 

řetízkem; vůbec všechno na první pohled sváteční.  

Zajisté, že na umluvenou dostavili se ke střeše Řehořově, jež vynášejíc se takřka ze 

samé silnice nad barák v úpadu pod silnicí, slibovala jaksi dnes něco mimořádně zvláštního, 

co druhdy nebývalo. Jaksi zdálo se, že již po více dní se tu něco připravuje. 

Rozhodně těchto několik posledních dní minulo tam zcela jinak než druhdy. Kdykoliv 

totiž po tyto dni zastavilo se tu některé z těchto ševcovských kvítek, aby hodilo si obvykle 

nějakým tím kamenem po Řehořově střeše, – a mohla se i zastaviti dvě nebo tři taková kvítka, 

aby společně kamenovala tuto střechu, – nenastaly již ony bláznivé výjevy obvyklé, jak jindy 

se tu dělo. Mohly si kameny dopadati dle libosti, mohli kluci řváti a povykovati, jak jen 

ševcovský dorost onoho plemene zpod čerta pod kořenem vylíhlého dovede, mohli i 

nejohavněji na adresu dovnitř pokřikovati a sebenestoudněji vybízeti, neobjevil se vůbec již v 

těchto dnech starý Řehoř, jak nikdy neopomenul jindy hned učiniti, zmanuv si to jaksi a 

umíniv tentokráte konečně zcela rozhodně, že přestane již jednou dbáti toho všeho, co 

takovou měrou ztrpčovalo jeho stáří, ale co náhradou na straně druhé tolik obveselovalo tuto 

mládež, snad dle zákona dvojí stránky všech věcí a zjevů života. 

Ano, bývalo to roztrpčení pro to stáří, a zase obveselení pro ono mládí – někdy až 

zasáhnouti musel úředně policajt, odkudsi až z podsíně náměstí, kdež obyčejně svou službu 

vystával, přiváben neslýchaným, dalekým řevem, a až psi se začasté rozštěkali a rozvyli v celé 

ulici; coť maloměstští psi v tom směru dokážou, zvláště je-li jich tolik, co u nás, je také 

známo… Bývala ostatně podívaná na starého Řehoře, když na první rány kameny, 

dopadajícími na jeho střechu, vyřítil se jako lítý ze síňky svého baráku – na němž rozhodně 

nepřál bych si míti hypotéku, – aby zakročil proti sveřepcům házejícím tak zběhle a jistě, že 

žádná rána neminula se cíle. 

Byloť tu starci dostati se nejdříve přes práh, dřevěný, zborcený, nesmírně vysoký, 

nehorázný práh síňky, při jedné straně ještě nepoměrně zvýšenější jako z hrbáčových zad 

vyvstávající lopatka, aby kdekdo přes něj aspoň druhou nohou, když již ne prvou, musel 

najisto klopýtnouti – a tu stařec obyčejně klopýtl nohama oběma, přes známý svůj vlastní 

práh, upadnuv i někdy, nepodařilo-li se mu zachytiti se veřejí; anebo v směšné neohrabanosti 
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rozmetnuv se nějak celým tělem, aby zas nabyl rovnováhy, rukama to zatočil sevřevšíma se v 

zlobnou pěst, jako by vypouštěl prak, hlavou hodil prudce stranou jako udeřený kůň a vypjav 

nahrblá, celá zhroucená záda ještě úporněji, než již vypjata byla, přičemž jedno rameno jaksi 

nesmírně z nich se odneslo vzhůru, zůstal po tomto náběhu najednou stát jaksi nabylou 

rovnováhou dodatečně se utvrzuje a přitom celý se třesa a prudce oddychuje. 

S obličejem tím stařeckým, sešlým, propadlým, vytraceným, nyní uboze vyjeveným, 

zjitřeným, zíral na řičící a povykující kluky před sebou, nevěda si jaksi rady ani pomoci. 

Kluci vymrštili se třeba z dřepu, v němž posměšně vyčkávali, a zas celý soubor 

kamení najednou roznesl se po té střeše, nyní jako bravurněji, směleji, okázaleji u přítomnosti 

vlastníka. A stařec přitom zasténal, smutně, táhle zakvílel, v čemž bylo ale méně hrozby než 

vlastní, přispění se dovolávající bezmocnosti; a zároveň v takovém neoznačitelném posunu 

popadl v hrst svůj pouze zpod brady vyrůstající řídký, ale neobyčejně rozneslý chomáč bílého 

chmýří, křečovitě, bezradně jím zacloumav. 

Ale nebylo lze takto bez rady setrvávati, nové kamení dopadalo. Žalostně, jako 

vyčítavě, a přece tak hrozivě rachotilo střechou. Bylo rozhodně třeba vlastníku jejímu 

zasáhnouti, ta střecha zrovna úpěla ku svému hospodáři o pomoc. I pustiv tedy chomáč, 

vztekle nabral rty, jimiž divně cos se promýkalo, celý obličej tak vztekle křivil, a že jednalo se 

vším tím co nejvíce kluky zastrašiti, také tu mínil nějak nehorázně zakřičeti, okřiknouti tu 

holotu, přičemž však jako by serval se mu dech a vypověděv službu vyspěl v pouhý zajiklý, 

chrčivý výzvuk, jako z podříznutého hrdla o poslední výdech zápasícího. Rty blekotaly přitom 

jen naprázdno, odhalivše zejivou, příšerně až sinou dutinu stařeckých úst. 

Ne, takto tu holotu nevystraší. A zastrašiti ji bylo přece již nejvýš třeba – ta střecha 

těžce naříkala. Vypjav tedy nehorázně ruce před sebe a zkřiviv obličej ještě vztekleji, až tuze 

hrozně, odhodlal se konečně rozehnati se proti havěti. Vlastně jako by se to chystala rozehnati 

taková ubohá ponrava – bylo to pouhé mizerné rozkejklání se těch dávno ztuplých nohou, 

těžce šoupajících se kupředu, pouhé malomocné rozcloumání se těla stařecky bídného a 

vysíleného. Ponrava se tedy rozehnala, o píď se posunuvši, a ta měla těmto klukům, jimž 

nebylo nic svato mimo potěh mistrův, imponovati! A ještě přitom třebas stařec zavřel oči, to 

snad jako v slepé odvaze, chtějící se řítiti proti všemu! A co je pravda, také to jedno rameno 

tak nějak hrozivě vzhůru vysunul úporně je šina kupředu, jako k násilnému zdolání 

překážky... Kluci hned jako okázale ustupovali – uteč, uteč, ironicky se povzbuzujíce jako 

plni strachu a popadali se smíchy za boky, vší možnou švandu tropíce. 

Byloť také věru až ubohé a směšné toto počínání si vetchého stáří, dodávající si 

výbojnosti a jež takto zápasilo za ochranu a bezpečnost střechy své. – Posléz i některý z kluků 
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úmyslně nachomejtl se starci v cestu, čině jako by byl jimi dostižen a podle toho tropě. „Ty, 

ty, ty jeden, zahrozil stařec chápaje kluka za rameno, – ale bylo v té hrozbě nějak plno 

vlastního ustrašení, jako když dítě v žalostivosti hrozí tomu, co je povalilo. I jako by dále 

doopravdy zacloumati mínil klukem, hodně urputně, trestavě, jenže jak se chvěla ta ruka jako 

pavučí v průvanu – ovšem kluk se mu hravě vysmeknuv vyplázl naň jazyk, takový nehorázný, 

dlouhý, široký a lesklý jazyk, jaký jen mohou míti ševčata pod oním kořenem vylíhlá… 

A stařec jaksi se tím najednou celý zalekl, jak by mu došla odvaha k tomu, co mínil 

právě počíti. Chytiv se zase jen za svůj ubohý podbradek, k němuž jako by vůbec v nesnázi 

navykl bráti útočiště, zůstal žalostně vyjeven, jako zkoprnělý, bezradný, ustav docela v 

ubohém náběhu ponravy. Snad také vypověděly mu tu nohy službu úplně, nemohouce dále a 

jen tak divně, nemotorně, neustávajíce se pod ním kejklati, jako by nedovedly již vůbec své 

tělo udržeti, zápolíce s ním o rovnováhu – snad vůbec tu vypovědělo službu vše tomuto stáří, 

a jako by pro ně nezbývalo nikde rady a pomoci. 

V onom zakolísání a ustoupení udolané duše, podléhající každému vlivu zlotřilců, stál 

takto uprostřed vřavy, vydán na pospas její potupě a zlovůli… 

Po čtyřech potom jali se třebas lézti a skákati kluci kolem starce jako ohavné žáby, 

někteří docela bravurně po rukou, mávajíce vzhůru nohama, a takto přikomíhali se k němu 

samému div nečmýrajíce mu svými paznehty do samého obličeje. A neměl stařec odvahy 

uchopiti kluka za ně a mrštiti jím kamsi od sebe. A tak si ho obklopili, zpředu, zezadu, 

bočmo, že nemohl nikam, a tropili s ním, co se dalo. 

Bylo zřejmo, že sloužil staroch holotě za vítaného blázna, věděliť, že tato troska lidské 

bytosti se na ně neodváží, z tohoto ujařmení života že nehrozí jim zasloužená odplata. 

V takový tedy okruh si ho posléz pěkně sevřeli, v němž jako by si ho podával jeden 

druhému k celému zadostučinění své sveřeposti. A bodejť by na něho také neplili v té 

virtuózní své bravuře nemíjející se cílem, a jak to jen takový učedník dovede, jenž na vše 

plije, – a zvláště na starcovu matnou, bílou, rozsáhlou lysinu, obrostlou jen spoře v týlu a kol 

skrání plesnivou vlnou – měli spadeno, a kam konečně se dalo, ale, co je pravda, nikdy se to 

cílem neminulo. Pouze jen mechanicky, jako psík prackou se oháněje, stíral si bezděky stařec 

ohavnou slinu rukávem své nadmíru sešuntělé barchetové kazajky, jež již dávno novou 

nebyla; a při této pohaně tvářil se ještě tak podivně, uboze jako v žalostném zastydění. 

Také neopomněli pocuchati si příhodně třebas za starcův podbradek přímo k 

potupnému tahání vyzývající, jejž marně ukrýval v hrst – a nemohl také v snahách této sběře 

ujíti pozornosti starcův kostrbatý, hodně vypjatý nos, z vyžilosti a z chřadnosti ostatního 

obličeje zvlášť nezvykle trčící jako u vypelichaného starého havrana a jehož chřípě se tu 
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nějak uděšeně rozevírala jako u strhaného koně, jehož násadkou biče řežou po hlavě, když 

nemůže zmoci náklad do vrchu. „Heleč, Tondo, pojď si cvrknout! To je nos jako u 

jeruzalémskýho žida! Pojď, stojí ti to za to…“ vyzývajíce se takto, při čemž ten, co oslovil 

toho Tondu, nehorázně sám cvrkal po starcově nosu a za ním cvrkali ostatní. Stařec schýlil jen 

malomocně hlavu k ňadrům, marně se vymykaje tomuto hodně nehoráznému cvrkání, marně 

ukrývaje nos záhybem své kazajky. 

A co vše na starci bylo směšného – a zdálo se pro tu holotu směšným vše – a co 

nemohlo se obrániti a probrati nedovedlo ze svého zdolání, sloužilo za záminku sveřeposti k 

okázalé, vítané trýzni. 

Až posléz u vzhledu starcově značilo se již pravé zmučení a utrýznění, zřejmá, strašná 

ochablost a jako užaslá bázeň a zdolání uštvaného zvířete patřila z jeho bledě zamodralých, 

roztříštěných zraků, plných nějakého bludného zmatku, kteréž jako by se potom zvrátily a 

zastřely jakous mázdrou v takovém těžkém, úporném vypjatí, že zdálo se, že až příšerně 

neblahá emanace vane posléz z pohledu všeho tohoto zřícení lidské bytosti… 

Tak ho tedy měli konečně před sebou jako uštvanou oběť, na to jako by čekali, o to se 

jim jednalo, to chtěli vyvolati ranami na střechu, neběželo jen o choutku házeti po střeše 

bližního. A pasouce se v dravé lačnosti na zjevu tohoto uštvání, vší této malomoci nějak tak 

smrtelně dotčené, žalostnící tak úpěnlivě svým vzhledem a lomcující sebou a chvějící jako v 

truchlivé agónii, nic nebáli se toho pohledu zřícení a udolání, nic neochvěli se soucitem – 

povzbuzoval spíše jejich dravý chtíč, jako pohled kolíkem zaživa prorážené žáby, jakým dívá 

se po svých katech, vzněcujíc je k novým ukrutnostem. A cokoliv vznášelo se ku této holotě 

ze zjevu všeho tohoto stařeckého upadání, vzývajíc za ohled, za pokoj, za ustání, za smilování 

– nikdo se nesmiloval, nikdo se nebál – – – – 

Ale proč jen vybíhal z domů vždy ten starý bloud, vydávaje se za kořist vší té pohaně 

a zlobě, zrovna napospas vší této bezuzdnosti, zrovna do jejího chřtánu, v němž byl nelítostně 

dáven a mamlán jako kotě řeznickým buldokem – proč dával se to jen vyvábiti musev přec 

věděti, co bude – proč nezůstával raději ve svém doupěti, zdánlivě tak bezpečném, ukrytém 

před světem, kde nikdo o něm nevěděl, kde jen kolem něho slézali se švábi a družila se bída 

opuštěnosti a stařecké samoty, obkličující tak jistě a neodolatelně? 

Po léta již žil ve smutné sdruženosti pod střechou, na niž v poslední době zdejší holota 

měla tolik spadeno, trávě neznámý svůj život v baráčku dřevěném, shnilém a zhrouceném 

jako on, spějícím čím dále patrněji a spěšněji k úplnému zřícení, s okénky vpadlými, 

zkřivlými, bez rámů, polovytlučenými, zejícími z jakéhos černého jícnu tam uvnitř, a z nichž 

byl-li výhled, byl jen na omezený kousek oblohy, kteráž navěky zdála se odnášeti odtud, a byl 



166 

 

na malé prostranství dvorka vždy zabláceného, ohnívajícího v tom úpadu pod silnicí, kam 

stékaly se všechny špíny a louže, zarůstaného v létě ubohou mochnou – toť byl celý starcův 

svět. 

Co vše ostatní bylo mimo tato okénka, byl již pro starce svět dávno neznámý, 

nedostupný, ztracený, v nějž již dávno jaksi nepatřil. 

Jenže svět ten, vyloučiv starce ze všech svých výhod, neustával na něho dorážeti, 

nenechávaje ho na pokoji. Komusi překáželo toto sdružení mochny, švábů a stařecké 

opuštěnosti. Ale proč tedy tam doma, u sebe raději nezůstával, neměl-li dosti sil, aby 

s býkovcem rozehnal se na tu spřež, jež usilovala o jeho střechu? Řekne se to snáze, – ale 

jedná-li se o svou střechu, o poslední majetek, hájí ji každý, každý rád své rodné střechy hájí 

doposledka. I toto stáří mínilo uhájiti střechy své, ach, střechy, na niž by jistě žádný hypotéky 

neposkytl. A třebas vždy jen marný náběh mohlo učiniti v tom malomocném vzejmutí se sil 

vědomí práva, a třebas to bylo marno a zbytečno, spíše jen lití oleje do ohně posměchu a 

zvůle, kde zchátralost zapomenutého stáří sloužila za pospas, přece jen o to usiloval stařec své 

střechy uhájiti. 

Bývá tak pošetilé, tvrdošíjné každé stáří – a konečně, každý hájí svou střechu, jak 

může – a proto vždy znova a znova vydávalo se toto stáří v chřtán buldoků, jenž včas vždy je 

vyvrhl, aby zbylo mu kořisti zase na zítřek. 

Ale místo aby bezohledně bilo po těch ježatých hlavách, padni rána, kam padni, neboť 

na cit pedagogicky odchované mládeže dnešní dá se jen holí působiti na to jisté místo, kde 

jedině cit jí ještě zbyl, počínalo si zatím způsobem, jak jsme byli shlédli, nevhodným, 

malomocným, ostatně v podléhajícím udolávání každé duše brutální sveřepostí pusté zvůle. – 

Také tomu tělu někdy podrazili nohy... vřava pak k nepopsání. Zvyklá vřava, téměř 

každodenní již divadlo v těchto místech, jehož si v sousedství valně již nepovšimli. – Zas tam 

s tím starým bláznem vyvádějí, leda se podotklo, pozastavil-li se právě někdo nad tím, co se 

tu tropilo... 

Až zase stařec zůstával na svém dvorku sám. 

Tak či onak rozcházela se posléz holota. Brzo takovou sběř konečně vše omrzí, když 

dosyta dostalo se zvůle jejímu chtíči – čekalo někde jiné zaneprázdnění, dostavil se někdy 

přece policajt, udál-li se zázrak, nebo cesták, jemuž běželo o erární kamení, octl se někde 

nablízku; muselo se konečně vůbec jít zase po svých, nebo s mistry a jejich potěhy není 

zrovna žertů. 

A střecha starého Řehoře zůstala na chvíli zas v pokoji, jaksi jím přece obhájena za 

náhradu vlastní kůže a bezpečnosti… 
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Ale jak chudák v poslední době vypadala, den ode dne hůře po těch opětovaných 

útocích. Smutně stařec k ní vzhlédal. Rozervaná, jako vyježená, s vytrženým místy šindelem, 

díra na díře, snad již jen kol děr celá, s netřeskem a mechem, kde bylo ještě podkladu k 

zachycení, představovala dokonalý obraz zchátrání a spousty. Tanula k němu, svému 

hospodáři, tak beznadějně a vyčítavě, tak uboze a bezútěšně jako otrhané dítě pohledu své 

matky, jež nemá čím spraviti a ošatiti. 

Uchopil se stařec při tom pohledu za svůj podbradek, jenž jako by mu byl vždy 

útočištěm, ale jaksi musela ta ruka jej hledati, tak nějak malátně a namáhavě kamsi stranou 

sebou cloumala. A ohryzek žilnatého jeho krku, tak nepříjemně vysedlý, stařecký, začal se mu 

neobvykle provalovati nahoru a dolů, přičemž ústa starcova mimoděčně se rozevírala jako by 

hledala vzduch, prsa jeho sebou házela jako u uhoněného psa. A ty oči staré smýkajíce se po 

své střeše, tak nějak prodlévavě, pozvolna, aby shlédly jaksi každé místečko, každou ránu její, 

mrkaly přitom prudce, spěšně, jakýms otřásavým, ztříštěným záleskem a pod tíhou toho, co 

shlédly, násilně pak se přivřely. Až posléze v zákmitu tohoto pohledu na rodnou střechu náhle 

něco jako nekonečně rozpjalo se těmi zraky v nehybném vytřeštění, jako v ustrnutí 

smrtelném... jako zůstává i kůň v mrákotném úžasu, když v posledním bezmezném vypjatí 

bičovaných sil podařilo se mu posléz přece vytrhnouti náklad z místa. 

A připadalo někdy takové ztišení vůkol, v nezvěstném tom vyplývání unylých, 

zatemňujících se oranin do širého, dalekého návrší nad silnicí, v šerém jakéms šinutí se 

oblohy v neznámé dálavy, kam nebylo dovolání o přispění ani milosrdenství. Uprostřed toho 

v nehybném svém vytřeštění stařec nějakou chvíli vytrvával. Až celým jeho tělem začato to 

pak usedavě lomčiti v tom divném, hluchém tichu, na tom dvorku s blátem a zdupanou, 

zchřadlou mochnou, s pozadím černých, truchlivých okének, – jako když zaschlým bodlákem, 

jenž na mezi zbyl sám, podzimní vítr jme se cloumati, hroze jej servati. 

To všechno u starce ve chvíli podobnou strojilo se již k jedinému bezmeznému pláči, 

ve stržený vzlykot, jímž prorvalo by se všechno jeho hoře, na něž pomněl, všechno jeho 

žalostné upadání. Celá jeho líc svraštila se neoznačitelně, stáhla se v neskonalý výraz trýzně. 

A zajisté nešlo již jen o tu střechu, ale o celý život to šlo. 

Vzdálený, sténavý, zatajený ryk vydral se odkudsi z útrob pod barchetovou kazajkou, 

jakás křeč nevýslovné lítosti zasápala stařeckou bytostí. Zaplakal někdy stařec jako dítě, když 

je samo, zaplakal to nad tou servanou střechou i nad sebou rovněž tak servaným – – – 

Takové výjevy z nedaleké záhrobně sousedního, úhledného, renovovaného stavení na 

důkaz vzrůstu blahobytu rád pozoroval a vytrvával při nich vždy do posledku, pomalý, složitý 

člověk, s výsměšným, chlubivým výrazem v sebevědomém obličeji – mělo důvod toto 
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sebevědomí, neboť zmohl se ten člověk obchodem a lichvářstvím, měl dům, polnosti, dostal 

se již také do zastupitelstva, jež bývalo tu snem a touhou a měřítkem hodnosti. Zpravidla 

naskýtal se k tomu řádění bandy, přitom uspokojivě dlaň vtíraje v dlaň, mžouravá očka v 

patrné zálibě se mu přivírala, ztrácejíce se v potměšilých vráskách, a hlava trochu více v 

ramenou sedící přisvědčivě potahovala – jen ho, jen ho jakoby povzbuzujíc. 

Soused ten stál totiž o Řehořovu střechu, vlastně jen o místo, zboural by haluznu a 

připojiv ku svému získal by pěkný dvorek, jehož měl velice zapotřebí pro svůj rozvíjející se 

obchod, jenže s umíněným, potrhlým starcem nebylo v tom vzhledě vůbec řeči, vyhýbal se 

každému styku, před každým se uzavíral jako něčím smrtelně, neupokojitelně poplašen; vůbec 

životu a každému praktickému jednání jako by jíž dávno byl odvykl, a pak, soused to chtěl 

mít hodně zadarmo... – Vždyť já tě vyčkám, však ono tě to přece jednou omrzí, jestli ti to dřív 

nespadne, v duchu si přimlouval. Vědělo se ostatně, že soused potají kluky štval proti 

nenáviděné střeše, jež pořád ještě nebyla jeho a pořád ještě držela pohromadě. – 

Nešlo tedy jen o tu střechu, šlo vůbec o dokonání toho stáří. Nebylo-li to však žádné 

uhájení ohrožované střechy, nebylo to ani uhájení tohoto stáří. – Vracel se zase do černé, 

neznámé jámy svého příbytku – vlastně plouže se to bez zdání života, bez každé iluze, jež 

pojila-li se tu kdy vůbec k životu a jeho výhodám, dávno vyprchala, zanikala, dávno nevěřila, 

ztroskotavši se navždy. Rozumí se, že nemohl zase neklopýtnouti o tak vysoký práh na jedné 

straně ještě nehorázně zvýšenější a zavřely se dvéře do síňky, za nimiž zapadlo, zaniklo toto 

stáří. Život nekýval za ním, aby ho zval na svou besedu... 

Setmělo se třeba zatím, v návrší země s oblohou splynula docela. V ulicích okna 

zasvítala. Jen okna Řehořova nikdy nezasvitla. Již tak dávno ne. Ze všech těch plouživých, 

truchlivých nocí podzimních nezatanul v nich po drahný čas odlesk záře a tepla krbu. 

Vyzývavě a strašidelně jako v neblahém nastražení, zírala v ulici a svým způsobem 

pozorovala její život. Zbytečně by zvědavci strkali hlavu do nezastřených těch děr, nezahlédli 

by tam nic než tmu, odrážející se jako v úmyslném, úkladném ohraničení od odlesku ulice. Co 

se tam dělo asi ve sdružení toho života stáří, švábů a strašlivé bídy? Jenže asi žádný zvědavec 

do těch okének hlavu nestrkal. Nebylo již zvědavosti stran žití, jaké probíhalo zde. Mohlo 

však také zcela dobře připadati, že nestává zde žití vlastně již nijakého, kdyby nebylo občas 

onoho vybíhání za dne na uhájení střechy své… 

Po drahný již čas probíhalo toto žití stařecké způsobem povlovného jakéhos 

odumírání, jako u listu zapadlého v ústraní země. Nevědělo se dobře, z čeho stařec žije, topí, 

jak opatřuje své potřeby – vlastně o ty věci nestará se nikdy bližní, nemusí-li na to přidati. 

Bylo to tak čistě věcí Řehoře samého. Že poslední dobu vůbec nepracuje, živobytí nevede, to 
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bylo jisto, byl zcela jaksi nemožný, ochromil a vytřebal již z úplna životní své síly otrockou, 

strašnou prací, dřením do úpadu – jako u jiných se to stává z přemíry užívání. Snad hryže 

nyní ty své mozoly, má k tomu dosti času a příležitosti, i ke všemu rozpomínání.  

  

Druhdy hájil své neveselé živobytí a těžké vybytí své rodiny v městečku tomto 

způsobem dosti složitým. Zaměstnával se semínkářstvím a zahradnictvím, vlastně 

zelinářstvím, měl kousek pole, jež částečně proměnil v záhony, ryl, kopal, sháněl, každého 

týhodne jezdil s trakařem: do krajského města čtyři hodiny odtud vzdáleného, tam vozil na 

prodej pařezy, jež vydobyl a na trakaři svezl z horských pasek a doma je rozštípal – u pařezů 

se člověk pěkně několikrát zahřeje – zpět přivážel zeleninu, ovoce, pytle se semeny, co právě 

bylo. Bylo toho vždy za celý náklad tam i sem. Nešetřil Řehoř hřbetu, a ta šanda od trakaře, 

pověstná nádenická to štola, jak jí přezdívá v trpkém humoru nádenické otroctví, také pořádně 

stáhla jeho hřbet. Do noci dřev doma, po půlnoci si to vyjížděl do krajského města. Přitom 

také živil krávu, nějakou kozu, i pro ty musiv nasháněti. Ženu měl po léta nemožnou, pádem 

ležela neschopna vůbec živobytí, – proto také si sám myl, pral i uklízel. 

A dva syny vybyl a tři dcery. 

Jednoho odvedli a že měl tu „měštanku“ a pružný hřbet, stal se manipulačním 

šikovatelem. Tvrdilo se kdys, že s panem hejtmanem zmanipulovali v krátkém čase tak 

vydatně celý magacín, že tam nezůstalo zhola ničeho, ale dopadlo to dobře, byliť prý za tím 

manipulováním ještě jiní páni, a ostatně na vojně dovedou se zmanipulovati jiné věci, než je 

takový ubohý magacín. V zdejším vůkolí kolovaly spousty vojenských dek tehdáž a z 

tornister se šily boty. V té době starému Řehořovi byla by také vhod přišla taková vojenská 

teplá deka, neměli již jediné peřiny po vybytí dcer, jež sebraly, kde co bylo – leč od těch dob, 

co přestal synovi posílat na vojnu peníze, tento ho více neznal a nehlásil se k němu a deku 

neposlal… 

Jednou ukázal se ve zdejším městečku s nalíčenou ženštinou se zlatými hodinkami, 

s nařvaným pompézním kloboukem, – se svou to nevěstou – ložírovali v hotelu, jedli prý 

rostbíf, pili plzeňské a víno, ukazovali tlusté prsteny na tlustších ještě prstech, ona kouřila 

cigarety s ním o závod, vedli si vůbec okázale a zpupně, jak sluší se na takového 

manipulačního šikovatele, jenž s panem hejtmanem o závod manipuluje, a mnoho se 

nachlubili. U táty se ovšem nestavěli, neoptali se vůbec naň. Bylť ostatně starý, mezitím již 

pořádně zchátral, vábné to u něho v baráku jistě nebylo, jak by se hodilo pro takovou 

návštěvu, a peníze už dávno neposílal. – 
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Druhého syna přivedl starý Řehoř až na učitele. V místě protloukl s ním také tu 

nezbytnou „měštanku“, která stává se dnes vůbec jakousi spásnou branou do života, pak ho 

odvezl do krajského města na pedagogickou učenost. Po půlnoci vydali se tehdáž na cestu, na 

trakaři vezl synovi nehrubý kufr, dost sporé peřiny, bochník černého chleba, misku tvarohu a 

másla – každého týhodne to za nimi takto přiveze, bude syn jen na půl zdravy. Na pole si 

tehdáž vydlužil, až kam to šlo, sehnal kdejakou hotovost, a to vše v krátkosti zchlamstlo 

krajské město a synova učenost. Za obědy synovy vozil také pařezy a jak se dalo, za nové 

jeho boty šetřil své, maje vždy je od jara do podzimka na trakaři zavěšené a teprv před 

městem je obouvaje – až posléz se stalo, že vůbec přijel do samého města bos, nemaje již 

žádných bot, zač tehdáž dlouho se styděl zatím již pedagogicky důstojnící syn, k němuž 

nehodil se bosý táta; svým kolegům namluvil, že je to nádeník od nich. V zimě, aby 

nezahálel, vyráběl druhdy starý Řehoř neúmorně bačkory – a nějakým tuctem jich také syna 

trochu předržel, kvartýrské jimi platě, která si velmi ty bačkory chválila, jak jsou měkké a 

teplé, přepouštějíc je svým známým s notným výdělkem. Tak všemožně to pletl starý Řehoř 

pro tu učenost synovu. Jisto je, že v dobu tu utáhla nádenická štola hřbet Řehořův docela, ty 

lopatky z těch časů tak nehorázně začaly vysedati a ty nohy tak se kroutiti… 

A konečně to martyrium učenosti pedagogické, při němž však synovi dařilo se zcela 

obstojně, bylo pro starého odbyto, syn dostal dobré místo na okrese. Starý musel mu ještě 

opatřiti nové šaty a nábytek (načež hned prodali mu pole). Mínil sice po svém zvyku na 

trakaři kus po kuse jej odvézti, aby ušetřil forman, ale syn to nepřipustil, snad z ohledu na 

tátův hřbet a na jeho boty, jichž zatím tento již opravdu neměl, pokládaje ostatně za přirozeno 

i slušno jíti bos –, a jak by to také vypadalo na trakaři... a hodil-li se takový člověk, horší a 

sedranější než poslední nádeník, za otce pana učitele? Vymluvil to tedy starému dost zhurta a 

starý zjednal fůru, dav za ni poslední sáh pařezů, jež si chystal na zimu. 

Od té doby jen jednou syn se starému Řehoři připomněl, když psal si o stovku, na 

nějaký povinný podíl po matce to narážeje, jejž dostaly sestry, ale starý docela již nemohl 

vyhověti, odepsav synovi, že jeho studie stály několik takových podílů. 

A zatím nohy starcovy téměř chromly, stěží jen vlekouce se, trakař s nákladem nemohl 

již vůbec zmoci zhroucený hřbet, nebylo taky již co ani zač voziti – štola nádenická, strhavši 

hřbet strhla se také a uhnívala – , pole bylo pryč, všechno bylo pryč, ještěže tu střechu měl, na 

niž by žádný neposkytl hypotéky, leda zač to místo stálo, a také třebas na to brzo dojde. A v 

tu dobu stávalo se již, že neměl mnohdy, a to hodně často, co jíst. 

Tehdáž stran té požadované stovky byl to poslední projev rodné příchylnosti, naposled 

se to ozval hlas krve. Více od té doby se synem se stařec nesetkal. Zvěděl jenom od lidí, že 
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synovi přeje štěstí, jak má přáno od sedláků, se vším živobytím že ho téměř zanesou, o 

masopustě o těch zabijačkách že dostane prý tolik jitrnic, že je ani přejíst nemůže – a na 

jitrnice byl syn přece vždycky jako posedlý – a že jimi tedy jednoduše topí – a co dostane 

uzeného, zelí, brambor, másla, mléka, všeho; a že jim nedávno upravili výhodně platy, ale to 

že ještě není jim dost, že brzy zase upraví, a že povýšil a že se oženil a dostal mnoho tisíc a 

knížecí výbavu, a jaký že má byt a anglický nábytek, tepichy, záclony a fortepiano – a že má 

dvě děti a víc už mít nebudou, – a že dostal pochvalný dekret za zásluhy o školství, a že vůbec 

je všechno s ním znamenité… 

„Zaplať Pánbůh, jen když se mu dobře vede,“ odvětil stařec s povzdechem. A při tom 

podivně zajíklo mu v hrdle a ohryzek z jeho krku úporně vysedlý jako zaschlý stvol 

neoznačitelně se provalil. To již mu nohy skoro zchromly docela a v kříži byl jako přeražený 

a všechno bylo pryč. Jinak za celou dobu všech těch znamenitostí, co se dály se synem, k 

němu zavítati nenapadlo; nikdo ho ani nezval a postihli asi, že pro syny s takovou kariérou 

nehodí se za táty lidé jeho druhu. – – – 

A proč se měly k němu hlásiti dcery! Za mizerné to vybytí, jež dávno již prodaly, 

stydíce se za ně, a za mizerný ten podíl po matce? 

Byly ostatně dost hezké. 

Jedna vzala si oberšlichtera ze zdejší tkalcovny a dostali se až někde za Jablonec, mají 

tuze velký plat, žádné děti a plyšové záclony ve všech oknech. 

Druhá má obrmajstra ve fabrice, prý velice dovedného, – mluvilo se něco i o 

kradených cívkách, ale to se zatutlalo –; ta má umývadlo s mramorem, hrací obraz, kredenc, 

všude drahé tepichy a nosí klobouk s kolibříky. 

Třetí je v Praze, byla nejhezčí. Má tam v předměstí kostelníka a přijdou si, i když je 

špatný rok a obchody duchovní váznou – to jest, že se nahodí jen málo svateb, málo křtin, 

málo pohřbů, a co vše s sebou nesou věci pozemského života v ohledu duchovní správy – 

přijdou si jen hotově na nějaké čtyři tisíce zlatých ročně, nepočítaje k tomu výnos z 

výhodných manipulací se světlem, svícemi, – tělem a krví Páně, kostelním prádlem a s čím 

vším svátým a posvěceným se vůbec manipuluje, aby někdy pan farář nevěděl, jenž ostatně 

zde byl nezvykle shovívavým a leccos dopřál svému kostelníku, jak faráři obyčejně nečiní. 

Sloužila tam nejdřív na faře, a když si ji ten její člověk vzal, udělali ho kostelníkem. Sdělujíc 

tehdáž otci o svém štěstí, nápadně suše, pouze tak mimoděčně, o to jako by se jí ani 

nejednalo, vypsala zato tím důrazněji, aby jí byl neprodleně zaslán povinný podíl po matce a 

hotovost za vybytí, jež si pořídí sama, a víc dost, o nějakém tom obvykle vyžadovaném 



172 

 

požehnání se vůbec nezmiňujíc, to ona dávno nepotřebovala, berouc si kostelníka v Praze, což 

rovná se nejméně tomu nějakému ubohému dvornímu radovství… 

A dcery, mající samé obrlidi a kostelníky, kteří jsou pravými knížaty mezi kostelníky 

ostatními, nebudou se přece hlásiti – k sprostému tátovi! 

„Panečku, těm se podařilo, všem se vede, ty se mají,“ doslýchal jen stařec o nich mezi 

lidmi. 

„Zaplať Pánbůh, jen když se mají…“ A jako by při tom zas mu tak strašně zajíkalo 

hrdlem a jeho ohryzkem cos bouřlivě prorvati se chtělo… 

A nikdy žádné zastěžování neuniklo z jeho rtů, žádné dovolávání se něčí pomoci, jako 

po celý život nezažehral na osud, na to strašné, otrocké žití, jež mu bylo dáno v úděl. 

Povlovně ovšem jen, jaksi zcela nenápadně, upadal stařec v situaci nynější, v to 

naprosté nevzpírající se již odevzdání strašnému objetí osudu, jež svíralo poslední jeho dny, v 

nesmírnou, utajovanou tu bídu, jež konejšila jeho stáří jako vlk jehně – povlovně upadal i v 

ubohou tu směšnost, až i zjitření blázna, v jakousi malomocnou posedlost, v jaké vedl si 

posléz vůči nezvedené sběři, jež troufá si na vše, co se jí poddává. Vše dělo se jaksi tak 

prostě, zcela přirozeně, samo sebou, k onomu naplnění a dovršení života, jaké v zámyslech 

osudu bývá pro oběť svou. – – – 

Před nějakým ještě časem, kdy již bylo sice docela zle, ale přece trochu těch sil 

zbývalo aspoň na takové to brnožení, jakžtakž hájil to živobytí – ušil nějaký ten pár bačkor, 

přivlekl si z lesa trochu roští, nějakou tu houbu si usušil, na podzim paběrkoval v 

brambořištích – byla-li trochu úroda, hojně jich tam zanecháno, neb co jsou u nás fabriky a 

hodné výdělky, lid o brambory ani nestojí, dera se jen o maso a dvounulku… 

A vždy nemluvný, nesdílný starý Řehoř, jenž nikdy si nepostěžoval zemi ani nebi, 

zdál se v těch brambořištích, kde sám a sám za studených podzimních chvil prodléval, s 

motyčkou šťáraje v syré brázdě, ještě nemluvnějším a ponuřejším. 

Temnělo tak někdy na těch horských obzorech mraky a lesy, snášel se vůkol třebas 

déšť tak příkře jímavý v pochmurnou, nehostinnou svou náruč, na brázdách chvěla se až v 

úzkostlivém úžasu zmáčená pavučina, jež tu uvázla ze zářivého babího léta, nemohouc uspěti 

za ostatními družkami. Vzdálený hlas sýkorky úpěl kdes, chocholouši tesknili a z výsosti 

oblohy, jež jako by vyplňovala celé ovzduší šerým dechem svým, táhl v lesní úval černý pták, 

nezvěstně v letu svém zanikaje. 

A v ponurém tomto rozprostření nebe a země mdle stařec oháněl se motyčkou, tak 

strastné zápolení bylo to u té bytosti. Rty jeho tak divně se pohybovaly v stařecké své 

malátnosti jakoby v chvatném, vytrvalém přežvykování nepoddajného, krutého sousta a sliny 
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z nich vyplývaly, po bradě stékajíce jako u dětí a nos tak stařecky úporně přetrčoval bradu, 

vrývaje se jaksi za svým pohledem v neprostupnost země a tak nizounko k té oranině 

schylovala se hlava starcova těžkopádně a nemotorně zavěšená jaksi v samém hřbetu, jenž 

ustrnule a nehorázně vzdouval se nad podstať země. 

Neustále a spěšně pomžikávala zatáhlá jeho očka zalévána slzami stařecké charoty a 

někdy, jako by v útroby zemské pod sebou a neznámé jejich taje snažila se najednou 

proniknouti, zůstávala sem nehybně, utkvěle upřena, ještě blíž hlíny, blíž všemu tomu trudu 

země, kdy motyčka zároveň v hrsti se zastavila – – a zůstaly tak najednou obě ty bytosti na se 

užasle zírati, ta země a ta lidská duše, jako u vzájemné nezbádané tuše, v ustrnutí až 

smrtelném… 

Mlhy přikvačily zatím třebas v samý dosah těchto míst, zasuvše vše, sýkorka poděšeně 

zmlkla, černý pták zanikl – a širá ta podstať nebes a země vůkol jako by upadala v ohromivé, 

nezvěstné zmráčení… 

A zas rozmžikala se očka zalita přívalem slz, brada nedůtklivě zajektala, motyčka 

spěšně znova se rozšťárala v zemi jako v nutném upamatování se své povinnosti, bez níž 

nebylo lze jaksi obstáti. Stařec namáhavě usednuv, v založenou modrou zástěru uložil 

vyhrnutou brambůrku. 

Chocholouš neviditelný znova se rozúpěl… 

A takto trochu těch brambor, kdy lidé o ně nestáli a z pole člověka nesehnali, si stařec 

naschránil, sporou, ubohou zásobičku, co jinde třebas topí jitrnicemi, jež přejísti se ani 

nemohou… 

To tedy ještě tehdáž pořád zbýval jakýs ohlas života, jakás možnost jeho, mohl 

vycházívat stařec i jinak za nejnutnějším životním pořízením, ale bývalo to čím dále 

klopotnější, úmornější vláčení se životem. 

Také tou dobou bylo ho ještě časem viděti vysedávajícího u okénka, jak smutně patřil 

ven, přes zablácený dvorek se zplihle čeřící se mochnou, kamsi v ostatní svět. Bývaly to 

nedělní, sváteční chvíle, kdy silnicí kolem ubíralo se tolik lidí nastrojených, sytých, svátečně 

oblažených, ve sdružení tak se vinoucím, šťastném, sebevědomém, jen u něho nebylo svátku, 

sdružení, štěstí a sebevědomí. Jak tu smutně patřil ven a hořekoval těma očima v jakéms 

usedavém, vzlykavém, nezvěstném hořekování srdce svého, provázejícím ostatní život v tom 

opomnění a zanechání stáří jeho. Život odnikud nekýval na něho a nezval v družnou náruč… 

To tehdáž zbýval tedy ještě pořád jakýs ohlas života, třebas jen takový ohlas jako 

kvíleni starého psa, jemuž zbývá zemříti v jeho boudě, třebas jako trudný bzukot mouchy, 
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zbylé od podzimu v opuštěném koutě; ale v povlovném, nenápadném tom naplňování se 

osudu došlo posléz k všem věcem nynějším. – 

Bylo zase jednou, že starý Řehoř vybral se z domu, měl v městě snad nějaké ubohé 

pořízení chuďasa a snad také jen nutkalo ho cosi bezděčně vmísiti se v život ostatní. 

Šlo to patrně již s ním dolů, šmahem vše spělo ku svému naplnění. Přetěžko se mu šlo, 

nohy nemohly se nijak rozejíti, jako by jimi chrámal v neprostupném prostředí, jímž však 

přece za každou cenu bylo se prodrati. Jen úpornou námahou se to dařilo, žalostný byl vzhled 

starcův. Na nejbližší hromádku štěrku musel usednouti, aby odpočinul, jako žebráku na cestě 

bylo mu stanouti. Kéž by aspoň tím žebrákem byl, aspoň tím žebrákem! – Bylo odpoledne, 

páni z města trousili se již kolem na delší procházku, aby dotrávivše připravili se k důkladné 

večeři, hotelské omnibusy s opilými hausknechty a kulhavými koňmi jezdily, přehrčela 

panská ekypáž z továrny, někde z blízké dílny znělo vytrvalé bušení kladiva, lidé ubírali se po 

svém. Starce nikdo si nepovšim, leda netečně jako na ošustu na něho vzhlédli. 

Tělo tak složené na kamení, hlavu pokleslou, vzhlížel stařec čemusi vstříc, v těžkém, 

neblahém trudu, jako když umírající zvíře zvolí si své poslední stanoviště, kam až mu bylo 

dojíti, a zraky úpěnlivě pní ku svému vůkolí, aby je již jen nechali a nebrali ještě v tu chvíli na 

ně hůl… jen umřít, aby je nechali. 

„I bože, pantáto, kdepak se tu taky vy berete,“ oslovila z nenadání starce stará tlustá 

Mádlice, co vyškvařovala psí sádlo, valící se jako sud silnicí; –  znala Řehoře, mívala od něho 

bačkory, libovala si je vždycky. 

Bylo se nějak starci namáhavě probírati, téměř se ulekl; nemluva vždycky bylť v 

nynějším stavu skoro již docela odvykl hovořiti. 

„I tak, tak… jen tak,“ odvětil až neochotně těžkým dechem, nebylo mu tak do řeči, do 

jakéhokoliv sdílení. 

Ale stará Mádlice byla neodbytna, zvláště když měla své čtvrtně šedé s rumem, na něž 

schválně si docházela do města; pátrala nějak v starcově vzhledu, celého ho jaksi obmykala 

uhrančivýma svýma očima, jež viděly již takové spousty psího umírání, které bylo jejich 

zálibou a živobytím. 

„Ale mně se zdá, pantáto, že už šít bačkory nebudete, co… o… o…?“ v neoznačitelné 

významnosti, naplněné onou nikdy dost dobře utajenou radostí, vidíme-li známého člověka 

scházeti, protáhla, a nečekajíc na odpověď starcovu, ku kteréž jen spěšně zamrkal očima, 

převedla řeč jinam, v témž propátrávání se celou jeho bytostí, v němž nacházela nějaké své 

zvláštní zadostučinění: „No, a copak ty děti, vzpomenou si, vzpomenou, co… o… o…?“ 

zahýkla mužským hrubým svým hlasem. Stařec sebou hnul na hromádce, kamení nějaké se 
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svrchu skulilo, hlava se mu prudce otřásla; a až úpěnlivě vzhlídl na Mádlici: „Nevzpomenou, 

ba nevzpomenou“… zakvílel tu nějaký jiný hlas, jenž jako by starci ani nenáležel, vyrvav se 

odkudsi z neznámých zdrojů lidskosti, náhle nejbolestněji dotčených. 

Pak stařec vykymácel se od hromádky kamení. Babka neopomněla několikrát se za 

ním ohlédnouti. „Nepobude již…“ zamručela až basem, ne bez jistého onoho radostného 

zadostučinění, v jakém vždy pozorujeme úděl smrti, kynoucí těm druhým. – Nevzpomenou... 

ou… jako by ještě dlouho vytrvávalo v podzimním ovzduší kvílíc zaléhavým, trudným 

stenem… 

Starý Řehoř najednou celý rozrušen a jaksi ještě sešlejší a ubožejší, než již byl, šina 

krok za krokem, dovlékal se k náměstí. 

Zbohatlý břichatý kořalečník vyhlížel ze zápraží svého nově postaveného domu 

způsobem, jako by se labužnicky pásl na svém okolí. Samé již výstavnější domy šinuly se 

honosivě vzad podle starce, tady rozevíral své výklady módní obchod, vedle sklady jakéhos 

parního mlýna, vedle sklenářský závod s porcelánem a s obrazy všelikých těch moderních 

madon, andělů strážců, Husa a partie od moře – u dveří stál jako na stráži obrovský trpaslík 

z terakoty, u něhož velmi často zastavovali se psi. Přes ulici naproti, jsouc frontou již do 

náměstí, majíc do této ulice nad míru těsný a smrdutý dvorek, nalézala se patrová hospoda s 

řeznictvím; hejno řádně vyspělých krys, jimž leckdy mohlo hroziti nebezpečí dostati se do 

jitrnic a buřtů, zcela nenuceně dívalo se ze dvorku a div se s okolojdoucími nedaly družně do 

rozhovoru. Právě opar uzenářského zboží zrovna z udírny vyňatého zalil nejbližší vůkolí; také 

již v tuto určitou, interesentům známou hodinu, jež je tu svou jistou událostí týdne, spějí sem 

četní horlivci pro horký páreček, od kupeckých pultů, na skok z kanceláří, pan kancelista od 

soudu dýchavičně se sem řítí mna si zdaleka ruce, pan kaplan, jenž dovede sníst těch párků 

před večeří pět, doktor, lepší některý mistr, který se čítá mezi pány... Na náměstí samém 

semlela se nehorázná řada psů, flašinet kvikal. 

Zjev maloměstského života v ničem starce se nedotýkal, k němu se nevztahuje. Ale 

bylo zas třeba poodpočinouti. Podle podsíně se šoural a při jednom masivním pilíři oblouků 

podsíně posadil se na stupeň. Bylo to stejno, při kterém. Všelicí ti žebráci a mrzáčkové a 

pobudové tu vysedávali jaksi v zákrytu před světem, a přece majíce celé náměstí před sebou. 

Sevřev oběma rukama kolena, vzepřel o ně hlavu. A celé to náměstí křivolaké, nepravidelné, 

se svými nemotornými domy, bachratou radnicí, kašnou se svatým Floriánem, božími 

mukami, kostelem, s prorvou v jednom místě do holých, horských strání, maje před sebou, 

vše to známé, dávné, s klopotným životem jeho srostlé, přece jako by neznal ničeho z toho, 

vše mu připadalo cizo, neznámo, nehostinno, jako vzdáleno a co ho odmítalo… 
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Za jeho zády bylo živo. Nosily se tam skupiny pánů a dam, neobvyklé zde v tuto 

dobu, jež pro zdejší darmošlapy začíná teprv soumrakem – a také po většině cizích, 

nezvyklých tváří. Sešlo se dnes učitelstvo z vůkolí, mělo takzvanou okresní konferenci. Je to 

dobrá věc taková okresní konference. Je celý den prázdno, je nějaká dieta, ze zapadlých 

vesnic může se vyrazit zas jednou do města, je k tomu záminka před ženami. Po nějakém 

učeném pedagogickém plácání některých pedagogických snaživců, jež se trpělivě vyslechne, 

nějaká rezoluce se odhlasuje, něco se důrazně konstatuje, pro něco se manifestuje, nová 

pedagogická stanoviska se označí, vytknou se další vysoké cíle výchovy a učby elementární i 

odborné. Pojí se mimořádně, popije se. Pokojská hotelu, v jehož sálu vše toto se odbývá, 

zvláště libuje si v těchto okresních konferencích, k nimž sejde se tolik svobodných a jimž 

často během pedagogického jednání udělá se nevolno a musí ze sálu předčasně odejíti. Stává 

se také, že snubní prsteny snímají se z prstů a vkládají do kapsy u vesty… 

Nyní bylo po konferenci. Před chvílí již se vše vyhrnulo ze sálu. U všech je patrno 

jisté vzrušení, slavnostní nálada. Schůze, jíž bylo obcováno, byla dnes zvláště bohata na 

významné momenty. Přetřásají se dozvuky a dojmy schůze, horlivě se debatuje. Většinou 

sdílejí se pronesená stanoviska. 

– Vůbec že na poli průpravy pedagogické, po stránce odborné její tendence, ve smyslu 

moderní vědy a jejích stanovisk, v souhlasu se stěžejními filozofickými principy všech dob a 

národů, učiněno vše, co učiniti lze v krajní obětavosti a míře ze strany národního učitelstva. Je 

dnes zjevno, co pracovníci z řad učitelstva vysokým svým rozhledem, ideovou koncepcí a 

odbornou znalostí, kterou nad samozvance věd pedagogických vynikají, dokázali. Musí dnes 

uvědomělá veřejnost uznati, s jakou vážností, s jakým pronikavým porozuměním a z jaké 

duševní výše učitelstvo řeší školskou výchovu… Zvláště nějaký hlas horlivě, až vášnivě si to 

vede v dovozování těchto nezvratných fakt, zjednávaje si souhlasu u všech. 

A také dámy učitelky, zvláště ty k padesátce, žluté, naduřelé, vystrmělé i sražené, 

vesměs ocvikřené, na nichž všechny útrapy celibátu se značily, horlivě zasahovaly v tuto 

pedagogickou debatu; těm mladším, hezčím, koketním, naparáděným, napudrovaným, s 

výstředními klobouky a závoji a ještě výstřednějšími účesy, navoněným, flirtujícím, co 

nedávno vyšly z pedagogické průpravy dostatek schopné uvázati se v úkol výchovy mládeže, 

nezdálo se ještě běžeti tak o školství jako o uplatnění dost ještě svěžího svého pohlaví. 

Hlasy, hloučky, stanoviska, vše stále se střídalo dle toho, jak chodilo se sem a tam, 

také onen hlas jako vlající prapor zanášel se z místa na místo. 

V celé přátelské kolegialitě, ale i stavovské významnosti sdíleny vůbec veškery ty 

tužby v zájmu stavu, pro nějž, jehož zástupci jsou přec jedinými představiteli inteligence a 
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zároveň vůdčími ducha na venkově, že musí se již něco státi. Pronikavá reforma v hlavě i 

údech nedá se více odkládati. Neb co dosud se stalo, je trpké málo, vlastně pouhou ironií na 

vyslovené požadavky, a co vše že zbývá ještě splniti, ve shodě s významem stavu, 

obstarávajícího nejvyšší zájmy národa. A odměna za to? Prabídná, vlastně žádná, pouhá 

žebrácká almužna. Náš stav je nejbídněji placeným stavem, do řad učitelstva vtírá se příšerná 

bída, která je zproletarizuje a všechen zdar školské práce ohrozí. Vůbec není na ten čas 

důležitější otázky národa a lidstva vůbec než náležité úpravy materiálních poměrů našich, 

jimiž učitel byl by vrácen škole, aby vrácena mu byla svěžest a síla hmotnými útrapami 

strávená, aby vrácena mu byla bývalá oddanost k povolání jeho a nadšení, jemuž ovšem při 

materielním nedostatku dařiti se nemůže. Musí se jednou dostati učitelstvu všeho, čeho si 

vyžaduje, musí, musí, chce-li národ a zasloužil si, aby se mu učitel cele obětoval, zdůrazňoval 

onen mávající prapor jednoho hlasu. 

– Zvláště těch dosavadních čtyřicet let stanovené služební doby že je věru moderním 

barbarstvím a že třeba domáhati se co nejenergičtěji náležitého zkrácení této služební doby, 

jež při vysilující, těžké práci na úhoru národa musí zvlášť výhodně býti stanovena, výhodněji 

než u stavů jiných, jež zatím dodnes požívají v každém ohledu priorit, neb není zase stavu, 

jenž co do důstojnosti, vážnosti, významu snesl by srovnání se stavem tímto, a že vůbec v 

tomto vzhledu celá organizace dosavadní, kterou v takovém příkrém kontrastu stanoví se 

povinnosti a práva, musí býti do základu změněna, výhodněji upravena, hlásal onen hlas čím 

dál přesvědčivěji za všeobecného souhlasu, projevovaného u vážné pochmurnosti, cele si 

vědomé katastrofální fatálnosti stavu věcí tak neblahých. 

– A tu rozumí se, že všechna ta palčivá dezideria funkčních přídavků, drahotních 

přídavků, postupu, rozmnožení kvinkvenálek a vyššího jich stanovení, zabezpečení proti 

úrazu, invaliditě, pohřebné, volná jízda na všech drahách, opatření rodin, delší respiria, úleva 

v základním počtu hodin vyučovacích, lepší honorování hodin přespočetných, rozšíření 

hlavních prázdnin a svátků, jednoduchá frekvence, neodvislost a nedotknutelnost stavu, řádné 

zastoupení v moci legislativní, všechna práva politická, uzákonění moderního disciplinárního 

řádu, při jehož vypracování bylo by učitelstvu zaručeno náležité spolupůsobení, vnější i 

vnitřní zdokonalení našeho školství, pokud tohoto je třeba, organizace škol újezdných a 

školství pokračovacího, zařízení školství pomocného, podporujícího práci školskou, z 

kterýchž institucí vyplynul by učitelstvu vedlejší příjem a uplatnily by se další síly, vůbec vše, 

vše, co zaručuje svobodu nerušeného vývoje školství a jeho představitelů, budiž námi dáno! 

Téměř v rozhořčení a žalmickém jakéms vzývání hlaholil onen hlas, až baby na podsíni u 

svých ošatek uvážlivě protrhovaly se ze svých odvěkých dřímot. A v žalování jednomyslném, 
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těžce ztrudnělém bylo přisvědčováno těmto vývodům všem od srdce odňatým, kolegiálně 

sdílena veškera ta rozhořčená trpkost, že se dosud stalo tak málo, vlastně nic. 

– To vše že čeká teprv svého rozřešení, aby požadavky tyto vkročily posléz na 

pevnou, uzákoněnou půdu realizace, ve shodě s nazíráním všeho národního učitelstva. A 

třebas všechna tato dezideria byla svatou věcí celého národa, jehož nejvyšším statkem musí 

býti školství, pro něž obětovati musí vše, nestačí tu přece vše ponechati jakési náhodě, až 

přijde se k tomuto pochopení, ponechati to dobré vůli dotyčných činitelů, ale nutno se 

společným úsilím postupovati, bojovati, tlouci neúnavně na všechny ty tvrdě zavřená dvéře, 

všechny odborové organizace musí nadšeně a neústupně manifestovati na svých propagačních 

schůzích za požadavky tyto, vévodil dále svými vývody onen hlas, stávaje se až majestátním. 

– Že není dostatečné hmotné úhrady! Jak hrozné a zpátečnické, ba přímo ohavně 

cynické poukazovati věc, při níž jde o nejideálnější statky člověčenstva, na bídný žold. 

Konečně co nám po tom – my přinášíme práci, práci nejzáslužnější, osvětovou, 

vzdělavatelskou a je povinností národa nás odměniti. Jen tehdáž, při úplném zabezpečení 

individuálním a našich rodin, až dostane se stavu všech výhod a podmínek moderního 

rozvoje, jehož by se mohl státi platným spolučinitelem, intenzivně  všady v něj zasahuje, jen 

tehdáž teprve možno na něm žádati, aby s veškerým zápalem a s cele odevzdaným nadšením 

věnoval se nejsvětějšímu svému úkolu, výchově duší, výchově lidstva, nemuse míti vrásek 

starosti na uštvaném čele a bolestného hořkého úsměvu na umdlených rtech, když posledním 

dechem chtěly by sloužiti jen svaté věci národa… 

Jakýs hnusný kořala vymotal se tu z kořalečního krámu podsíně a pustě nadávaje, 

zadržel na okamžik pasáž a přerušil všechny horlivé, až v extázi přecházející vývody; zpod 

síně pak střemhlav skácel se na náměstí, chystaje se jaksi takto zůstati. Ale že seběhlo se hned 

kluků a psů kolem něho, uznal přece za výhodnější sebrati se a odebrati za řevu jinam. 

S indignací stanuly pedagogické hloučky při pohoršlivém tomto výjevu marně v 

káravé tázavosti ohlížejíce se po policajtu. Krutě trpký úsměv zahrál několika rty jakoby 

pedagogicky rozbolestnělými nad touto sociální a mravní bídou. 

Pak vše šlo zase pravidelně dále, ledaže někteří kolegové odebrali se zatím do 

restaurace, zdá se, že unaveni zájmy stavovskými. Ze vzdáleného konce podsíně neustal dále 

vynášet se onen hlas jako vlající prapor, vyvozuje stále nedokončená svá dezideria… 

– A že zároveň nutno, právě dovozoval, řešiti další akutní otázku tak eminentně 

pokrokového směru, totiž týkající se vyššího akademického vzdělání, jež je dalším 

jednomyslným požadavkem celé učitelské obce… 
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– Ale že pak vzhledem k tomuto vyššímu vzdělání a jemu odpovídajícím vyšším 

úkolům a požadavkům musí býti kladena nová dezideria, než s nimiž bychom se uspokojili 

dosavad, bylo v pochybnostech podotčeno ze strany jednoho z mladších kolegů. – Rozhodně, 

to je rovněž částí našeho programu stavovského, bylo jednomyslně proneseno. „Ale, pánové,“ 

ozvala se tu jedna z učitelek celibátem nejohlodanější, vysunuvši si závoj, žlutá, vousatá, 

vysoká jako chlap, natlapujícíc jako dragoun, „a co požadavek nejakutnější nás učitelek, 

zrušení celibátu, to nejnepřirozenější otroctví člověka a jeho práv, necháte úplně stranou?“ 

posupně při tom stanuvši všem jaksi v rozhořčení patříc v tvář. „Ano, ano, výborně,“ zaječely 

do toho četné ženské hlasy kolegyň mladších i starších, jimž již čerta na zrušení celibátu 

mohlo záležeti. Tváře kolegů se zasmušily, na některých zahrál sveřepý úšklebek. Z pozadí 

ozval se vypitý hlas čísi: „A kdypak byste to pak, mé dámy, vlastně učily – ostatně žádná 

škoda by to nebyla, ba právě naopak – ale kdypak byste teda učily? Každý měsíc svůj si tak 

jako tak každá odstůněte; ale až by přišlo těhotenství, porod, šestinedělí a jak ty krámy jdou – 

to by byla samá dovolená, národe, starej se na posvátnou věc – na mou duši, to bych chtěl být 

pak sám tou učitelkou…“ Ozval se všeobecný smích nad vývody vypitého kolegy, trochu 

obhroublého humoristy, jenž zvraceje vše v stránku humornou mohl si leccos dovoliti; ostatně 

nebyl přítelem učitelek jako všichni kolegové ostatní ze stavovské žehravosti, a proto nezdála 

se slova jeho míti jediný účel švandy, s kterou neopomněl se nikdy dostaviti. Mluvkyně za 

zrušení celibátu s indignací se odvrátila závoj zase spustivši na svou tvář, starší kolegyně 

vyřkly: „Skandál, impertinence… nedůstojná stavu,“ mladší se řehnily… „Ostatně, ta stará 

rašple svůj celibát již dávno sama zrušila bez povolení úřadů,“ šklíbil se důvěrně stranou 

obhroublý kolega; „s katechetou měla přec dítě, ale svedlo se to na nádor, dostala na to rok 

dovolenou, mícha, – ale je už to moc, moc dávno…“ dokládal. 

Mezitím zase mnozí kolegové se rozešli, odnášejíce s sebou mysl stavovsky ve všech 

směrech povzbuzenou, utvrzenou k dalším vysilujícím zápasům a bojům pro svatou věc 

národa. 

U pozůstalých došlo posléz k méně odbornému sdělování; spíše nyní v důvěrnosti 

přátelské kolegiality jali se vypovídati někteří o svých drobných starostech a radostech, jak je 

přináší jejich stav. Vynikající onen hlas z napjatých pedagogických stanovisk, patrně také již 

znavený, ovšem všechna dezideria zajisté ani zdaleka ještě nevyváživ, ztlumil se, přešel také 

k prostší důvěrnosti. Letos že si nemůže zrovna stěžovati, má pěkný rok školní. Sotvaže bylo 

nějakých pár neděl po prázdninách, kdy ještě mnoho toho se tak jako tak nenadělalo, dostal 

jeden z žáků kus té spály – trochu horka, trochu vyrážky – přijela hned komis na jeho úřední 

oznámení a škola se honem na čtyři neděle zavřela – chodil tu pořád na hon. Během listopadu 
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čeká najisto, a skoro se o to míní postarat, že jako na zavolanou dostaví se nějaká ta příušnice 

– nebylo roku, aby v té době u nich nepřišla – …oni ti haranti puchnou pod ušima hned – a to 

se ví, bude zase nějakých 14 dní prázdno. Zatím budou u nich na vsi zabíjačky – toho 

domácího uzeného jako mandle, –  jen se rozplyne na jazyku, –  a těch jitrnic co tu dostane, u 

nich ti chrapouni sedláci jsou ještě dost uznalí, –  jedné zimy doopravdy že s nimi až topil, 

nemoha je přejísti... A tak to pěkně bude utíkat přes ten masopust, do toho jara. Na jaře zase 

jistě někomu zčervenají oči ve škole, to by se musel dle své zkušenosti velice mýlit, zavolá se 

zase komis, udělá se z toho nebezpečný trachom, celé hejtmanství se zbouří, škola se znova 

zavře. A bude tu léto, dělá se tu s klukama samý výlet, v přírodě názorně poučovati žádá 

moderní pedagogika a její stanoviska jsou nám svata... 

„Ale, páni, byl to dnes rostbíf, co?“… „No, to plzeňské také ušlo“, poznamenalo se. – 

„A jakpak pokojská?“ „Taky ušla…“ Dle všeho samé martyrium u vysilující úmorné námaze 

to zde přece nebylo, jisté radosti tu také zbývaly. – – 

Zatím hokynářky začaly skládat ošatky a pometla, soumrak začal se snášeti pod 

klenbu podsíně. Náměstí se oživovalo, ruch podvečerní se tu značil... 

Hlavu tak maje na kolenou, jež sevřel oběma rukama, jako by mu bylo o ně se bát, v 

jeden chomáč, seděl po celou tu dobu starý Řehoř ve svém ústraní, nikým nevšímán, 

nepozorován. Tak vysedávají ony neoznačitelné existence, nemající se kam vrazit, dávno již 

vymknuvší se z řad ostatních pořádných lidí, zabezpečených v životním běhu. Kolem něho 

plynulo tolik zájmů, samá dezideria a nároky – zde jako by vůbec zájmů nebylo. Strnule, v 

zaraženém trudu zíraly ty zraky před sebe, a nesly-li se k tomu, co značilo se životem náměstí 

a co od dávna tu utkvělo jako v stereotypní nehybnosti, zajisté nic z toho nezřely. Někdy pocit 

hrozného osamocení pojme lidskou duši právě uprostřed nejživější změti života – mohlo-li 

býti většího osamocení, než jaké obklíčilo tohoto starce, co nalézal se uprostřed tolika lidí se 

vším nemírným svým dychtěním, se zřením tak krajně, neomaleně osobním, s ohledy jen pro 

svůj zájem, zastřenými pustými frázemi a životními nepravdami. A co onen hlas vždy ob 

chvíle nesl se kolem, zamávav mu jaksi kol skrání, přesvědčuje a vyvozuje – pokaždé nějak 

znepokojil se stařec, jako by upjatě se zaposlouchal, ramena se mu zatřásla, oko vzneslo se 

kosmo vzhůru zamžikavši stranou… pak víčko tohoto oka klesalo zase ztuha, napjatě a zvolna 

jako u zabíjeného psa. A úporněji semkla se kolena, vhřížila se kamsi v samy útroby, jimiž 

jako by křeč bolesti nenadále pronikla. 

Páni kolegové posléz chystali se tam zřejmě uchýliti se do restaurace k družnému 

jakémus stavovskému soaré... Stařec, zdálo se, že postihl, že chystají se odejíti. Jako by 

najednou probral se ze svého ustrnutí, hlava vypjala se mu na žilnatém krku jako stvol, stočila 
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se úporně po mluvčím. „Vašíčku, Václave, synu můj... slyšíš,“ vyznělo tu ze starcových úst, 

zprvu jako v chvějící se mazlivosti, jako by promlouval s dítětem, pak v křečovitém prudkém 

zabodování jakéms... „synu… u… u“, zůstaly rty posléze nehybně rozevřeny, z nichž jako 

přízrak neoznačitelných zvuků utkvělo to „ú… ú…“ jako žalostné, ustrašené vytí psa 

neustávající dovolávati se pustou nocí. 

Nejbližší obrátili se po těchto zvucích, po těch rozevřených rtech, s nimiž ve stejném 

sdružení kvílely i ty stařecké, užaslé oči, stavše se posléz ustrašenými zraky dítěte. Až káravě, 

v nemilém dotčení, ohlédli se kolegové na tento nemístný projev – co je to jaksi zase za 

pořádek a nepříslušnost u veřejnosti, kdepak je policajt, jako by se i mihlo v tomto 

pořádkovém kárném shlédnutí. 

Ale onen svrchovaný mluvčí z kolegů prudce tu zapolýkav, odloučil se kvapně od 

ostatních – jeho temná, vypasená, sebevědomá tvář nápadně zesinala, zahryzl se ve rty. Že cos 

nutného má k vyřízení... 

–  Kvapným obratem zmizel v průjezdu hotelu. – 

Ještě chvíli zůstávaly rozevřeny starcovy rty a jako by táhlé kvílení jimi pořád válo, 

jako u psa, když tak lidsky vědomě rozvyje se v neznámém dotčení – rozrývavý, užaslý jeho 

pohled nesl se kamsi za ním, za tím v průjezdu hotelu zaniklým mladým člověkem, jenž 

nedbal na bědováni stařeckého srdce. Až potom odvrátiv hlavu, složil ji na kolena, 

vyhledávaje kdes pro ni jaksi nejvhodnější polohy. 

Až ji nalezl, zůstav v nehybném zhroucení. 

Ani vzlyku, ani slzy neprodralo se odnikud z útrob této bytosti, ani vzlyku z 

bezmezného toho úpění, ani slzy ze zátopy pláče, v nichž tonula stařecká duše. Toto žití zdálo 

se přecházeti v této chvíli v ustrnutí neživotnosti, ve hmotu bezvědomí, jak děje se za 

momentů ohromivé svrchované trýzně... 

A spouštěl se rychlý, kvapící soumrak, když vtom prorvou náměstí zatanula prudká 

světelná záplava z hlubokých modrých mraků. Jako by cos udeřilo v prostranství náměstí, vše 

prohlédlo a vzneslo se v nevystihlém utkvění; – za těmi věcmi známými, všedními zde jako 

by objevily se zjevy a podstaty neznámé, vyzývající k jinému, ohromivému zdání 

pozemskosti, jak někdy zavolají v duši lidskou úkazy nebe a země... 

A jako by také u vyzývání těchto zdání vybral se stařec vytrženě ze svého zhroucení. 

Ze vzdechu, jenž neupozorňuje na sebe, ale jaký jen z nesmírnosti trýzně bezděky vyplyne, 

zvedl hlavu a vzhlédl před sebe v úžasu jakéhos nepochopení. Pak jal se za čímsi nenadále 

vyvstávati, jako za přízrakem, jenž neodolatelně vábí, ruce vypjav. Na jeho temeni, s něhož 

byl zároveň sňal čepici jako v nesnesitelné tíze uřícení, utkvěl matný závěs nachové záře, jež 
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těkala ovzduším, a jakýs opar krve zdál se to vláti nad stařeckou nahou lebí, jež jako by tu 

roztanula se v záhadnou oblast. Z obličeje jeho zároveň zasálalo neoznačitelné vytržení jako 

z tváře mučedníka, jenž oddal se cele svému sebeobětování, co ruce zatím rozpjaly se 

doširoka ze sebe kamsi, nad všechen ten ostatní život, míjejíce všeho dotknouti se zde a 

zasahujíce kamsi k oné věčnosti, jež vyplývala mystickou záhadou vůkol... 

Tu zvony v soumraku zahlaholily. U jakémsi vynášení ohromivých, vzmávavých 

vzdechů zněl velký jejich hlas a celé průčelí kostela s věží nekonečně vzneslou jako ohlasem 

této mystické mluvy zvonů se zaskvělo v pochmurné velebě. 

Pozvolna obzorové zámezí ztemnělo sametově proti vyhořujícímu západu – – – – – – 

A tehdáž starý Řehoř jaksi to již dokonal své pozemské dílo, doputoval svou pouť – vlastně 

ještě pořád jednalo se o tu střechu, ale ukázalo se, že rovněž tu vše blížilo se k svému 

dokonání. 

Stalo se, že poslední doby vůbec nikdo starce neviděl. Třebas nikdo neměl k němu 

vztahů nijakých a bez pozastavení jakéhokoliv míjel jeho život, jeho bídnou chatu, přece si 

lidé uvědomili, že v ony dni vůbec nebylo po něm památky. Ukázalo se, že nedbal ani stařec, 

když některý učedník, ubíraje se kolem, neopomněl po způsobu ostatních hoditi si na tu jeho 

střechu kamenem. Nikdy jindy toho nesnesl stařec, vždy po prvé hned ráně vybelhav se, s tím 

obličejem směšně vytřeštěným, plným malomocného zoufalství, jako u slepice, když zpod ní 

berou kuřata; třebas zatím učedník, maje naspěch, byl již odběhl anebo na starce dělal své 

posuňky a tatrmany, ale aspoň stařec zahrozil tím směrem. Ani po druhé, třetí ráně stařec se 

již neukazoval. Déle třebas zkoušeti trpělivost starcovu, nyní tak neočekávanou a 

nepochopitelnou, neměl učedník nyní času – však až půjde podruhé, anebo až půjdou druzí! 

Ale šel podruhé, šli druzí a jejich útoky na střechu zůstaly rovněž bezvýsledné. Stařec jako by 

si umínil a neukázal se. 

Tedy až na neděli, kdy k tornu bude celá zvůle, si to ponechají. – Však my mu 

zarumplujeme, dali si heslo, a celou ulicí chystalo se to na Řehořovu střechu. V nadržené 

zvůli, jíž nedostávalo se již dlouho zadostučinění a kořisti, snili o nastávající výpravě, přitom 

zuřivě vytloukajíce kůži na kameni na kolenou, což dělo se až mnohdy bez ohledu na vlastní 

kolena, a snášejíce zároveň bez uhýbnutí hlavy suché pohlavky mistrovy. Jaksi v neděli, že 

vše se vynahradí. Bude zajisté něco, co ještě nebylo, o to se již míní postarati. A v pondělí 

není žádný jarmark, nebudou museti pospíchati domů. – 

Po delší nepohodě, kterou vyznačoval se celý podzim, nastalo několik krásných dní 

samého sklonku jeseně, jako vzpamatování se duše – s oblohou tající v míjivé modři, jako 

zářivě vyjmuté z ostatního unylého ovzduší; a hned také zavládlo dalekými brázdami poslední 
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babí léto, chvějivé a těkavé jako pápeří, jakož i v otepleném území světelných proudů zavířil 

poslední hmyz. 

Pak však změnilo se vše rázem, jako příkrým posunutím. Přihnaly se pršky studené a 

těžké, jež bouřily na všech obzorech. Rozburácel se vítr, jenž hnal déšť v každý úkryt a kvílel 

v úděsu. Nastala pravá ona nepohoda, jež dobíjí choré organismy a zoufalstvím bezútěšným 

plní choré duše – ona bezútěšnost, jež nezdá se vyplývati jen z vlastní nepohody, toho deštiva, 

bláta, příkrosti živelné, ale z jiné neblahé podstaty jakés, jež za ní tane. 

Zvláště ku konci tohoto týdne bylo nejhůře. Tu ona neblahá podstata jako by se 

rozpoutala v celé zlověstné moci, ohrožujíc pozemské zdání. 

Byly to tehdáž černé strašidelné noci, za nichž vlivy nepohody nabývaly až síly 

přízraku. Pak si to lidé připomněli. Dály se jakés závratné posuny nesmírnou rozlehlostí těch 

nocí tehdáž. A dálo se takové neoznačitelné vyvstávání všech obzorů, nakupených v 

propadavé bezmeznosti, a zase vše náhle se tu propadalo, země i nebesa jako by byla 

strhována u vír bezdna. Po ty noci úděsné vyli psi, rozvyli se někdy u příšerném sboru celým 

vůkolím utrhujíce se na svých řetězech a s čímsi někdy až běsně zápolíce. A z těch 

maloměstských, sevřených, hnusných dvorků, plných hnoje a krys, ve svých chvílích 

ustrašeně rozhýkaly se husy, mučené zde na krmníku, z mříží svých klecí, v nichž jako v 

okovech hnouti se nemohou a jen neústupně, úporně hlavy vystrkují s těmi žalostnými, 

vystrmělými, jako umrlčími zobáky, tak zmíravě toužícími do odňaté jim svobody... bylo to 

chvílemi někdy pravé pozvedání poplachu té husí havěti, lidé se až budili a vycházeli ven 

podívat se, jestli zloději nepokoušejí se o husí játra. Také si to lidé později připomněli. Silnicí 

rozřinčely se pak začasté jako neznámé vozy z neznámých výjezdů a ku neznámým cílům – 

byly-li to vozy, nedalo se posouditi, ale řinčení to vleklo se někdy jako v příšerném chumlu, 

jenž neměl konce. 

K Řehořově střeše jako by nějak zvláště vyplynula všechna ta zlověstnost u 

svrchované, význačné moci, vlastně sem právě zdála se soustřeďovati. – Tak se aspoň 

pamatoval a vyprávěl potom soused naproti, pekař – bylť se rovněž vyšel podívat tak k 

půlnoci, jestli u nich husy nekradou, když tak rozkřičely se, a také kvůli dříví, neboť zdálo se 

mu jako by polena na dvoře se sypala; postál pak jen na okamžik na prahu, když přišlo mu 

podívati se k Řehořovu baráku, byla to prý jedna hrůza, co se tam dělo, všechno jako by se 

tam hnalo, řítilo, burácelo, po střeše a kolem baráku provádělo běsný rej. Také onen soused ze 

zastupitelstva se přihlásil – že přišlo mu, když vracel se z hospody, jíti okolo a podívati se tam 

do oken – jen mimoděk – co by se to s tím člověkem přec dělo – ale bylo to tu poslední noc 

prý jedna hrůza, z těch oken zaválo to jako černý mor a jako by strašidla vyhnala se odtud a 
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zařinčely jako řetězy a jako když se všechno řítí... nebojí se zrovna, ale to uskočil, a v jednom 

běhu domů. 

Jez tehdáž hučel jako nikdy ještě – to padání vod brzo těžce naléhající, v kvapu 

jakéhos poplašného burcování, a zas náhle zanikající v provalování se v kamsi v bezdno – to 

prý nebylo samo sebou; jak povídala ženská, co ponocovala poblíž u nemocného dítěte, jez 

ten řádil jako posedlý. Na vše tak lidé vůkolní dodatně se upamatovali, své zkušenosti přitom 

důležitě vynášejíce, neboť na chvíli se to mohli tehdáž uplatniti v ostatním rokujícím 

shromáždění a při úřední komisi, když se stala ona věc... 

Ještě v neděli dopoledne pršelo, burácelo, plouhalo nekonečným blátem a ovzduší jako 

by zastřeno bylo bezútěšným přízrakem. Švíčata zuřivě leštíce právě nakvap dohotovené boty, 

starostlivě a usouženě vzhlédala oknem během celého dopoledne – až k nim tryskaly z oken 

krůpěje dešťové; zdálo se, že již najisto z výpravy nebude nic. Leč asi k jedenácté přestalo 

pršet, kupodivu náhle. Zase jako by se cosi přesunulo ovzduším, velké jakés hnutí událo se v 

živelné rozprostraněnosti. Pozvolna zasvítalo oblohou, v šerém, zbělalém mrakovi rozervané 

tůně azuru prolínaly jako plachým oblažením úsměvu. Rozpjalo se cosi přívětivěji celou 

přírodou, zavál čerstvý chlad. Bylo patrno, že mění se počasí. – 

Změna počasí byla výhodna pro záměry uličníků. Jak bylo odpoledne po práci 

sklizeno, verpánky uloženy, vlasy namaštěny sádlem a načesány, řetízky přivěšeny a sportka 

opatřena, dostavili se přečetně k Řehořově chalupě, i z jiných ulic, heslo se ujalo. Ostatně 

kupodivu vysýchaly cesty a obloha vykabonila se docela, značíc se rozlehlým, tvrdým, 

studeným leskem – leda že ještě při obzoru tanuly nehybně masivní rozervané shluky mračen 

až černě modrých, hrozivě projmutých jako nesmírně zatížené ocelové těleso. Zdálo se, že tak 

s večerem uhodí mrazík, jak bývá na podzim po delší nepohodě. – 

Jako neoznačitelně vyjevena tanula Řehořova střecha v ostatním svém vůkolí. Nějak 

vyjmuta z ostatního celku se zdála, vylučovala se ze všeho příkře a nápadně. Je pravda, 

poslední nepohody servaly ji ještě hůře, než již byla, vlastně dorvaly ji docela. Vlastně již ani 

střechou nazvati se nemůže to řešetiště, úžasná ta zvetšelina. Kupodivu jak hrozivě prolákla se 

v poslední době, jak byla celá vycloumaná a mech a netřesk neobyčejně se pozvedly, jak by 

vyvstávat chtěly ze svého podkladu, naježivše se jaksi uděšeně. Se střechou jako by celý 

barák se nachýlil a zhroutil se ještě hůře. Z vůkolí ostatních příbytků lidských, úpravných, 

spravovaných, zámožných, pospolitě si pěkně vedoucích, vyzírala ta střecha věru strašidelně v 

posupném jakéms vzezření, jako prašivý pes, vědomý si své neřesti mezi ostatními 

způsobnými psy, jako hnusný, otrhaný tulák v pospolí blahobytu a ošacení solidních lidí... A 
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jako by si byla opravdu vědoma této své nepřípadnosti, celé své bídy, zdajíc se v posupném 

odevzdání se ve svůj osud vyčkávati příští, jež nadejíti mělo. – 

Shromáždění učeníků nejdříve okolkovalo, všelijak jinak se zabavujíc, připravujíc se 

jaksi co nejvhodněji k vlastnímu dílu. Pohazovali si jednotlivě kameny jako na vyzkušenou. 

Potom již první jako zahajující rány kamenem svezly se po střeše, odrazivše se několikráte 

jako oblázky od hladiny vodní, dělajíce kačery – byly věru virtuózně mrštěny a kutálejíce se s 

dutým rachotem zpět, kupodivu dovedly se vyhnouti všem těm nesčetným děrám ve střeše. – 

Jindy už by byl starý Řehoř na zápraží, už by ze síňky vyjeveně třeštil svůj obličej nabíraje jej 

k nejmožnější zuřivosti, jíž by se zastírala vlastní jeho malomoc, již by dělal svůj obvyklý 

nemotorný přemet přes práh na jedné straně ještě zvýšený, a byl by najisto klopýtl, – již byl 

by zdaleka hrozil a křičel, sípaje a přerývaje hlas – a kluci byli by spustili celé své známé dílo, 

na němž zvláště dnes chtěli si dát tolik záležeti. 

Po prvních hodech ustala holota, vyčkávajíc, až by ohlas rachocení jaksi z úplna 

pronikl dovnitř a měl času zalehnouti k sluchu starého dědka, jenž už beztoho silně byl 

natvrdlý – a třebas také právě spal. 

– Nejspíš že – počkej, dáme ti toho teda víc, abys se probudil... a celé mračno kamení 

sneslo se na barák. Řinčivé harašení jako nekonečně vytrvávalo. Kluci, nechávajíce v souboru 

paže vzejmuty, jak hodili, vzepřeli zraky k síňce v dychtivém napětí – teď již najisto se ukáže. 

Zatím jen málo kamení se vracelo ze střechy, ale propadávajíc se do všech 

bezpočetných děr střechy, jako na něco nastražených, a tam uvnitř narážejíc z překážky na 

překážku, působilo nové harašení, tupé, temné, vzdálené, jako by padalo něco v propadlišti 

sklepa. – 

Dostane to dědek zrovna až domů – tohle ho přec vyžene, nevěří tomu. 

Ale nevyhnalo, snad že staroch zcela rozhodně si umínil nedbati všeho toho, co 

takovou měrou ztrpčovalo jeho stáří. A jako by v těchto úmyslech byl čímsi navždy utvrzen. 

Nebude raději dbáti své střechy, nebude prý dbáti ničeho. Tak to aspoň nějak připadalo. 

Kluci po této nehorázné výzvě, jež zůstala bez účinku a odpovědi, přišli jaksi do 

rozpaků, chvíli váhali, okukujíce se a nevědouce si nějak rady. Ale to by bylo! „Hoši, teď na 

to už s čertovým vocasem,“ zavelel pihovitý, hranatý výrostek, největší ze všech, pravý 

sveřepec, pohůnek, jistě již s posledním ševcovským rigorózem. 

Všichni zdáli se pochopiti, co míní s tímto čertovým ocasem, třebas pro nezasvěcence 

byla to nepochopitelná deviza – neboť rázem tohoto hesla téměř dobré půl hromádky úředně 

na kubíky měřené – nešťastný pachtýř štěrku, – octlo se v pařátech ševců a vrženo jako v 

zběsilém vyzvání na Řehořovu střechu. 
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Spustilo se to na ni zajisté celé krupobití kamení jako náhlou průtrží. Tam kdes uvnitř 

hledala si ta spousta průchodu, jehož jaksi pořád nalézti si nedovedla a zaléhalo to hluboce a 

rachotivě jako vzdálené hřmění hodnou ještě chvíli. Sama zlotřilá banda zarazila se trochu, 

zdálo se jí to přece najednou silnou dávkou. Zajisté tu již dědek vylítne jako sám ďas. 

Vyčkávali s hlavami ostražitě v ramenou, zraky napjaty ku dveřím baráku jako by 

zástup krys vyhlédal po kořisti. Leč nikdo, nikdo se neukazoval. Mrtvo tam zůstávalo, 

v pochmurném svém uzavření vše tam vytrvávalo. Kdyby poslední dozvuky jednotlivých 

kamenů, jimž teprv nyní podařilo se nalézti svá stanoviště, kdes odtamtud jako ztracené 

volání nebyly se vybavily, zdálo by se, že se tam navždy uzavřela kletá, ohromivá pustina... 

Jednotvárný chod maloměstského života nedělního odpůldne celkem vedl si jako 

jindy. Lidé svátečně trousili se po silnici. Leckdes na vůkolních zápražích ukázaly se sáhové 

troubele, z nichž zálibně bylo pobafováno, také ženské v čistých sukních vyšly ze sednice s 

houfy dětí. V nedaleké hospodě bylo dost hlučno, a snad odtamtud to přerývavě vynikalo ono 

brzo ostře pronikavé a zas mečivě žalostnící kvílení gramofonu, tohoto dnešního útočiště 

lidového génia hudebního ... snad později si při něm poskočí fabrická omladina. 

Konečně kdekdo díval se ze svých zápraží směrem k Řehořově střeše, i mnozí 

okoljdoucí byli také zvědavi – byť jen zvědavi z dlouhé chvíle, – jak to posléz tady dopadne. 

Znali celkem obvyklý průběh všech těch bláznivých komedií a počítali sami, že jednou již 

přece starý Řehoř se vyhrne, aby s kluky tropil to své bláznovství... Dnes to zvlášť bude nějak 

nehorázné, slibovali si v utají svých zálibných bafů, a za podívanou to vždycky stálo, zvláště 

když je takové fádní nedělní odpůldne a do hospody hašteřivé ženy pustiti nechtějí a ani peněz 

není dost a na dluh tam nalévat již nechtějí... 

Jak by to tedy nejlépe provedli, aby došli k cíli, zdáli se kluci uvažovati, vyčkávajíce 

zase, když jim selhalo i tentokráte. Musejí se jaksi nyní chopiti něčeho mimořádného. A k 

tomu se připravujíce, neopomenuli ovšem ani všímati si také jiných věcí, které neměly se 

střechou Řehořovou žádného sice vztahu, ale dobře poskytovaly svodu jejich sveřeposti, jíž 

nemělo nic ujíti. Poznámkami provázeli kdekoho, kdo ubíral se kolem a jehož se zrovna 

nebáli, pro vše označovali své šibeniční stanovisko, na něž dotyčný hrd býti nemusel. 

Mezitím ojediněle házelo se po střeše, někteří začali posléz pokřikovati na adresu 

tvrdošíjného starocha. „Vylezeš už teda nebo nevylezeš, dědku jedna...“ a jako na otázanou 

hodilo se několika kameny. „Vylez, vylez,“ jako by domlouval jiný, „vši by tě tam schlamstly 

a venku psi juž štěkaj dobrej večír, slyšíš!“ 

Ale ničeho neslyšel stařec, žádné domlouvání a rady sebelépe míněné neměly na něho 

účinku. Zase banda prodlela. „Ale hoši, podívejte se jen, to je ňáká princezna s hvězdou,“  
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upozorňoval jeden z kluků s posledními ševcovským rigorózem na ubohou, hrbatou dívku, jež 

ubírala se právě kolem, „jenže má hvězdu na zádech,“ doložil v neoznačitelné sveřeposti. 

Zahanbené stvoření nepostačovalo ubíhati z jízlivého chechtotu sběře... 

„A vylezeš teda nebo nevylezeš, žide jeruzalémská,“ rozkřikl se najednou, zanechav 

úšklebku, hranatý, pihovitý výrostek a tvář jeho zbrunátněla v patrné netrpělivé zlobě. To zas 

bylo heslem pro všechny, aby znova přistoupili k vlastnímu svému dílu. Vzbudila se u kluků 

náhle zas celá vášeň, celá urputná zuřivost, že pořád nedostalo se jejich chtíči, čeho se byl 

nadál. Nebyla-liž to konečně v očích jejich od toho starocha až bezohledná zpupnost jakás, až 

bezpříkladná troufalost, že najednou takto si počíná, takto vyzývá? A za to musí býti náležitě 

ztrestán – však on si dá konečně přece jen říci... 

V témže popudu zuřivosti davu, jenž zná posléz jen svůj rozhořčený chtíč, kluci 

divoce zapovykovali, některé hlasy velely, banda se rozstoupila a takto nyní ze všech stran 

jala se útočiti, majíc plné kapsy kamení, na stavení Řehořovo. Začal to vytrvalý, systematický 

útok s určitým plánem. A když kamení z kapes bylo vyčerpáno, bralo se kde odkud, z 

hromádek vzdálenějších, když rozebraly se nejbližší – nešťastný pachtýř – z příkopů, z jakési 

terasy nad silnicí, z blízké stavby celé kusy cihel, a vše to vrháno jako v jediném vzmávání na 

nešťastnou střechu. 

Ale pak i do stěn, do domovních dveří, posléze do samých oken, aby starého spíše 

přimělo to vyjíti. Rachot všech těch spoust kamení, nabývající uvnitř někdy až harašivého, 

temně rozléhavého ohlasu, jako když se cosi řítí do hloubi propasti, a pak celý ten zavilý řev 

rozvášněné lůzy, z něhož na svůj vrub vynikaly ojedinělé ryky, vše to splývalo v jediné 

lomčení, v jediný příkrý, pustě hlaholivý souzvuk, jenž jako by dravě třepotal se kol 

nešťastného stavení rva mu útroby sveřepými drápy jakýmisi. – Tu jistě dostavit se musí 

policajt, nehraje-li ovšem právě bulku, od níž to ho nedostane ani sám pan purkmistr. 

Zatím rvala tu do libovůle rozpoutaná, zhoubná síla, třáslo se a praštělo do úpadu celé 

to bídné stavení, těžce sténajíc. To již nebyla střecha, z níž zbývalo čím dále tím méně, to 

tanula pouhá zejivá, propadává prázdnota, z níž tu a tam netřesk se zvedal, strašně se ježe jako 

umírající kocour, jehož umlátili. A přece dosud tato prázdnota držela pohromadě. Z kamení 

téměř již nic nepadalo zpět, vše zanikalo v útrobách doupěte – to bude si moci pachtýř pro ně 

přijeti zrovna s vozem do sednice... 

Z příšerné prázdnoty střechy, jaksi čím dále neobsáhlejší, čím dále zejivější, trčel sám 

komín, černý, rozprýskaný, s vyrvaným zdivem, odkudsi z vnitra jako by stále zvyšovaný 

posupnou sílou jakous, jež jej vysunovala nad klesající a propadající se střechu jako k 

závratnému strmění, snažícímu se o jakous svou rovnováhu nad propastí. Cosi tu hýbat se 



188 

 

zdálo v jeho zdivu, jeho kanálem jako by cos prolínalo, příšerně se vyvíjelo, vysouvajíc se 

posléz až k samé strnulé rozpjatosti nebes, kam až zdál se nějak zasáhat... 

A starý Řehoř nevycházel pořád, nedbal zběsilého řádění, jímž neběželo již jen o 

střechu, o stavení, ale i o vlastní bezpečí… a kde míní pak vlastně zůstávat, to musí i takový 

člověk jako je on, zůstávat musí nějak každý tvor. A každý ten k svému cíli dopadší kámen 

jako by vybízel v třeskuté jízlivosti, – vyjdeš, vyjdeš... a ty řítící se laviny k němu dovnitř 

jako by ho násilně odtud vychvacovaly. A bytost takto vybízená tolikerým naléháním, tolika 

výhrůžkami, vyjít nechtěla. 

Častěji ukázali se zvědavci na zápražích, bafy jejich troubelů byly uvážlivější, 

odměřovaly se ve strnulém až napětí, jak to dopadne. Na silnici stáli diváci, také člověk ze 

zastupitelstva přihlížel v nemalé zaujatosti a s uspokojením, blízkým vytčeného cíle. Nějaký 

ožrala, zpitý věru svátečně, celou šíří silnice se roznášeje a chraptivě, urývavě si prozpěvuje 

„to nic, to nic, to nic nedělá – á – á… když se něco pokazilo… i se to napravit… dá – á – á…“ 

dozpíval až sem a dovrávorav se jisté rovnováhy umlkl a v blbém strnutí také se zadíval k zde 

dokonávajícímu dílu spuštění... 

Posléze nějak v zaujatosti jakéhosi ustrnutí zdálo se vše vůkol upoutáno k těmto 

místům – u vyčkávání čehosi, čeho nebylo lze se již nenadáti, u vytrvávání přitažlivou mocí, 

jíž nebylo lze se již zbýti. 

Vpravdě neoznačitelným vlivem jaly vše jímati posléz výjevy u Řehořova stavení, 

strhujíce k sobě, neodolatelně přisunujíce jako vír hlubin. 

Vystrmělými, rozsochatými topoly nablízku vynášel se nehybný úžas, v ustrnulém 

vznícení vynořil se v šíré podvečerní ovzduší. Neobyčejně pronikavým, rozlehlým jasem 

naběhla zatím nebesa a stále zvýšenější, stále rozprostrannější v jeho studeném příkrém lesku 

jakoby v ohromivém sevření rozpjala se právě nad těmito místy ku pravému jich vyznačení. 

Jako kovová, tvrdě rýsovaná a břitce vhřížená byla čára obzoru, v nesmírnosti se vinoucí 

zdejšími horskými dálavami, a dělíc nabývající již temnotu země od příkrého lesku nebes, na 

nichž právě slunce padalo k obzoru, také jako by tu cos vyčkávala. 

Umlkl gramofon, vrabec nezakřičel, nebylo jiného zvuku z vůkolí, než temného 

svištění a řinoucího se kamení, než táhlého, ryčného zavývání, jež však nezdálo se vyrušovati 

ostatní posupný celek, přidávajíc se k jeho ustrnutí jako burácení k tichu noci, jsouc s ním 

téže ponuré bezmeznosti a pustoty. 

Banda posléz mimovolně docela zmlkla, jaksi všechen svůj zřetel němý, zuřivě upjatý 

věnujíc rozkladnému, rozkotavému svému dílu, jež pořád ještě nedocházelo výsledků. Bylo 

pak jen jako maniakální shýbání hřbetů, vzmávání paží, temný třeskot – příšerná jakás 
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pantomima za takového neoznačitelného ropotu, jaký vyvírá z útrob běsem štvaného býka, a 

jako by občas cos zahýkalo, příšerně, vzdáleně, ale aby každý zvuk přidával se k posupné 

bezmeznosti nevyrušuje ticha zločinu a spuštění... 

A starý Řehoř přec nevycházel a také již nevyjde. Nezáleželo mu tehdáž již na střeše, 

na realitě, nezáleželo mu již zajisté na ničem. Jako by ale neznámou hroznou radost tam tajil, 

příšerně vysmíval se všemu tomu zápolení a pachtění u sveřepé bandy života, jež usiluje o 

bližního a o jeho zájmy, snažíc se ho ve svůj chtíč strhnouti. Řehořovy zájmy této chvíle jak 

již byly spraveny, urovnány, zadostučiněny, jak dávno již si uspořádal všechny své vztahy k 

životu! Jak marně burcovalo k němu dovnitř všechno to kamení zloby a útoků žití, – s jakým 

posupným uvítáním přijímal je u sebe uvnitř a jak bezpečně zatím vůči všem stanul! Jak zřelo 

tehdáž oko jeho vstříc všemu tomu… Ano, toto ohromivé zření zatanulo všemu světu 

odmítavě vstříc, světu bezohledností a sobectví vlastních jen zájmů, práv, přídavků, vlastního 

jen zadostučinění a zabezpečení, naplněné jedině jsoucností svého okázalého, zpupného bytí. 

Tomu všemu světu křiklavého sobectví a zlovůle, rodící se jen u živlu pekel srdce lidského, 

zatanulo vstříc. Já uzřel tehdáž zření ono, aby duše jim navždy zůstala naplněna. 

Jaké to malichernosti ubohé, směšné, jaká omezenost, sobectví a nikdy nenasycených 

přání, jaká jalová, prázdná, ničemná ješitnost, jaké všechno to nízké osobní zdání světa proti 

tomu jedinému, ohromivému tehdáž! Bylť takto zatím stařec rozpoznal všecko, svrchovaně 

byl již postihl význam všeho bytí lidského, všechno to usilování a zřícení, poznal všechny 

záhady a věštby a všechna znamení, a se všemi byl se tajemně sdružil, jež odhalily se mu 

veškery. 

A v tomto poznání, postižení, odhalení raději stařec nevycházel a také již nevyjde... 

Najednou ze stran jako rozžhavenou bronzí zalil se celý komín, v té nesmírné své 

vystrmělosti zazářiv jako rudá vzňatá pochodeň. Bylo cos neobyčejného v tomto náhlém 

zaplání pustého komína. A celá vůkolní zejivá prázdnota střechy, jež ale přece pořád držela 

nějak pohromadě neviditelnou svou kostrou, naplnila se v tutéž chvíli prudkou, zaléhavou 

září, jako by oheň vypukl. Byloť právě slunce dostihlo obzoru a zohromnivši se k nebývalé 

podstatě, jako rudé nesmírné oko nebes zíralo v dálavu nekonečnosti, naplňujíc všechno 

pozemské neobsáhlým jasem svým. Udály se jakés nezvěstné návaly světla odtud, vzmávavé 

údery záře se vynášely z daleké, šíré, číms nekonečným naplněné výhně nebes. A všechny 

obrysy domů, střech, věží, stromů a návrší oblily se pronikavou svítivostí, nekonečná ohnivá 

linie obmýkala pozemskost. V prázdnotě ostatních nebes nedohledných, z bezedné 

průzračnosti jejich, vypjalo se všechno zření ve chvíli tu věru k neskonalé ohromivosti. 

Stromy ohnivě vytryskaly v prázdných, černých kostrách svých, v jejichž spjatí míhaly se 
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rudé záblesky, a hnízda pozůstalá, opuštěná vystoupila náhle ze svých úkrytů vstříc pohledu 

nebes. Po všech místech – po každé hroudě a po každé kalužině smýkal se neobyčejný reflex 

večerní. Všechna okna kláštera na návrší rudě zaplála; báně jeho věži jitřivě se leskly. A 

zasahuje každé povýšení i každé ponížení, nemohl nezastaviti se na servané střeše. Ano, jako 

by oheň zkázy tady vynikal, zpodobniv tu vše v náhlou příšernost, jakáž jen v daných 

chvílích, neodvislých zcela od zvyklých vztahů a každého zdání zjevuje se zrakům lidskosti, 

burcujíc pozemskost... 

Byla právě ještě dopadla několikakilová kamenná boule, jak na ni se přišlo v jedné 

hromádce, kam ji tlukači, nechtějíce se s ní tlouci, podvodně založili A to byl poslední úder. 

Hned jako na daný povel, jenž nevyšel z jejích řad, ustala spřež ve svém ničivém díle. Bez 

hlesu, bez pohnutí zůstala, sevřena tu jakýms nenadálým dotčením, jako v pocitu ledového, 

strašného zasažení v útroby, jejichž zběsilost a pusté vzkypění rázem dovedlo se zkrotiti. A 

jako by příšerná, neviditelná ruka skladla se na všechna ta témě zde, přes skráně sjížděla a 

šinula se omračně po obličeji... až náhle zardousila na nahém hrdle. V takovém zasažení 

zůstala celá ta sběř. Zesinaly a zkřivily se jejich obličeje, odvrátili náhle od čehosi zraky, 

kteréhož pohledu nemohli jaksi snésti, a přece patřiti museli, museli neodvratně, vytřeštěně 

patřiti čemusi zrovna v úděsovou líc, jako patřit musí lidské zření v tvář hrůz, jež se zjevují. 

Kam že to jali se tak patřiti odvracejíce se v zděšení a němě trnouce, co zaujalo to jejich 

pohled, užaslý, a zmámený zjevením příšery? Naléhati se zdálo ticho, neobsáhlé ticho 

příšerné nezvěstnosti, vybavující se z říše zvuků, od nichž je neodvislo, ticho, za něhož lze 

naslouchali ohromení vlastní krve, jež se zastavuje..., jediný list zbylý na sněti neodvážil se 

zašelestiti, pavučinka nezavála, típot ptáčka nezalehl, vzduch se nechvěl, jen ta krev jako by 

tuhla ve zmráčení úděsném. Jaké věci, jaké podstaty že nastupují? 

Komín se náhle zakymácel, hrana rudé řeřavosti jako by se v neoznačitelném třeskotu 

rozskočila. A výheň, kterou naplněno bylo strašné, prázdné rozstřeší jako zhoubným zážehem 

ohně, vytryskla zároveň neodolatelnou bouřlivou vlnou pronikavé záře, jakés dštění plamenů 

a jisker nastalo, v nichž cos zlověstně mávalo jako krvavými rouchy, kypělo jako převalující 

se změtí rozkladu a zkázy jako když vzejme se výbušná látka – a vše se řítilo v jediné spoustě, 

v jediném lomčivém třesku, komín, ze střechy co zbývalo i celé stavení, jako by vůkolní 

oblast všeho toho záhadného, neoznačitelného strhovala se vespol, krvavá roucha se 

strhovala, vše se shluklo, zhroutilo, rozpadlo v jedinou chaotickou směs, strašnou trosku 

života. Zatanula místo střechy prázdnota vytřeštěných nebes. Nastala zajisté ona chvíle, kdy 

všechna trýzeň a nesnesitelnost okolností dostupuje své svrchovanosti, kdy pomíjí vše ostatní 

a děje se jen to, co je podstatou tajemství hrůzy. A nesnesitelná je taková chvíle, a že srdce 
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lidské v dané chvíli nelze uhrůzniti více, rozprchl se v kvapu šíleném všechen dav, rozprchla 

se zlovůle, zvědavost, vše se rozprchlo, zanechavši za sebou jen úděsný, omračný klid 

propadliště a zkázy a jiný, ještě ohromivější a rozsáhlejší klid smrti. Ztemnělo vše v ovzduší, 

země ztemněla a jen vymrazená nebesa plála jako studeným křišťálem, zírajíce posupně v 

místa spuštění.  

Jako když z kmentu náhle vytane příšerná nahota se zjitřenými ranami a s ohyzdností 

rozkladu – anebo jako když z vnad těla vyhřeznou strašné útroby, a jako když v zápětí štěstí 

dosavadního přikvačí náhle hrůza neštěstí – cos v takové příkrosti kontrastující vyniklo z 

dosavadních známých míst. Co bylo druhdy, bylo smutné, ale co zjevilo se nyní, bylo příšerně 

posupné, neskonale hrozné. Hle, v bývalém doupěti, jaké jen nejkrajnější, dokonalá bída 

buduje, uprostřed jeho trosek, ve spoustách černého zřícení, tak jako v úmyslném nastrojení, v 

poloze napřed si zjednané, leželo tělo, již dávno mrtvé tělo v rozkladu, nedotčeno kupodivu 

servanou změtí, jež jako by se neodvážila zasáhnouti tajemství smrti. V hrůze smrti zoufale 

dozápasivši tady leželo odhaleno troskami a jimi jakoby nyní obraňováno před zasaženími 

světa. Jaký pohled, jaké zjevení vynášejí ti mrtví v živé zření světa, jaké to záhadné vsakování 

z jejich říše v ty záležitosti pozůstalého života! Jak příšerný pohled smrti vystrměl z úkrytu 

svých trosek! Ano, jaký pohled, jaké zjevení mají jen ti mrtví! – Těžká, velká moucha, v 

jejímž jediném sdružení žilo asi poslední chvíle ono tělo, vznesla se nad mrtvolu, poletujíc 

chvíli mdle a zmateně: u servání svého domova, svého posledního útočiště, v této oblasti 

smrti rozbzučela se v žalostném trudu tak skomíravě jako také ku svému skonu, načež zanikla 

v troskách – – – 

V ústraní nebes vymrazených a lesklých, značně již nad obzorem, vznášel se první srp 

měsíce, tak bílý, sinavě zažehlý v liliovém vhřížení, jako mystické vylinutí nebes; a jako 

výtryskem věčnosti ukázala se na obzoru hvězda večerní. Jim vstříc vynášelo se ze změti 

života neobsáhlé zjevení smrti... A jako by dálo se jakés ohromivé přichylování se nebe a 

země za toho hvězdného čeření, jako v objetí věčnosti – – – – – – 

Ukázalo se před komisí při úředním ohledávání tohoto trochu neobyčejného případu, 

že nesvědomitý ten člověk, starý Řehoř, jenž ostatně byl mrtev a unikl případnému trestnímu 

stíhání, vyřezal ze střechy během nějaké doby leccos z trámoví, vytrhal podlahy, vše, co se 

dalo, zatopiv si tím a zlehčiv takto beztoho již bídnou hypotéku na úkor věřitelů, že nebylo již 

vlastně ani stropu, vůbec ničeho v jeho doupěti, a že bylo věru kupodivu, jak zde lidská bytost 

mohla vůbec obývati, neb toto zpustnutí datovalo se zajisté již od delší doby, pršelo sem, 

válo, mrazilo. 
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„A račte se podívat, pánové,“ upozorňoval svým poněkud mečivým, protáhlým 

hlasem náš městský lékař s utkvělým svým, z tváře jeho neodcházejícím úsměvem řekl bych 

stavovským, zamhourav zpod svých zlatých brýlí potměšile po členech komise. „Račte se 

podívat, ten člověk nemusel nějakých dobrých čtrnáct dní vůbec jíst – – – “ a potakal 

povážlivě černou bradou. Bylo pak na mrtvole dále komisi speciálně konstatováno, že ani 

kámen – a jaké spousty ho tu ležely, – ani vše to, co se přece mohlo zřítiti, nezasáhlo 

kupodivu mrtvolu.... až své podivení, obzírajíc spoustu, dala najevo komise… – a že teda 

anděl strážce ještě po smrti ho chránil, poznamenal kdos. Ostatně nějaké to vyšetřování stran 

toho zlomyslného házení se zavede. A soused ze zastupitelstva že bude moci koupit nyní 

všechno za babku, za pouhé místo podá a pěkně připojí ku svému, což ještě jedině scházelo 

ku pozemskému jeho blaženství, vše ostatní již měl – a proto zúčastniv se komise tak zálibně 

neustával si ruce mnouti. A druhého dne s ohromným šutráckým vozem přijel k zbořeništi 

pachtýř silničních hromádek, sbíraje z bořeniště haldy štěrku a zlořeče kdekomu, zvláště však 

starému Řehoři, že vlastně jeho vinou přišel o tolik štěrku. 

 

  



193 

 

2.5 Hodinky 

 

Když je onen zloděj kradl, nepomyslil si zajisté, co takové celkem ubohé stříbrné 

hodinky mohou stát, nehledě tu ani na peněžní hodnotu, rozhodně nevalnou při dnešní nízké 

ceně stříbra, jež stává se téměř opovrženým kovem. Co mohou tedy takové hodinky stát, jež 

ve skutečnosti opravdovou hodnotou životní neměly ceny ani za jáhlu, jako vůbec všechny 

takové hodinky, jichž v životě zajisté by nikdo nepostrádal, jichž také nikdo doopravdy 

nepotřebuje, leda jen ti, co svůj zbytečný život, nestojící také za jáhlu, měří hodinami 

rozmařilé zahálky, již mají na minuty rozpočteny, aby jí včas zanechavše, vystřídali 

lenošením a užíváním ještě rozmařilejším a pustějším. 

Nepomyslil tedy onen zloděj na cenu, jakou mohou míti takové ubohé celkem 

hodinky, když je tehdáž kradl. Ale tak to bývá vůbec s věcmi života, že nikdy neznáme pravé 

jich ceny, skutečnou jejich hodnotu neposoudíme, jedny hluboce podceňujíce a druhé vysoko 

nadceňujíce, v čemž vlastně snad tkví také příčina všech neúspěchů a katastrof našich.  

A tak také zajisté ani onen zloděj neuměl správně oceňovat věci života, posuzovati je 

v opravdové jejich hodnotě, krada ony hodinky. Neboť kdyby byl měl smysl pro pravou 

hodnotu věcí, byl by je zajisté nikdy neukradl, byl by je spánembohem nechal pěkně viset na 

té jejich stěně, kde viset jim bylo určeno, a i při oné dost výhodně se naskytnuvší příležitosti 

byl by se jen nad tím celým jejich krámem, nemajícím životní hodnoty věru za jáhlu, jen 

opovržlivě, ironicky ušklíbl, jak tací lidé vyznají se v takových ušklíbnutích. 

Že to neučinil, že nenechal ty hodinky raděj pěkně viset na tom jejich místě… zajisté 

lépe by byl učinil. Ale nutno jen posuzovati hotová fakta, na nichž nezmění ničeho žádné 

filozofování světa, žádná naše logika a žádné naše přání. ⎯ 

Tedy je naneštěstí viset nenechal. A nechť již to bylo s jeho pojímáním hodnot a 

oprávněností životních jakkoliv, jisto bylo a jedinou skutečností, že ty hodinky sprostě ukradl. 

Totiž sňal z té jejich stěny, na níž tak způsobně si visely na sametovém, ozdobně vyšívaném 

polštáříku, nenataženy, nejdouce, jakoby zadřímány a ponořeny ve spokojeném usnění; patrně 

určeny jedině k parádní nedělní vycházce někam za město nebo do zdejší Střelnice, jež byla 

nedělním útočištěm a honošením všech takových hodinek… 

Na stříbrné hodinky byly dost slušné, solidní, masivní, aby bylo na nich co nejvíce 

stříbra, jež je tak laciné a znehodnocené; takové dávají se k svátku nebo Vánocům u 

maloživnostníků venkovských městeček, jimž se dobře vede. 

A tu, když si tak hověly pohodlně a bezstarostně na té své stěně, vyčkávajíce 

ubezpečené své nejbližší neděle v blaženém usnění své obligátní parádní vycházky, byly 
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prudce vyburcovány ze svého blahobytu sladké nečinnosti. Byly ukradeny, aniž jaksi chtěly a 

nadály se. Ale tolik toho přihází se s věcmi života bez našeho nadání a chtění, a tak tedy 

nespomohlo nic ani proti určení osudu, jejž jaksi vedl onen člověk, stav se v tomto případu 

jeho nástrojem… 

Přišed totiž (jsa jinak dost ještě slušně oděn, ale hodně hladov, vyzáblý, se vzezřením 

možná po nedávno přestálé nemoci, jinak patrně takový „chudý cestující“, jichž denně tolik 

přechází venkovským městečkem, hledajících i nehledajících práci, ze zvyku i z nouze, která 

nečiní rozdílu ve věcech ani lidech), a ať to s ním tedy bylo jakkoliv, přišed do oné světnice, 

aby vyžebral anebo vyprosil si kousek té podpory, ocitl se kupodivu zde sám. Nikdo ve 

světnici, nikoho prvé ani v síni neviděl, v domě nikde hnutí, nikde potuchy po člověku. Jak 

jsou ti lidé celkem neopatrni! 

Bylo to již na konci tohoto venkovského městečka, v místech již samých menších 

domků beze vší regulace roztroušených, jak se tu komu jaksi uzdálo vzhledem k jeho účelům 

i v pouhé bezděké nahodilosti, jež by svůj důvod ani nedovedla udati, proč tak a ne jinak 

jednala. Náležely patrně samým maloživnostníkům, obuvníkům, pekařům, řezníku, hokynáři 

zámečníku, nějakému podružnějšímu faktorovi, jenž dře tkalce pro faktora většího a ten zas 

pro žida, pak nějakému barvíři, a hlavně zase obuvníkům, jichž v této čtvrti bylo napořád, v 

některém domku také až tři, pracujících pro jarmarky a tudíž si zde nekonkurujících a žijících 

celkem ve shodě. Vše bylo tak prosté a klidné v této čtvrti, jaksi prázdné, jako oněmělé, 

odumřelé, co jen z nitra všech těch domků doléhal dutý, dušený, až unyle rozlehlý zvuk 

neúmorné činnosti… 

V tomto jednom domku, úpravnějším a vzhlednějším než ostatní, nedávno patrně 

renovovaném, s novými, moderními okny o celistvé jedné tabuli, dovnitř se otvírajícími, ale 

skoro nehodícími se k ostatnímu malému celku, hnědě leskle nafermežovaném, se zahrádkou, 

v každé své podrobnosti úplně v pořádku, vše až pedantsky na svém místě – bylo to na první 

pohled u řezníka. Krám s lesklými váhami, se vším, co tam bylo, tak čistotným a lesklým a 

celkem nesmradlavým, jak u řezníka venkovského nebývá, v tuto odpolední chvíli úplně 

opuštěný, jako bizarně, až strašidelně usněný ve svých mrtvých, rudě zejících kýtách a 

vyhřezlých útrobách, nalézal se na jedné straně domku, co přes síň na straně druhé byly 

obývací místnosti. Všechno zevně tak kupodivu úpravné, čisté, že nikdo by nesoudil na 

řezníka, kde vše má smrdět, se válet, být hnusnými odpadky a jíchou bývalého života 

zvířecího naplněno, jak to ostatně bývá vždy u venkovských řezníků. Jen tedy tady ne. 

Také vešed onen člověk do obývací místnosti, kdež kupodivu ocitl se sám, až podivil 

se všemu prvním dojmem – i tady uvnitř vše tak spořádané, úpravné, záclony až na zem 
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splývající, podlaha lakovaná, koberec, kredenc, nějaký stolek na květiny… vše hodně 

těžkopádné, přeplněné, nevkusné, při obrazech na stěnách hlavně o ty masivní, zlaté, 

vyzývavé rámy zdálo se běžeti, při těch pendlovkách, které obvykle stály, o ohromnou lesklou 

čočku kývadla a o vyřezávané ořechové pouzdro – patrně jakýsi salon tohoto domku, určený 

ne pro obývání, pohodlí, útulné teplo života, ale vyhrazený a odevzdaný své chlubivé, 

nevkusné parádě. Takto to bývá u maloměstského živnostníka, jemuž se dobře vede, kde žena 

je mustrovná hospodyně a kde nejsou patrně děti, jak to bylo zde, snad že v čas si od nich 

pomohli, takže pak jest dost času piplati se s tou zbytečnou, studenou parádou… 

Snad ani nepřicházel sem s úmyslem, aby kradl. Ale neběží ani o úmysl, jako o dobrou 

vůli a to strhující pokušení nahodivší se příležitosti. A zde se příležitost nahodila zrovna 

sama. Řezník nebyl doma, běhal někde po vesnicích o svá telata a jalovice a nějaké prasátko 

na neděli k tomu, – a žena jeho jen zrovna odběhla kamsi dozadu na dvorek, nechavši 

otevřeno, že to snad ani za zavření nestojí… 

Bylať ona ženská, jak ze všeho patrno bylo, nejen čistoty a podrobného pořádku dbalá 

a mající přitom smysl pro kus té parádní modernosti, jak jsme pozorovali – co bylo i její 

chloubou a honosením oproti všelikým těm ševcovkám a jiným živnostnicím, jež se jí dávno 

nemohly rovnati… ale jak se vědělo, také ženská k živobytí, ostrá, energická, chtivá a 

chápavá živnosti svého muže, jíž se dobře dařilo a v níž vydatně i obratně mu napomáhala, a 

co hlavní: držela pohromadě peníze, na něž byla jako chrt, uvažujíc dnem i nocí jen o 

výdělku, jehož jí bylo pořád málo: byla z oněch žen hospodyň, jež jsou v domě zlatým 

sloupem a každému živobytí se daří, o nějž se opírá. 

A že nebylo v domě ani dětí, snad že včas si od nich pomohla, protože by jen 

překážely v živnosti, ani služebné, jež by ujídala chleba, ani žádné posluhovačky, že vše si 

ona obstarávala sama – a ani toho nezbytného kanárka domků maloživnostníků, poněvadž 

zaneřádil by salon (a snad si v něm i uzoufal), že nic tedy v tu chvíli nebylo živého v této 

místnosti, co by překáželo, a zdálo se nebýti v celém domku vůbec, a že nebylo zle o dobrou 

vůli, jíž dostavila se příznivá příležitost, byť ani zlodějského úmyslu původně tu nebylo, 

ohlédl se onen milý člověk, ocitnuv se v této místnosti kupodivu sám, obezřele kolem sebe 

pudem zapátrání, jemuž dostalo se náhle kořisti, a vida takovou skvostnou náhodu, 

nerozmýšlel se již pranic a sňal ty milé hodinky z jejich sametového polštářku, z něhož jako 

by se jim však nějak tuze nechtělo, – nic jiného aspoň sebrati se nedalo, byť ani tu nebylo by 

se jednalo o nedostatek dobré vůle. A milé hodinky ukryl spěšně kamsi hodně pod kabát, kde 

nebylo zjevno, je-li ještě vesta a ostatní příslušnost… ale jen když to měl aspoň tak! 
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Při zmocnění se lupu zaleskla se jeho chorá, žlutá tvář s matnými pihami a ze zraků 

jaksi prázdných, neveselých, zkalených, vysvitlo mu cosi, co mohlo slouti chtivou radostí, již 

asi toto oko již dávno nepoznalo. 

Ale přichouliv se hned zase zpátky, ku dveřím, jakmile zaslechl v síni kroky, jež 

zabraňovaly, aby se beze všeho jen tak vzdálil, jak byl by zajisté nejraději, zůstal tu stát se 

zhroucenou, nevinnou, ubohou pokorou, jaké dodává si žebrák, o almužnu se doprošující. A 

když chvatně, cítíc vetřelce, přikvapila již zatím řeznice, jal se co nejpřípadněji, co 

nejtrudněji, aby tím spíše zahnal každé podezření, prositi za svou podporu pro chudého 

cestujícího, že jest řeznický… 

Ona, vrazivši do dvéří, pronikavě obezřela si cizáka, najednou nezvaně a neohlášeně 

ocitnuvšího se uprostřed jejího chlubného majetku. A jako by tím pohledem uvrhla se mu 

pátravě do všech útrob. Ale vidouc ho tak schlíplého, pokorného, jako odumřelého veškerým 

žádostem světa – zajisté že i při jejím pohledu mu nijak volně ani nebylo – jaksi se upokojila 

a zbyla všeho podezření, při takové příležitosti zajisté co nejodůvodnějšího – ostatně jen 

okamžik byla pryč a klíč od stolku, kde u řezníků vždy musí býti zásoba peněz, měla 

přivázaný na tkanici zástěry, jak dotknutím bezděky se přesvědčila, zároveň pak takovým 

jediným obezřením vůkol přesvědčujíc se dále, že nikde ničím není hnuto… 

Byla to vysoká, suchá, kostnatá, snědá ženština, pronikavého, ostrého vzezření, v 

němž přespříliš zračila se chamtivá, výdělečná energie její, s chřípěmi jakoby posupně 

rozevřenými, jež stále zdály se po něčem lačně pátrat, a s nosem úzkým, zahrblým, 

vystrmělým, jenž každým pohledem jako by klovl; tmavé rýhy pod očima a ostré paprsky 

vrásek od očí rozbíhající se ku skráním dodávaly pak jejímu pohledu sžíravé jakési 

uhrančivosti. Zajisté jemu, a k tomu se špatným svědomím, nebylo volno při tomto jejím 

obezření – při jejím pravém jakémsi klovnutí… Na první pohled nebyla měla nikdy dětí – 

jestli z lakoty, nebo z nedostatku pohlaví, nedalo se jistiti… 

A prohlédnuvši si takto milého hosta, zajisté oň nestála, soudě z jejího tváření. Vůbec 

nestála o takovéto kunčafty, kteří jen přicházejí, aby odnášeli, nic nikdy nepřinášejíce, ⎯ 

konečně přispívají na své městské chudé, je s tím dost vydání; co bude tedy ona, krvavě se 

hrdlíc o každý krejcar, jejž musela vydati, lecjakému lajdákovi vytasovat se hned s almužnou 

jen proto, že se mu zmáhlo u nich nezvaně, nevítaně se zastaviti, to že ono by jich přišlo při 

takové ochotě, která hned sype – a haléř sem, haléř tam, a do roka se jich pěkně takto 

naskládá, a na každý ten haléř byla přece jako štír. Nedá nic, nikomu nikdy, ze zásady, tím 

méně z milosrdenství – to značily její šedé, řezavě zasvítavé a vždy poněkud vyjevené oči 
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jakoby onou neustálou chtivostí výdělku nikdy dost zadostučiněnou… ovšem takové ženy 

skládají peníze, jsouce zlatým sloupem domu, jenž se o ně opírá. 

„Teda koukejte, ať jste honem zas pryč – táhněte ke všem čertům!“ osopila se 

najednou zhurta na milého hosta, a až skoro tvrdě na ženskou povahu, svýma zle 

vyplanujícíma očima ho vybízejíc ku co nejrychlejšímu opuštění těchto míst nehostinných pro 

kunčafty tohoto druhu.  ⎯ „A jděte raději něco dělat… máme tady dost svých chudých,“ jako 

by pak ještě mínila omlouvati své osopení, bylo-li jí ovšem omlouvání vůbec třeba. 

Jemu ale nejednalo se již ani o almužnu, ani o uraženou čest, ani o žádnou radu stran 

práce, jako spíše o to, aby byl již honem co nejdále odtud, raději u všech oněch čertů, jen 

mimo tato místa, kde začalo mu řeřavěti pod nohama čím dále palčivěji. Ostatně svou 

almužnou bylť si již bezpečen a na ten bídný trojník čekati nemíní; aby se pak snad pozastavil 

nad hrubým odbytím, nad urážkou jaksi svého charakteru a individuality, na to byl příliš 

zvyklý ve svém zaměstnání chudého cestujícího, jací již dávno přestali býti sentimentální. A 

proto nereaguje ani slůvkem, ani hnutím brvy na nelákavé uvítání a ještě horší vyzvání, bez 

každého již dalšího otalování a snad hrubé případné odpovědi, jakou rádi udělují tací chudí 

cestující na příkrá odbytí místo almužny, odkvapil co nejspěšněji; zdali ke všem čertům, k 

čemu přec tak nutkavě vybízely řezavě, tak zlobně vyprovázivé její pohledy, neví se, to již 

bylo zcela jeho věcí. 

Ale býti již jen co nejrychleji a nejdále z dosahu těchto pohledů, o to jednalo se jedině 

tomuto hodně spěšnému táhnutí odtud. Byl by nejraději dal se na útěk, kdyby to nevzbudilo 

podezření. A také, dostav se na ulici, nevláčel se již trudně, v pokorných dumách žebráka, 

nýbrž smýknuv se rychle co nejzaneřáděnější úzkou uličkou mezi domky, v níž varoval 

úřední zákaz před znečištěním, dostal se tak na silnici, vedle níž táhla se již z druhé strany 

samá pole. 

Ale ne zase aby v otupělé rezignaci vagabunda, nemajícího co prozahálet ani čeho 

dohánět, volně se ubíral touto silnicí, nýbrž přeskočiv ruče příkop, dal se nejbližší naskytlou 

mezí do polí, vzhůru do mírné stráně, kde vše bujelo v červnové znoji a o závod hlaholili 

skřivánci. Jenže jemu čerta záleželo na skřiváncích a každé poezii léta, jako aby v zlých 

nějakých tuchách co nejdříve ocitl se z dosahů oněch nedalekých míst a jaksi i oněch zlých 

očí, jejichž uhrančivé, zasáhavé, pronikavé upjatí neustále cítil na sobě a ošívaje se nedůtklivě 

– snad toho ostatně byly příčinou i vši – jako by nedovedl se jich nějak zbýti, jejich sžíravé 

sugestivní moci, podezřívavého jejich ulpění. 

Tady v těch polích, uprostřed jejich osení mínil nejlépe zaniknouti. A jen poněkud 

oddáliv se po mezi od silnice, co by nebylo hned podezřelé, začal hned běžeti vzhůru, hloub 
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do těch polí, do směsi kypící jejich úrody, blíže jaksi všem těm třepetajícím se a hlaholícím 

skřivánkům, na nichž mu však tak čerta záleželo… 

A skoro měl svrchovaný čas; jestli vůbec čas to byl. 

Neboť řeznice, sotva se jen zbyla nevítané návštěvy, jata byla náhle jakýmsi 

znepokojením. Něco jako by ji bylo téměř udeřilo, k čemusi vyzývavě ponouklo, nějakou zlou 

tuchou byla jata. Rozhlédla se tedy znovu po místnosti, jež byla její chloubou a hrdostí a také 

opovržlivým vynášením oproti všelijakým těm ševcovkám v této čtvrti, třeba od ní také někdy 

kupovaly kousek toho masa a jitrničku nebo špekbuřt, a zapátrala kolem. Přece něco nesvého 

tu bylo, co ji znepokojilo a zasáhlo vyzývavě kamsi v podvědomí její duše, o každé věci tady, 

tvořící podstatu jejího majetku a její chlouby, ubezpečené. A již tu jakoby vedené oním 

podvědomím, v něž cos nového zasáhlo, přišlo jí zrovna pohlédnouti na to jedno místo stěny. 

A! 

Sametový polštářík, pěkně vyšitý, s takovou červenou bordurkou, nacházel se tam bez 

svých hodinek a v tomto osiření svém tak nějak žalostně, vyzývavě zdál se o pomoc úpěti ku 

své paní tou najednou svou nezvyklou, až příkrou prázdnotou míst, jež donedávna byla 

naplněna. Ještě před touto malou chvilkou, jak zřejmě si uvědomila, nebylo přece této 

prázdnoty, hodinky tam byly, vše bylo tam po dávnu své. 

A! 

To tedy on! Proklatec, holomek, mor na něho! 

Temně v sobě zahýkla v onom vyděšeném, posupném výzvuku proklínající lakoty, jíž 

bylo něco uzmuto. Pod očima hned černě jí naběhlo a propadalo se a oči jí divoce vzplály – za 

ním, honem, za lotrem, zlodějem! 

Vyřítila se hned ze stavení bez každého jiného ohledu a rozmyslu, hnána onou energií 

vášně a lakoty, i nenávisti jedině dychtící po činu, po pokonání, kterým by vášni za každou 

cenu bylo zadostiučiněno. Prostovlasá, jak byla podomácku, nepomyslivši na jakoukoliv jinou 

úpravu svého zevnějšku, jehož dbáti dnes vždy třeba a čeho nikdy neopomene žádná ženská 

za žádných okolností, strojíc se k životu jako k smrti, vyběhla. 

Před stavením nejistě a zmateně nejdříve zatěkala semo tamo, udělala několik kroků 

napravo, nalevo, jaksi se orientujíc stran směru, jímž se dáti, až pak v pronikavosti obezření, 

jakého smysly bývají schopny při velkých událostech, v nichž jedině síla a pohotovost mohou 

se uplatniti, dovedla si vynajíti svůj pravý směr, šírým takovým osmýknutím svého pohledu, 

stihnuvši milého nedávného návštěvníka právě, jak mezí co nejspěšněji dává se do polí. 

A on v tu chvíli, právě jako by to byl prudce zasažen tímto jejím chvátivým 

postřehem; neb aniž by se byl snad nějak poobrátil, aby ji byl mohl shlédnouti, dává se 
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najednou v pravý běh, jak by jím cosi smýkalo kupředu v náhlém pocitu ohrožení pudu. A 

teprve když za okamžik takto popoběhnuv se ohledá, chtěje zjistiti, co se to přece za ním děje, 

aniž třebas se toho byl nadál, že jest postřežen, zří již milou ženskou dole z návsi, jak mu tam 

tak strašně pohrozila, pocítiv do všech jaksi útrob strašnost a drtivou tíhu tohoto pohrožení. A 

zároveň shledá, jak nedbajíc tam jakýchsi lidí, kteří se k tomu namanuli, hned s pokřikem a 

láním, jež zanášelo se k němu v divých vzývavých vzryvech, vydává se za ním, vyběhlať 

skokem ze silnice přes ten příkop do polí, v tom řítivém, na vše odhodlaném úprku, k jakému 

vždy doháněno je náhlé ohrožení lakoty založené v podstatě přirozenosti, jejímž je jediným 

smyslem. 

Zároveň jako již blíže dolehly k němu zřetelně výkřiky, vlastně pouhé takové 

bezuzdné, servané vřeštění: ⎯ „Zloděj, zloděj, chyťte ho…!“ 

A ještě to její strašné, jako šílené vzmávání rukou, jimiž jako by předem snažila se ho 

dostihovati, uchvacovati nějak, mohl postřehnouti, aby nijak nebyl v pochybnostech o své ne 

zrovna nejpříjemnější situaci, jíž se nenadál krada své hodinky, jichž vlastně původně ukrásti 

ani nemínil... 

⎯ „Zloděj, zloděj... chyťte hoo ⎯ ó ⎯ ó…!“ neustalo již od té chvíle za ním 

zlověstně zavývati a bylo v křiku tom něco tak hystericky posupného, rozsoptěného, zlého, 

úporně zachvacujícího všechny smysly, jako by se zvukům těm jednalo o život a smrt – a 

snad také se jednalo v tomto ohrožení lakoty, jíž vyrvána kořist, a jež je tu jediným smyslem 

života. 

A takovéto poslechnutí pro zloděje, jehož postihli a honí, není nikdy poslechnutím 

rádo slyšeným, při němž bylo by lze blaženě si prodlíti. A nebylo tudíž ani pro něho, aniž by 

blaženě si přitom mínil prodleti. Ale nehledě ani k tomu zlodějství, spíše i jako by se mu bylo 

ještě více instinktivně báti oné pronásledující ho ženštiny, jak ji tam na těch proklatě 

osudných místech poznal a jak vpálil se mu její žehavý, ocelový pohled nějak do všech 

smyslů, a zároveň to její tvrdé ubrýknutí se v ně zlověstně vhroužilo. A proto utíkal-li hodně 

již před tím, nyní nabral pravý běh, s čímsi o závod, o překot – jen již uniknouti tomu křiku, 

tomu divému vřeštění svolávajícímu na poplach v tak ohrožených zájmech lakoty kdekoho... a 

zároveň ještě více uniknouti těm v dáli za ním zejivě vytřeštěným, řeřavým očím, jejichž úžeh 

jako by na sobě pociťoval v nějakém přízračném utkvění v něm zanechaném... 

Snad že také ani nebyl řemeslný zloděj, jenž z takového pokřiku ztropí si leda blázna, 

sám ještě spolu pomáhaje volati, ⎯ a proto tím více přemáhaly ho takové neočekávaně 

nastalé okolnosti, o jejichž hrozivé povaze zajisté nemusel býti na rozpacích. A konečně vždy 
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je přece co nejpřirozenější a docela nic divného, že namáhá se každý člověk, jenž něco 

bezděky či úmyslně ukradl, uniknouti za každou cenu takovéto družině, která svolána 

poplachem, jme se svého člověka honiti a nekyne od ní zajisté nic dobrého, kdyby dohonila. 

Proklatě ⎯ také vskutku nějací lidé sbíhají se již na silnici a z návsi, jak postřehl, ještě 

jednou se poobrátiv, aby stanovil své vyhlídky, uhýbají i do polí a za tou ženskou, jež křičí, 

jako by ji čert bral, jmou se i běžet, doopravdy to tedy míníce spolu ho honit, také někteří věru 

již honí, neboť k ničemu nejsou lidé tak chtivě a radostně pohotoví jako k jakémukoliv stíhání 

spolubratra, zvláště když to je ve dne a nehrozí nebezpečí, v onom pudu chrta při každé 

příležitosti pohotového vydávati se za štvaným zajícem... 

Jenže všem vydavším se bezděky i opravdu za ním byla v popředí ona, s těmi 

neustávajícími pokřiky, s tím vzmáváním rukou, s tím strašným žhnutím zraků, jejichž přízrak 

jako by v děsivém utkvění na sobě stále pociťoval a z něhož jaksi marně se ošíval, ač nebyly-

li toho příčinou i také ony vši, kterých však ve chvíli takové dbát bylo by zajisté více než 

nemístným až luxusem... 

Konečně aby neuspěl takové ženské, jíž ještě sukně v běhu překážejí, plandajíce se do 

nohou, on, který zvyklý je přec nějaké té chůzi! To by tak bylo, o to není celkem žádná 

starost! A jako by tímto pomněním, dostavivším se konejšivě jaksi v pravý čas, nabral útěchy 

i posily, jal se to natírati kupředu v celém sebrání svých sil, jimž zajisté také náležitého vznětu 

a popudů se ne, nedostávalo. 

Ostatně všude před nimi a vůkol stranou bylo tak bezpečno a klidno v těch rozlehlých, 

šírých, jako bezmezně unášivých polích, nikde nebylo žádných lidí, žádných nástrah, byla to 

doba, kdy vše lidská práce, co na ní je, skončila a vše je odevzdáno již samo sobě, mocem 

jiným, když úsilí člověka své nejmožnější vyřídilo. 

Nebylo nikoho, kdo by mu nadbíhal, chtěje ho zadržet. Jen skřivánci snášejíce se ze 

svého azurného třepetání jako by mu nadbíhali a stíhali jeho skráň. Ale na nich a na azuru 

čerta záleží zloději, jehož honí. 

Až tamhle nějaká babička starostlivě vyžíná si mez, cosi pro sebe uboze si skřehotajíc, 

co nepodobalo se jásání skřivánků a jejich sfér. Vidouc sem utíkati člověka, ulekala se 

náramně. Svalila se i s nůší naráz do žita, ale hned mohši se sebrati, utíkala i s nůší 

horempádem přes toto bujné, vzrostlé žito, až bylo kupodivu, jak ty její staré, jako zlámané 

nohy, vězící v té své nepoddajné kalmukové kytlici mohly se tak obratně a hbitě proplouhati 

hustým, bujným osením, dosahujícím jí namnoze až k hrbatým jejím zádům – ale kdyby byl 

přitom hospodář toho žita, zajisté velkou radost byl by z toho zrovna neměl, jak se jí dařil ten 

její běh. Když však strach nehledá nikdy cest, ačkoliv jemu ubíhajícímu s hodinkami zajisté 
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nenapadlo v komkoliv vzbuzovati strach, když sám měl dost svého strachu, snad většího než 

ona z něho – jak to již bývá. 

A nedbaje docela o milou stařenku, jež s nůší právě zrovna se celá rozvalila kdes 

uprostřed toho krásného žita, když zapletlo se jí příliš do neobratných nohou jejích 

v nepoddajné kytlici, chvátá tím usilovněji stále vpřed, v řícení se k cíli, jenž mu značil 

uniknout z dosahu tamté, těch její křiků, těch její očí, jež jako by se z něho zle nespouštěly – 

vlastně z dosahu i těch, kteří se za ní přidávali a snad také pomáhali křičeti. 

„Zloděj, zloděj... chyťte ho – ó – ó…!“ neustalo k němu dorážeti ve svém uříceném, 

rozlehlém, temném hýkání, u volnosti prostor polí nabývajícím oné zvláštní neoznačitelné 

přízvěny, která pro něho tajila jakous příšernost. A každým tím vyhýknutím jako by byl vždy 

k novým skokům povzbuzen, smýknut nějak chvátivěji kupředu, zrovna pociťoval na sobě 

zlověstnou doráživost a pudivost těchto výkřiků, před nimiž prchaje hnal se vpřed jako tur, 

jenže ne rozezlený, útočící, nýbrž spíše jako stihaný plameny stepi. 

Ale ona stále za ním, nespouštějíc se jaksi jeho zápětí.  

Již je sama, neboť lidé ostatní, nemohouce zatím jí postačiti, že neměli to snad ani 

tolik zájmu na jejích hodinkách, vraceli se zatím jeden po druhém zpátky k silnici, ještě jen 

leda prodlévajíce si a zírajíce zvědavě, jak to dopadne – zbýval v běhu pouze ještě jen nějaký 

hodně přichromlý pajdavec, jací nejzuřivěji každého běhu se zúčastní, a ten doposledka nějak, 

však hodně již pozadu, za ní komíhal nemotorně svýma pochromlýma nohama a každé chvíle 

upadaje, přece jaksi nemínil upustiti pořád od svého pronásledování, jehož však ten s 

hodinkami zajisté nejméně se bál... 

Již ona jen docela sama posléz zbývala. Pajdavec nadobro se tam svaliv kamsi do žita, 

nějak nemínil to hned vstáti, spíše jakoby si chvilku poležeti, jeť tak krásně v těch polích v 

dobu tu. Ale ona nedbajíc čerta ani ďábla, až nevysvětlitelno, jak taková ženská, v sukních, 

jež přece zaplétají se stále nepříležitě do nohou, může takto utíkat, hnala se za ním, za svými 

hodinkami, supíc, hýkajíc, vyrážejíc to své: ⎯ „Zloděj, zloděj... chyťte hó… ó…!“ což stalo 

se již jakýmsi utkvělým přízrakem zvuků, toho nepomíjivého, rozběsného vyvolávání jejích 

rozsoptěných smyslů, uchvácených vášní lakoty, jež cítila se ohroženou... 

A nad tímto vším rozsoptěním a štvaním lidskosti tanul tak neskonale smírný a 

blažený, nyvý blankyt nebeských sfér, v nichž stápěly se a jihly bílé ševelivé beránky, všude 

kolem dlelo tolik vroucí konejšivé družnosti, zvoucí k radosti a plesu života, nad všemi těmi 

poli plynulo nepomíjivě sladké rozjásání skřivánčí. 

„Zloděj, zloděj... chyťte hó… ó…“ neustávalo zatím tady dole posupné vřeštění 

rozchvácené lidskosti vzrývati velebu a smír přírody. 
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A stále za ním, za svými hodinkami. Ty zdály se jakoby osudným cílem této lidskosti, 

od něhož upustiti nelze, jako šílenství kvačícímu za svou mánií. Smekala se z hladkých mezí, 

klopýtala o mezníky, zakomíhala brzo napravo, brzo nalevo do všech těch bujných žit, 

mladých ovsů, hustých kyprých jetelů i mladých, prudce ženoucích brambor, jak kol dráhy 

závodění lakoty o svou kořist kladlo se a spělo požehnání hospodářských kultur. A všude tu 

zanechaly zdeptanou stopu řítící se její kročeje – velkou radost jistě nebudou míti hospodáři 

těchto polí, cítící s každým stonkem své úrody. Ale to nic, nástrahami pekla dovedla by se 

probroditi, aby doháněla zloděje, jenž uzmul kus majetku její lakotě... 

„Zloděj, zloděj… chyťte hó – ó – ó…!“ 

Mez za mezí takto míjela, polní cesta jedna druhou střídala, – skřivan za skřivanem ve 

svých oblastech blankytu nad hlavami prchajícího a ho dohánějící se vystřídal, každý nad 

svým polem, nad svým hnízdem a rodinným krbem, svou píseň života jásavě vynášeje k 

nebesům, takže se to zdálo jediné vyplývání a nepomíjení té písně, toho zpěvu, toho hlásání; 

nevěděloť se tam nic o strašné, zlověstné posupnosti, odbývající se zatím dole v oblasti země. 

A beránky bílé, rozčeřené v jakés nevýslovně sladké něze, spěly u výšinách nebes nad toutéž 

posupností, jihnouce v takovém konejšivém laškování a družném smíru, a každé chvíle 

rozplynul se, rozjihl některý v nebeské tůni, zanikaje tam v jakés neskonalé blaženosti. 

Všemu z těch výšin jako by měl kynouti pokoj a mír v nekonečném rozvoji žití... všemu, co 

dobrou vůlí chtělo života toho užívat na zemi.  

Jenže tady zatím, v těch polích, naplněných božím požehnáním, za té velepísně 

skřivánčí, pod oním blankytem a jeho bílou družinou, v onom velebném kynutí pokoje a míru 

všemu dobré vůle v rozvoji života, zosobnilo se jakés samo prokletí žití v řícení se těch dvou, 

stihajících se jakoby o hru života a smrti. Neustávala ona temná, hrozná vyhynování, posléz 

jako ozevy již nepřirozené, příšerné jako pouhé, úžasné vzryvy šílící vášně. Bylo by věru až 

nepochopitelno, kde ta ženská nabrala dost sil a dechu k těmto oběma věcem, k tomuto běhu a 

takovému nepomíjivému křiku, kdyby nebylo známo, že z nejhroznějších vášní, nejúporněji a 

nejdravěji sledujících svůj cíl, je vášeň lakoty. – 

Ale zatím již cos úžasně servaného, neblahého značilo se v celém jejím zevnějšku, kdo 

by ji byl mohl pozorovati, celé vzezření její nabývalo jakés temné, úděsné příšernosti. Zraky 

měla šíleně vytržené, řeřavě rozplálé, cos smýkalo se divě v jejích zornicích a plnilo kalnou, 

hustou krví. A od tohoto zjitření pohledu odnášely se tak černě propadavě, příkře a hlubinně 

naběhlé rýhy pod očima, jako by tam propasti vyzely, jimiž cos hrozně vyhlédalo. Líce její 

hekticky vzplály, byly jako v jediném rozsoptění brunátného žáru, byly servané, rozrůzněné a 

vynořil se z nich onen jakýs smrtelný zápas sil vypjatých do krajnosti, s vyjevenou dravou 
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vášní, domáhající se za každou cenu kořisti, která před ní stále uniká a jíž tak blízka a vědouc 

o ní, přec jí pořád dostihnouti nemůže a jako by dostihnouti ani neměla. 

Ruce vzmávaly se před sebe, jako by snažily se chvátit to před sebou, co jimi uniká, a 

jen někdy na okamžik křečovitě, úporně jako v náhlých prudkých zájicích vhroužila si je 

kams v útroby, aby zadržela jakés to jejich vnitřní rozkotání, dostavující se vším tímto 

úpadem. 

Sporé vlasy se jí rozpustily, zcuchaly, divě vlají kol ní utíkající, ústa lapajíce po dechu 

zůstávají napotom již trvale rozevřena posupně dokořán, v jediném takovém marném 

chvácení dechu jako u psa, jenž stíhaje svou kořist, lační ji zadáviti, a přece zadávit ji 

nemůže... 

Ano, zadávit toho zloděje, zničit ho, navždy zahladit z tváře země – to jako by mínila i 

ta její rozevřená ústa s vyšklebeným, jako umrlčím chrupem, potřebujíce nejen unikajícího 

dechu života, ale i kořisti smrti, té kořisti pořád nedostihané, ale rvané již předem smysly, 

vražedným trnutím její duše chvátící svou oběť. Toho chtělo se i tomu – chyťte hó… ó… ó, – 

aby mohlo dáviti, shlazovati z tváře země, zmocnivši se jednou svého. A za každou cenu 

zmocniti se musilo... 

A v tomto svém vzezření, v tom neochablém řícení se jako v setrvačnosti hmoty, jejíž 

každý odpor přemožen vznesem soptící vášní, která tu bezmezně žene bytost, zajisté 

zpodobňovala v sobě vidinu fúrie, jak symbolická zdání od věků si ji vytvářela. 

A cos jako by řítilo se jí u divém, hrůzném zápětí, něco neodlučně vespol se sunoucí v 

oblasti její bytosti, co bylo jako projevem vší té rozpoutanosti vášně, odbývající se a zápolící 

v tomto nitru, jimž jako by dálo se samo rozsoptění pekel... 

Zatím již nějak temnělo kol jejích smyslů, sráželo se v jakous nepropustnost, země 

kalně zjitřeným zrakům připadala jako bezmezné rozplynutí v soujemu jakés černé, chaotické, 

divě rozvřelé strašnosti, pohlcující její bytost. A nebesa místo veleby a neskonalého smíru 

zajisté připadat jim musela jako řítící se propast, v níž veškerá pozemskost pomíjí v zkáze. 

Cos takového již nastávalo v jejích smyslech, vyčerpaných do úpadu sil... 

Ale pořád stále vpřed, vší tou strašností soujemu země i nebes smýká se to divě, 

vykřikující zápětí, stihající svou kořist překotem lakotné, nenasytné vášně, jež stala se 

podstatou této přirozenosti a smyslem tohoto žití.  

Stále vpřed– i kdyby samo tělo již nemohlo, podléhajíc svému úpadu, ona vášeň sama 

jakýms neznámým zmocněním podstat, jakýms šíleným vichrem dychtění, přenášejícím se 

nad všechny překážky, neustane od svého díla, až dostane se jí kořisti. A ona vyhýkování 

nepomíjivě vynášející se v tomto řícení, jatém závratí svého rozsoptěného šílenství, za každou 
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cenu chtějícího se domoci svého mamu, přecházejí posléz v taková zoufalá, posupná 

zavývání, v pouhé zuřivé vzkřeky a vzryvy upadajících již útrob, jimiž také čuba se ozývá, 

stihajíc toho, kdo odnáší jí štěňátka k utopení – a marně to doráží, marně zuří a zoufá, tomu, 

co chce utopit, nemůže bránit... jako ona tím svým servaným křikem pořád nemohla 

dostihnouti zloděje, jenž zmocnil se kořisti její lakoty, jsoucí jí nad veškero mateřství, jemuž 

dítě odnímají... 

Nemůže, nemůže pořád dostihnouti toho, jenž odnáší jí mamon, mam její duše. 

Ale i jemu, unikajícímu se svým lupem, jako by začalo již být hodně neveselo v tomto 

stihajícím ho zápětí, jehož takové strašné vytrvalosti se nenadál – a hnala-li ji zuřivost lakoty, 

stavši se zatím šílenou vidinou její duši unášející svou oběť všemi překážkami, měl on 

nemenší pobídku ústrachu, v němž ponoukalo vědomí spáchaného činu a děsily ony vzkřeky 

za ním nepomíjivě se přerývající, které bičují ho v štvaní stále úsilovnější. V nich smyslům 

jeho zajisté zmnožovalo se nebezpečí a zajisté již kalilo a rozpojovalo se všechno kolem něho 

na nebi a na zemi, pohlcujíc jakous černou, neobsáhlou závratí bytost jeho. Bezmezně 

propadlou značit se mu musila ta země, utíkající pod jeho nohou kams vzad, odkud volaly 

ony šílené vzkřeky, rvouce ho a bičujíce jako fúrie. A vše pod pádícím chvatem jeho kročejů 

jako by svrhovalo se do propasti.  

Jenže nedbá strach jeho překážek duše ani těla, neobírá se temným klamem uštvaných 

smyslů, jen stále vpřed, ze všech nástrah dovede se vymaňovati – příkop nepříkop, cesta 

necesta, skákal, pádil, řítil se, měl-li čepice či čeho na hlavě, dávno to již ztratil: vlasy měl 

divoce zježeny, oči vyříceny v to strašné tkvění kupředu, zuby se mu zděšeně cenily jako 

trýzněnému zvířeti a mezi jich vyšklebenou žlutí ronila se krvavá pěna v jakéms smrtelném 

oparu uřícení a vyděšení... 

Avšak vražedné vyhykování stále ho dostihovalo, ona stále ho doháněla, neochabujíc 

v tom strašném záhubném zápětí. – 

Tam konec polí stanula ponurá a hodně již sešlá socha svatého Václava, jako na stráž 

těchto končin kdys sem postavená, nejspíše tím, jemuž hodně ozvalo se svědomí a jenž touto 

obvyklou a dost pohodlnou křesťanskou cestou několika desítek, obrácených v symbol 

svatosti, mínil dosáhnouti vyhlazení těch ozevů svědomí za páchané kdys lotrovství života. 

Snad za ty desítky dosáhl i památky počestnosti. Procesí táhla-li těmito místy, aby 

vyprošovala regulaci povětrnosti, anebo spěla poutnicky uctívat do tohoto města některý z 

přemnohých svátků Panenky Marie, zastavila se tu vždy, a kropáč se tu na chvilku rozhoupal 

a vždy pohotové modlitby a litanie k svatému Václavu unyle zalehly – žádná stará babička 

trochu jen jedovatá nešla kolem bez pozastavení a modlitby, i leckterý starověký vesničan, jda 
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tudy do městečka „k stání“, rozšoural se po kolenou na omšených schodech světce a za 

letních šer na stupních i vzadu sochy v žitě nebo jetele odbývaly se bujné orgie dychtících 

pohlaví, aniž přitom kdo myslil na modlení a význam počestnosti světce... a také se tu 

pálívaly čarodějnice a Hus, aby symboly křesťanství, pohanství a kacířství zůstávaly si 

nablízku a co všechno se tu nedálo u míšení života a zapadlosti symbolů ve zpodobňování 

navzájem. 

Ale jisto bylo, že i on, kolem právě pádě, nemyslil asi na modlitbu, ani orgii, ani na 

jakékoliv symbolizování věcí života, ale musev zcela těsně projíti kol sochy, na okamžik se 

uchopil postavy světce, aby nějak neklesl, či jen to bezděky do něho vrazil – a tu div, že v 

tomto chvácení, hnaném strašnou setrvačností, vetchou sochu s vyborceným již podkladem 

nestrhl. 

A byl to široký, hluboký příkop podle opuštěné silnice, nad nímž světec se vypínal – 

přeskočiv jej ohromným skokem, přeběhl silnici. 

Jenže také ona nemínila se tu pomodliti a svou litanii unyle zopakovat, jak činívala 

jindy, náležejíc polosvaté zdejší jednotě studených, jíž jako mohovitější, lepší živnostnice 

byla místopředsedkyní a v té hodnosti, majíc své místo hned za velebným pánem, účastníc se 

horlivě všech procesí, kolik za dobrým úmyslem se jich vůbec uspořádalo jinak v této 

nábožné církevnické oblasti zdejšího žití –; ale také jako by na okamžik opory schváceným 

silám bylo třeba se jí uchopiti omšeného kamene, a tu div, že jej rovněž nevyvrátivši, jediným 

skokem ten příkop pod světcem přeskočila, a střemhlav dále silnicí... 

Nějak v úžasu zůstal zírat za tím vším kamenný světec z odvěkých ponurých svých 

dum nad vlastí svou a svým národem vyburcovaný, a přihlédaje chvíli, pokud zase nezaniklo, 

k tomu stihajícímu se řícení se lidu svého, jako by pořád nemohl se vzpamatovat z jakéhos 

starosvětského údivu, co ti lidé vlastně to mají, zůstávaje napotom zas nehybně tanouti v tom 

svém odvěkém ponurém střežení zdejších končin… 

„Zloděj, zloděj... chyťte hó… ó…,“ úpělo v zardoušených a temně zaúpělých vzlycích, 

jimž došla jejich zuřivost a nahradila se jakýms malomocným, vytřeštěným, žalostícím 

zoufalstvím. 

Od těch končin šlo to zas návrším dolů, po všech těch mezích, všemi těmi poli 

naplněnými smírem a požehnáním chleba vezdejšího, nad nimiž skřivánek skřivánku předával 

svou jásavou píseň života a beránky nebeské plynuly si u vroucí družnosti. 

V témž chvatu, šupotu, úpění a zavývání, v témž řícení se a stíhání šlo to střemhlav ze 

stráně dolů, až tam, kde tekl potok se strhanými břehy, tůněmi a smutnými vydoupnalými 
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pařezy olší a vrb – které sedlák již dávno vymlátil, nepostarav se o dorost, až snad zas s 

pomocí boží samo vše obroste... 

Což vše to, také jakoby jediným vzmávnutím těla přes něj – zrak již ohromivě ustrnule 

vypoulený jako u vola, jemuž na jatkách zasadili několik ran palicí a on pořád neklesá a pořád 

je při vědomí, nemoha jaksi pochopiti, co že mu to pořád chtějí, jako teď on již nějak nemůže 

pochopiti, co mu chtějí ony strašné výkřiky, bičujíce ho a ženouce takto vpřed. 

A jako by již zalýkal se mrákotami smrti, čehos vybavujícího se ze sebe, záhubně 

odpoutávajícího se od bytosti, obličej má černě rudý, hrozně naběhlý, jako k prasknutí vší tou 

vyděšenou krví, jež nějak slila se veškerá k hlavě jako u křečovitých, agonických výlevech, 

aby upadající síly mozku zmocnila k poslednímu vypětí, a uprostřed toho rudého, černajícího 

se propadliště obličeje, v nějž zdá se špláchat ta všechna krev, zeje skelně, vytřeštěně ono 

vyděšené zření strhaných, divě již šílených zraků, ulpívajících kams nekonečně, řítivě vpřed, 

kde nacházely by záchrany... 

Od potoka zvedá se prudký sráz s podrostem bříz a lískoví, nad srázem vine se pustá 

lesní cesta s propadlišti kolejnic, jež nikdo nespravuje, a od této cesty zvedá se ještě podélně 

příčná stráň žitniště, nad kterou vynášejí se již samé lesy, – a les dopřeje útočiště i každému 

uštvání duše, i tolik zločinců nalezne v něm svého bezpečného úkrytu aspoň na chvíli. 

A tuto možnou záchranu jako by postřehlo šílené vypjatí oněch zraků kams bezmezně 

vpřed se řinoucích, ale jakoby to již v samé krvi a samých konvulzích muk. 

A přeskočiv potok se skloněnou šíjí jako u ženoucího se splašeného býka, a ruce nějak 

bezmezně vzmávnuty jako u toho, jenž padá, a které jen na takové střetné okamžiky vhřižují 

se křečovitě někam do boků, aby snad nějak potlačily to hrozící jejich rozskočení – řítí se 

takto slepě v ústrety oné záchraně, jež jako by zdaleka k němu rozprostřela svou kynoucí 

náruč. Prosmýknuv se nejdříve podrostem bříz a olší, jenž ještě na jeho oděvu serval, co zbylo 

k servání, hrabe se do příkrého břehu, chytaje se trávy – ale skulil se zpátky jako snop, ale 

znova tím úporněji se sbírá do toho břehu, křečovitě po něm hrabaje oběma rukama, aby 

napomáhal nohám, takže činí to zdání v posledním tažení vláčícího se zvířete… no, přece se 

mu to podařilo, umírající zvíře jako zas se sebralo, komíhá sebou sic ještě chvilku nad břehem 

jako nevěda, má-li se zpět zvrátit, či co, ale již zase vzmávl široce ty ruce jako ten, jenž padá, 

a hned zas řítivě vpřed, přes to žito, k těm ztemnělým, vznášejícím se tam lesům, jež nedaleko 

před ním kynou k záchraně. 

Kdes za ním ta neustávající vyhýkávání, jež ho tak strašně štvala a bičovala a která v 

hrůzné, nepomíjivé jednotvárnosti bila o práh jeho duše jako u svolávání poplachu, jenž 

vzbouřit a zburcovat chce kdekoho, aby přispěl anebo nepřispěl, vedouce nekonečně svou 
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šílenou, hroznou a zrádnou píseň – jako by se byla náhle neoznačitelně prorvala, vyzněla 

jakous strašnou, škvěčivou fistulkou, jíž hrdlo nějak postačovat nemohlo, z něhož vydírala se 

jako ve vzteklé, zlořečící křeči, která zhroutit se svou zlobou hrozí sama v sobě. To snad 

postřehla žena jeho blízkou možnou záchranu, tu unikne jí najisto s kořistí, a proto šílená její 

vášeň lakoty vydala tyto vzryvy, jako by vytanuly z útrob soptícího pekla. 

Ale za ním, v poslední chvíli tím úsilovněji za ním – přeskočila také potok, prorvala se 

také podrostem, jenž i z jejího oděvu jí serval, co se dalo, také po tom břehu se vysmýkla, 

spíše křečovitě vyhrabala po čtyřech jako pádící zvíře, jež chce uniknouti záhubě, a přitom 

divá, zardoušená ona fistulka ve svých pronikavých vzryvech ječet neustávala, dovolávajíc se 

kdekoho, ať přispěje nebo nepřispěje… 

A nastalo zase tím žitem ono hrozné zápětí za sebou. Ach, snad zatít oboje to zápětí, 

již zoufalo – toho vpředu, že neunikne, a té vzadu, že nedostihne. 

A ve smyslech obou rozpadá se cos divou tmou, jíž zalito má být světlo života, ve 

zmocňování smrtelného zřícení zeje cos ze vzezření obou, co zpodobilo se v nesnesitelné, 

nelidské již rozrůzněnosti v jakous divou, příšernou masku. Podobali se oba dvěma honícím 

se příšerám, jejichž je to věčným údělem v zakletí pekel. 

A přece oběma již nohy klesají, v srdce zasáhá jakés strašlivé řezavé ostří, bodajíc a 

obracejíc se v ranách, zoufalství upadající malomoci oba zachvacuje. 

Ona, cítíc úpad sil, to strašlivé ostří obracející se v srdci, vykřikuje posléz již v 

pouhých takových úpěnlivých, vzrývajících kvilech jako smrtelně postřelený zajíc v tlamě 

hafana – aspoň těmi kvily jako by chtěla vposled zmocniti se zloděje, nějak ho jimi 

zakřiknouti, zastrašiti, zahubiti... či nějak se na něm doprositi smilování v zoufající bědě své... 

A tím více utíká on, jako by ještě tyto kvily dovedly ho v posledním zápolení posunovati, aby 

unikl hrůzám jejich… 

Ach, již se jim oběma zatím zdá, že po všem veta, ty nože že ubodají. Ona že 

nedostihne, on že neunikne. Již nikdo z nich nenadál se ničeho pro sebe. 

A jako tonoucí koráb zbývá se všeho, co náhle stalo se přítěží jeho tonutí, tak i on, 

sáhnuv najednou v úpadu a vyčerpání toho řícení svého kams v záňadří, kams pod ten servaný 

kabát, pod nímž vědělo se již, že nejsou ostatní příslušnosti vesty a košile, vyrval odtamtud z 

té nahoty onu prokletou věc, co štvala tak bezmezně tyto dva. A mrštil jí daleko a příkře 

zpátky jako nesnesitelnou jedovatinou, kams v to hrůzné své zápětí, jež ho v úsmrt stihalo a 

bičovalo jako běs fúrie, to uvrhl v kořist i překážku té, jež ho stihala, míně to již jen zachrániti 

sama sebe. Proč že to již dávno dříve neučinil? Ale jako by se mu i nyní ulehčilo, podařilo se 

mu zbýti jakéhos označení prokletí – ještě několika skoky dalšími mohl se břísti vpřed tím 
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krásným bujným žitem, v jehož útrobách prodírala se touto procedurou zdeptaná cesta 

zpustošení… 

A ona vzadu lačně zahýknuvši, uvrhla se na věc, jež byla vyvržena jí v ústrety – upadá 

na ni celou bytostí jako jediným takovým chvátivým rozprostřením u zžíravosti nenabažené 

vášně a pohlcujíc ji černými jámami svých rozchvácených zraků, v obě ruce ji křečovitě sbírá 

jako na smrt hladový pes hozené mu sousto, na něž divě se uvrhá. A přitom jme se vydávat 

takové mručivé, duté, táhlé výzvuky jako v zadostučinění šelmy dostihnuvší kořist, a bylo by 

se to mohlo zdáti zadostučiněním také u ní, kdyby v těchto výzvucích najednou neudálo se 

cos jiného, tak příšerně kvačivě rozpoutaného, rozchroptěného a nekonečně uhrůzňujícího 

jako to, čím náhle jme se život z útrob unikati. 

Neboť zároveň za výzvuků těch jako by prorval se jí z rozchvácených útrob jiný, 

strašný, takový šarlachový, kouřící se výzvuk, hlas či co, jaké podstaty, jako by hlas to a 

výzvuk živé krve, jež v hrozném vyšplíchnutí jediného proudu vyvalila se jí z úst, jako by to 

útroby tyto najednou mínily té zemi vydati veškeru svou krev, již od ní přijaly. A uprostřed 

toho požehnání boží úrody rozlévá se tato rudá, životem ještě zející záplava míz těla, nad níž 

jako by třeskutý nachový opar hrůzně se vznášel. A co ona uprostřed rozlivů své vlastní krve 

křečovitě sebou mlátí v agónii odplývání života, a co obličejem jejím probírá se již bílá 

smrtelná strnulost, zastírajíc jej v temnou záhadnost tkvění, pevně a jako v úzkosti odejmutí 

svírá v tuhnoucích rukou onu bídnou cetku, nemající životní ceny ani za jáhlu… 

Jenže on vpředu, probrav se několika ještě skoky žitem, nestará se o to, co dělo se 

zatím za ním. Kdyby to byl věděl, snad by již tak neutíkal, poshověv smrtelně uštvaným silám 

svým, když ona ho již dostihnouti nemůže, anebo byl by utíkal ještě víc, ještě pádivěji a 

zlořečeněji z dosahu všeho toho, co je takovým prokletím této země! 

Ostatně již je v polou žita, les je mu již na samý dosah, tam schváceným silám jeho 

snad přece podaří se ještě dospěti. Kdoví, jestli by však byly vůbec k tomu dostačily. Jenže 

zatím nebude již ničeho takového třeba.  

Neboť nebylo nadarmo všechno ono volání, které tamtu stálo kus života a snad život 

celý – takové výkřiky a poplachy, jaké ona vzbuzovala, se jen tak v světě neztratí, ať již 

přispěje kdo nebo nepřispěje. 

Slyšeli je ti v lese, co dobývali pařezy. Vyšli se i podívat na kraj lesa, shlédli to 

vzájemné stihání a podivili se nemálo. Aha – tu vždycky naskytne se něco tak vhod srdci 

lidskosti. No, to by tak – divili se již méně, ale spíše příjemně se rozněcovali – zloděje 

nenechají přec vzít si z rukou, to se nenaskytne každý den. A všichni ti muži, drsní, složití, 

jako zatemněli, neohlédajíce se na vše to krásné klasoví boží úrody, mrhané jejich šlépějemi, 
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jmou se obratně nadbíhat milému zloději, trochu rozpjavše se řadou jako v léč. Však ten jim 

neunikne, to si myslí... 

A také uniknout jim již ani jaksi nemíní. Jeť to tak osudná a zlá věc, shledá-li 

najednou zloděj, že mu nadbíhají – a zvláště takoví lidé se svými pařezovými sekerami, 

sochory, vampolami, jak je bezděky vzali s sebou. Rozhodně až nějak osudové shlédnutí 

takové. A také jako by těm bludně vystrnulým, příšerně prázdným zrakům jeho, kymácejícím 

se ve smrtelném úpadu sil, zatanulo zjevení přízraku příšer, ukládajících o poslední dech 

života. Těm přece čelit nebude. A již ani jaksi nechce, ničeho nechce než toho posledního, co 

mu jaksi zbývá. A tak jen temně, ustrašeně zaúpěv a odvrátiv hlavu stranou, rozprostřel nad ni 

jako na takovou ubohou ochranu své obě ruce, jež třásly se úžasně a lomcovaly v jakés křeči 

umdlévání. 

Ach, nemůže jim uniknouti, dozadu tam proti té se neodváží – nikam již by se 

neodvážil, věru ničeho se mu již nechce mimo to, co zbývá jedině, věru bude takto skoro lépe 

po tomto všem smrtelném uštvání, jež bylo již tak nesnesitelno a hrozno. A zastřev těma 

matně lomozícíma se rukama obličej, aby jaksi neviděl již to, co mu zbývalo, kácí se k zemi, 

zrovna jako v ústrety a příležitě vhod těm, kteří již jsou u něho samého se svými sekerami, 

sochory a vampolami... 

Bylo to jako celé vzdání se oběti, která přestala již účtovati se svými životem, ať tak či 

onak to dopadne, a aby jen to jediné přestalo, co bylo dosavad.  

Ach, nedopadlo by to ani tak, ani onak lépe. Nedopadlo by to nikdy ze strany těchto 

lidí. A v celém takovém vzdání se provinilosti vydávající se na život a smrt, nabývá tím 

krvelačnější chuti a odvahy, opanovavši lidskost, která neopomene žádné příležitosti, aby 

napomáhala při zdolávání obětí a při prolévání krve. A pak u zloděje o nějakou více ránu sem 

nebo tam se nikdy úzkostlivě nejedná. Jali se hned mlátit těmi sekerami, sochory a vampolami 

do toho jeho vhod jim rozprostřeného těla a přitom také přiměřeně si je přišlápli těmi 

pařezáckými svými botami, jež jsou tak ohromné a kruté a jimiž, nač šlápnou, jako by vše 

mělo se zdeptati. Také pod nimi to tělo se deptalo jen se hroutíc. Přitom pouze temně, strašně 

pohekávalo u výdeších měchu, ale jakoby spíše pro sebe, pro své takové příšerné ulehčení. 

Ano, pro to své jakés ulehčení, jehož tu bylo tak příliš třeba. Neboť nebylo tu 

rozhodně šetřeno toho těla, ani na to vůbec nepomýšleno. Proč kradlo to tělo – vždyť u 

zloděje nějaká rána víc nebo míň se nikdy úzkostlivě nepočítá v životní praxi. Ale rovněž žita 

nešetřeno, jenže stran toho žita, to nebylo jejich; že by však hospodář tohoto zpustošeného 

obilí neměl velkou radost, o to se tu nejednalo... 
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A když nějak poslední rány dopadaly, že už jako by udolávající a udolávaná lidskost 

měla dost, vyhlédly ze země, vlastně z ložiště toho uváleného, zdeptaného žita smrtelně, 

hrůzně vypoulené oči, které jako by v ohromivém pátrání vynášely se kams v závratné 

bezmezno, nad sebe, pryč od toho všeho, co přiházeti se může na této bídné pozemskosti jako 

těm očím se přiházelo. A nezměrně rozpjatá nebesa v kouzelné modři své jako by tanula 

vstříc těmto zrakům a jejich hrůze v téže neskonalé, blaženě naplněné, smírné velebě, s jakou 

shlíží na veškero dění pozemské. Nedaleko v houští zatím unyle a sladce pěla si lesní pěnice, 

jako by vše bylo záludou tak čarovnou a neskonalou v tomto dění pozemském, vynášejícím se 

k svrchované účasti nebes... 

Jen ti dva, co zaživa se nedohonili, jako by hlásali jinak záhadným vystrměním 

smrtelného svého zření – hlásali tak strašně ironicky o všem tom zpustošení věcí života a 

smrti, jaké dovede v oblasti lidskosti způsobiti taková bídná cetka marnivosti, nemající 

skutečně životní ceny ani za jáhlu, a mnoho-li že zbývá takových bídných zlořečených cetek v 

tomto žití, nemajících ceny rovněž za jáhlu, a jaká že je míra strašlivého dění, pustošení a 

zkázy, odbývané v jejich jméně...  

  



211 

 

2.6 Sezima 

 

Bylo to krátce před zimou – v těch několika krásných dnech, jež někdy se udržují po 

jeseni, schýlivší se již ku konci. Po delší nepohodě nastávají slunné dni se zdánlivou tváří léta. 

Ranní mrazíky roztají tu za oslnivého jasu a zazáří vše, kam zasvitnou sluneční paprsky. 

Rosa, v niž slil se mráz, zaskvívá se v neobyčejné průzračnosti. A v nenadálých úderech 

celými shluky mrtvé listí oprchává. Země všady obnažená svítí z nejdálnějších návrší. 

Rád z městečka každý, kdo může, použije takového dne k vycházce. Předtím dlouho 

nebylo lze vyjíti ani na krok. Vyšel jsem si také z těch nudných maloměstských zdí a chodil 

jsem polními cestami. Miluji tu zvláštní vůni naoraných rolí, jež působí na smysly takovým 

konejšivým klidem. 

Shlédl jsem známého člověka z města, jenž se také procházel. Byl z oněch 

samosprávných úředníků se služným kolem osmi set, jakých je tak mnoho po našem venkově 

a kteří ve veřejném životě našem, zejména pokud se týče všelikých těch spolků, jejich 

nesčetných zábav, schůzí a věčných voleb, hrají obyčejně důležitou roli. 

Byl to muž neobyčejně vysoké postavy, na dlouhých, v kolenou poněkud sblížených 

nohou, s malou hlavou, řídké kozí brady a černých, jinak dobromyslných, až důvěrných očí. 

Pokud jsem ho znával, těšil se vytrvalému zdraví. Přitom byl světák, pravý požitkář. Nebylo 

nijakého zájmu v ohledu dobrého užívání, zvláště jídla a pití, v němž by na prvním místě 

nebyl měl účasti. 

Na pováženou bylo, kde k tomu béře prostředky; leč nikdo mu v úřadě nic dosud 

nemohl vytknouti. Každá revize skončila dobře, nalezla v pokladně i účtech vše v dokonalém 

pořádku. Ostatně byli to samí dobří známí, ti páni revizoři, zasedající s ním při jednom stole; 

sešli se v úřadovně, podívali se sem tam, předseda se optal, co soudí páni o politické situaci, – 

a bylo po revizi, pak obyčejně šlo se na víno. Konečně byl také majitelem přízemního domu a 

kusa pole, čemu se říká majitel realit, a to má na malém městě svou váhu. Snad tedy to vše 

dohromady  

Jak přicházel blíže, povšiml jsem si, že má kolem obličeje uvázaný šátek. Nějak 

neforemně, nezvykle, až jakoby příkře, a obličej jeho stal se tím jaksi ještě užším a 

protáhlejším, malá jeho hlava sevřenější. Dal se se mnou do řeči, leč nebylo mu zrovna dobře 

rozuměti. Také hlas jeho byl dutý, chraptivý, což ostatně bývá příznakem všech pijáků. 

Liboval si, že mohl jednou vyjíti, doma že mu bylo nesnesitelno. Tážu se, je-li churav. 

Slyšel jsem již cosi takového. 
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„Ale bodejť, a nejsme z toho nikdo dost moudrý, ani doktor, ani já. Naběhla mně vám 

přenáramně levá čelist a není možná zbýti se zpuchlotiny. Jen hleďte!“ 

Přitom pozvedl šátek, jímž měl bradu ovázánu, i spatřil jsem ohyzdný, nabubřelý 

útvar, zanícený do ruda, jenž jako by tíží svou strhoval příslušnou stranu obličeje. 

„A co říká lékař?“ 

„Nic, nejdřív, aby se čekalo. A konečně mi poradil, abych se raději podíval do Prahy 

na kliniku. Nemá sice obavu stran něčeho povážlivého, ale pro možné případy, víme? Vzal 

jsem si tedy dovolenou a zítra jedu.“ 

Mluvil to bezstarostně, skoro žertovně. Ale pak dodal již s opravdovou trpkostí: 

„Človíčku, o nic by nebylo, ale jen spáti, kdybych moh. Já vám neusnu celé noci, a to 

člověka strhne.“ 

Všiml jsem si, že je skutečně velmi přepadlý a nějak úzkostně hleděly jeho zraky, 

více, než chtěl dáti najevo. Bylo mi ho jaksi až opravdu líto. 

Chtěl jsem dát řeči jiný směr. 

„A pít vám chutná?“ zeptal jsem se žertem, věda, že se pro takové narážky nehorší. 

„Pít chutná, chválabohu! Žízeň pořád jako trám, spíš větší než jindy, vypil bych moře 

pl…“ 

Pověděl to radostně, téměř s nadšením a již bez oné úzkosti zaleskly se jeho černé, 

labužnické oči. 

„Pak ještě není tak zle,“ pravím s žertovným patosem a přeje mu upřímně dobrého 

výsledku cesty, poroučel jsem se mu. 

Podával mi ruku, s patrnou příchylnou srdečností, což nikdy nedělal. A chtěl se vesele 

usmáti. Avšak jaksi selhal úsměv jeho a jen se mu pokřivila vráščitá snědá tvář, což v rámci 

jeho obvazku nabylo nepříjemného, až uděšeného výrazu. Přitom jeho oči prudce se zatřásly, 

jako by zastříti chtěly vzhled nějaký, jenž proti vůli z nich se vynořil. 

Tu jsem porozuměl, že není tomu člověku tak, jak by rád se tvářil. A jakkoliv nemám 

právě sympatií s touto třídou lidí, přec pocit lítosti ještě hlubší než prv vzmáhal se v mé duši 

nad jeho stavem. 

Neb trpí-li kdo, třeba i svou vinou, dlužno v něm viděli právě jen člověka trpícího a 

všechno ostatní musí zůstati mimo. Kdo má právo jinak pohlížeti na utrpení? 

Dal jsem se jiným směrem do polí. 

Nemohl jsem se za chvíli znova neohlédnouti. 
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To není jeho bývalá pevná, sebevědomá chůze, myslím si, vida silnicí míjeti postavu 

onoho člověka. Zchřadle, nejistě, shrben, zvolna ubíral se vpřed. Cože ho to jen najednou tak 

sebralo, a sebralo pořádně... uvažuji dále v duchu. 

A tu také ohlédl se on. Byl bych se rád rychle zpátky obrátil neb činil, jako bych jinam 

hleděl, za nepříjemného pocitu nevčasně postižené zvědavosti; leč on již pozoroval, že ho 

vidím, a jal se výrazně mi kynouti. Kynul as z onoho popudu, jímž v době nějakého nebezpečí 

vážeme se na cokoliv, co ukáže nám jakoukoliv příchylnost. Porozuměl jsem tomu příliš 

zřejmě a neurčitá lítost ozvala se ve mně ještě prudčeji. Musel jsem mu také pokynouti. 

Spěchal jsem dále neohlížeje se více. – 

Patrna byla již všady doba kvačící zimy. Vše, nač v těchto známých místech uvykla 

mysl v nedávné době léta, zasáhla již zhouba. 

V tísnivý, nehybný, ustrnulý a jako vypjatý klid urovnala se příroda. Země zavlhlá, 

svou nekonečnou řadou těžkých naoraných brázd rozpjavší se v šírou, dálnou úroveň, jako by 

pohlcovala osamělou bytost člověka. Mžouravě a zplihle ze zežloutlých mezí vysvítaly 

chomáče pavučin, podle cest vydíralo se nahé trní, ověšené rovněž zvlhlou, jako nedůtklivou 

pavučinou. Chocholouši povzletujíce z brázd tesklivě švířili. 

Nelze se v této době odumírající jeseně zbaviti obzvláštního stesku – týž stesk pojímá 

duši jako mysl starce, jenž kolem sebe vidí odumírati své vrstevníky, až konečně zbývá sám. 

* * * 

Pana Sezimu – tak nazýval se můj známý – bylo dříve nutno několikráte za den 

potkati. K deváté hodině ubíral se do kanceláře, před čímž s pány od soudu prošel se 

několikráte po podsíni. V kanceláři dlouho se neomeškal. Měl svá určitá místa, kam chodil na 

gábl, tu na jitrničku z kotle, tu na párky z udírny, tu na ovárek, ouško s rypáčkem, víme; měl 

stanoviště, kde stavoval se před obědem na hlt vínka, víme, kde stavoval se po obědě na 

černou kávu, víme, a kde trávil černou hodinku a kam na hlavní štaci po večeři se ubíral. A 

ještě mezi tím každé chvíle uzavřena kancelář; vybíhal to na náměstí narovnat kosti, jak 

říkával. Vždy se tam setkal s nějakým kolegou, jenž rovněž z některého kouta radnice vyšel 

narovnávat kosti. – Naskytla-li se slavnostní příležitost jeti do Prahy nebo některého většího 

města v okolí – v Praze dávaly se na příklad poprvé Ďáblovy pilulky nebo Flik-Flok anebo 

světoznámá primadona vystoupila, nebo nějaký dost pochybný, zběhlý tenor uráčil se oblažit 

národ jasem svého hlasu – a do většího města v okolí pořádala se společná vyjížďka za 

účelem utužení společných zájmů – nescházel nikdy pan Sezima.  
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Nyní po delší dobu ho nikdo nespatřil. Zůstávala opuštěna místa, jimž býval 

nerozlučným, věrným hostem. V malém městě může ovšem člověk snáze zapadnouti, než v 

nejhlučnějším víru života a také nikdo nic o něm nezví, nestará se. 

Nikdo nemohl podati o něm nijakých zpráv. Mluvilo se sice mnoho, ale všechno si 

odporovalo. Dle jedněch nevrátil se ještě od operace, dle druhých je již dávno doma a vůbec 

prý ani operován nebyl. Byla ho v Praze navštíviti jeho paní a přinesla nejlepší zprávy. Je to 

jen docela lehký případ, při němž není potřebí než nějaké chvíle klidu a zotavení. To jenom 

nepřátelé jeho snaží se vylíčiti jeho stav nejčernějšími barvami a vůbec byli by nejraději, 

kdyby se ani nevrátil, nastoupili by na jeho místo, jež nezdálo se docela nic zlé a obtížné. 

A jak mezitím se vedlo úřadu? Zcela dobře; neboť samosprávný úřad spravuje se sám 

docela dobře, jako ostatně všechny… 

Konečně roznesla se také zpráva, že Sezima umřel. „Ó to bude dlouho živ,“ povídali 

ti, kteří věděli, že to není pravda. 

Ale to jediné bylo jisto v záplavě všech těch odporujících si řečí, že se tu skutečně 

něco děje, co je závažnější pro osud pana Sezimy, než zpočátku mohlo se předpokládati. – – – 

Zatím nadešla zima, kvapně a neočekávaně. Uhodily prudké mrazy a sesypaly se 

spousty sněhu, jež více nepovolily. 

Zimou přemění se velice tvářnost malého městečka. Je-li pěkná, mírná zima, není to 

zlé, život tu bývá dosti pestrý a většina maloměšťáků miluje opravdu více zimu než ostatní 

období roku. Jde obchod, jde výroba, plynou výdělky. Sedí se příjemněji v hospodě a zábav a 

požitků hojně přináší společenský život v zimě. Co mají v létě pořád s tou přírodou? –  Až je 

to nudné. – – 

Velikou úlohu v malém městě v zimě hrají vepřové hody. Bývá to tak: dlouho v 

žádném hostinci neděje se nic. Konečně někdo začne a má obyčejně plno. Rozprodá se 

poslední jitrnice. Kotel s trdlovkou, totiž jitrnicovou polévkou, již vícekrát vypláchnouti 

nelze, aby nabylo se nové várky polévky, až sbírají se třeba pomeje. – Ale pak semele se za 

sebou v krátkosti tolik vepřových hodů, kolik je hospod v místě, kolik je spolků, kolik jednot, 

kolik rivalství. Na všechny obdržíte pozvání, a jste-li nějakým funkcionářem, na všechny 

musíte jíti z nejrozličnějších ohledů. 

U Zeleného hroznu byly tyto hody na třetím místě. A obsadily se hustě všechny stoly 

rozsáhlé šenkovny. Také hudba byla přibrána. Za stoly v čele šenkovny sesedli se všelicí 

hodnostáři zdejší, majitelé realit, měšťané a inteligence: učitelé, kaplani, doktoři, soudní 

úředníci. Stoly ostatní byly pro živnostníky, řemeslníky, – a vůbec každý společenský obor 

měl tu svého zástupce. Mnohým pohřešovaným osobnostem bránilo politické přesvědčení – 
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neb dnes každá hospoda, a tudíž i vepřové hody v ní odbývané, mají své určité politické 

přesvědčení a národní vyznání. Nalézaly se tu také paničky. 

Pan Sezima nebyl přítomen; nikdy jindy nescházíval, neboť pokud se týkalo 

vepřových hodů, nebránilo mu pranic politické přesvědčení. Právě byla o něm řeč u krajního 

stolu. 

„Pánové,“ ptal se pan listovní, sladkého, potměšilého výrazu v obličeji, „není vám 

známo, co dělá náš Sezima?“ Všichni již věděli, co se dělo se Sezimou, možná že to věděl i 

pan listovní; ale o takových věcech, kdy se děje něco bližnímu, vždy znova a znova rádo se 

mluví v malém městě. 

Šedivý starý pán, trochu již zhroucený, jinak však důstojně, až téměř velebně sedící v 

čele stolu, –  jako bůh otec, říkávali, bývalý mnohonásobný předseda všelikých podniků, jimž 

se však nedařilo, ale zato dařilo se jemu a jeho statkům vezdejším, pravý takto kousavý pes 

zdejšího veřejného života a také lakotář – již od let připravoval se darovati někomu staré boty, 

jež měl doma na půdě, dosud je nedarovav, a v hospodě dávající si velkou malou porci a 

půlku rohlíka, ale vždy tu větší, za niž odevzdal krejcar – odkašlal si významně a pravil svým 

příkře lámavým hlasem: „Japak by se mu vedlo! Nechali si v Praze na památku jeho sanici, že 

prý se s ní už dost nakousal, a daj ji do muzea.“ 

Všichni to považovali za podařený žert a smáli se. Pak vážně o té záležitosti jali se 

rozmlouvati. Byla to pravda, museli panu Sezimovi při operaci odníti část levé čelisti kvůli 

jakési pokáze na kosti. O té pokáze nezněly hlasy určitě. Leč operace se znamenitě vydařila a 

Sezima je již skoro docela zdráv. Může vycházeti i úřad nastoupiti. Jen třeba býti nějaký čas 

ještě opatrným, dokud rána se docela nezavře. Ovšem může požívati pouze tekutých jídel a 

píti pozvolna, nejlépe ještě stéblem. Přičemž známý vtipkář, pan učitel Rákos, dal na 

hádanou, jak by dlouho trvalo, než by tím stéblem vypil zase to vědro pl... na posezení, jak to 

jednou v jakési sázce dokázal. Smála se zase společnost. –  Poté věděli ještě někteří, že na 

klinice řekli panu Sezimovi, jakmile se mu rána zahojí, že se může vložiti na staré místo 

umělá čelist a bude všechno dobře. 

„Přáli bychom mu to všichni,“ odvětil sladký pan listovní, nutě se do jakés 

důvěřivosti, která mu šla k duhu jako ďáblovi hostie. 

„Včera prý už byl v besedě?“ vyzvídal pan berní kontrolor, drsný muž, bývalý kaprál, 

nemálo hrdý na své takto dost urostlé, vydrezírované tělo a na vojanské svoje pohyby, 

svobodný, neženící se z lakoty, ač u jiných ženských rád se přiživil. Věděl sám nejlépe, nač se 

ptal, ale tázal se proto, aby o zajímavé záležitosti, v níž obětí byl dobrý jejich bližní, 
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nepřestala řeč a pásmo navíjelo se dále. Bylo přisvědčeno od svědků, kteří se Sezimou v 

besedě byli. 

„Hahaha,“ zasmál se kontrolor svým hrubým, komisním smíchem, „oč, že nám dnes 

František Sezimů ještě přijde? Aby on scházel na vepřových hodech! Ještě žádné mu neušly a 

třeba po smrti by přišel.“ Učitel Rákos si utáhl tuhý, ryšavý knír a pravil: „Taková maličkost, 

jako je kousek čelisti, ta přec nebude jemu překážeti, aby zameškal něco takového...“ 

Právě přišly černé jitrničky z kotle. Nechali teď Sezimu a začali se jimi obírati. Také 

spustila hudba. 

Bůh otec pojídal již desátou jitrničku a přitom si objednával u úslužného hostinského 

kousek rypáčku a ouška, pěkný nějaký nepřevařený kousek, jinačí že nejí, a jen takovou 

malou porci… hé… ale hodně velkou, namlouvaly jeho chamtivě vytržené oči... 

Domněnka pana kontrolora a tvrzení učitele Rákosa se osvědčily. Čeho se nikdo 

nenadál, stalo se. 

Najednou rozevřely se dokořán dvéře a zůstaly tak chvíli, jako by někdo zvenčí z 

úslužnosti před někým napřed je otevřel. Již chtěl posupný, revmatismem sklíčený stařeček, 

jenž ledva napíti se mohl, jak se mu ruce třásly, osopiti se na ty u dveří, aby zavřeli, jaký že je 

to pořádek, leč vtom ve dveřích objevil se Sezima. 

Neobyčejné překvapení bylo patrno z ticha, z posupné, příkré až zaraženosti, jež u 

všech stolů nastala. Pohledy upjaly se ku příchozímu. 

Museli byste věděti, že je to on, abyste ho poznali. Místo známého, vypaseného, 

labužnicky uspokojeného muže, přišel člověk příšerného, vychřadlého zevnějšku, v dlouhém, 

širokém zimníku, klátícím se na něm, jako by navlečen byl na pouhou kostru: v tolika 

volných záhybech skládal se na tělo, – s obličejem ovázaným černým šátkem, jenž sahal mu 

hluboce do tváří, jako mumii, s jiným šátkem bílým, přidržovaným úporně na rtech. Hlava 

zdála se býti ještě menší než druhdy, byla příkře zúžená, jako vlaštovčí, a ztrácela se v límci 

zimníku jako v kukani. A ze zraků, s nevylíčitelným zásvitem zatěkavších po místnosti a 

přítomné společnosti, ze zraků, jež nedávno planuly světem a užíváním, vyhlédalo nyní tolik 

skrytého mimovolného zděšení, jež při zjevném vynucování veselosti z těchto ovázaných 

tváří nabývalo až ohromivě příšerného výrazu. Těmto dojmům se nikdo neubránil a odtud ta 

zaraženost, jakož i z té okolnosti, že objevil se náhle někdo, z něhož tropili jsme si právě 

posměch... 

Šátek si neustále přitlačuje ke rtům, pokynul Sezima tou zdrobnělou hlavou 

několikráte na pozdrav. Nebo nahlas, aby slova jeho bylo slyšeti celou prostrannou místností, 

mluviti nemohl… 
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Nastalo několik neobyčejně trapných okamžiků. Trvaly jen chvilku, ale pro toho, 

jehož se týkaly, mohly býti věčností. 

Ještě úzkostněji zatékaly Sezimovy zraky kolkolem; jako by na čemsi uchytiti se 

chtěly. A nebylo v těch okamžicích na čem; to ústrašné ticho zelo na něho jako beznadějná 

poušť. 

Konečně pan kontrolor, s nímž příchozí donedávna nejvíce popíjel a jemuž byl 

nerozlučným společníkem, přerušil toto ticho. 

„Haló, Frantíku,“ zakřičel, „vítej mezi nás!“ 

A na ráz celá společnost jala se přizvukovati, vítajíc příchozího. Mnozí vyvstávali ze 

sedadel a podávali mu ruku. 

Churavec všem radostně potřásal rukama, avšak ničeho nepromluvil, neustávaje 

přidržovali si šátek na ústa a významně jim hýbaje a matně pokyvuje hlavou jako na 

omluvenou, že ještě nelze mu mluviti. 

„Ten vypadá,“ šeptali si u druhých stolů méně s ním důvěrní. 

„Nuže, vítáme vás zas mezi sebe, scházel jste nám,“ oslovil Sezimu učitel Rákos po 

všem onom předchozím vítání. „A přejeme vám, abyste to, co jste dosud při nás zameškal, 

vbrzku vynahradil; je toho tuze mnoho. V pivovaře již to pociťují a na porážce také. Sláva 

našemu Sezimovi, výbornému společníku a statnému pracovníku na vinici Páně!“ 

„Sláva, sláva, živio, haló…“ 

Také hudba do toho spustila. 

Sezima posadil se na prázdné místo vedle pana listovního; přes roh stolu seděl místní 

pan katecheta, posupný, příkrý, vyceněný, s chrupem vlkodlaka, udržující poměr s jistou 

zdejší paničkou. Ti se s ním dali do řeči, vyptávajíce se sdílně, nač se v takovém případě 

možno vyptávati. Dělali, jako by mu dobře rozuměli. A přec jaké byly jeho výpovědi! Mohl 

pouze cosi bláboliti, šeptmo, nesrozumitelně a splývavě, přičemž ze rtů bez přestání řinuly se 

mu sliny, jež nestačoval šátkem stírati. 

„Čím bych mohl posloužiti?“ optal se úslužný hostinský Sezimy. 

„Frantíku, botu si nedáš?“ pobízel přes stůl kontrolor. „A krupáka, co?“ 

Sezima zavrtěl hlavou a snažil se projeviti úsměvem, že rozumí té dobromyslnosti, ale 

zase jen proud slin stekl mu přese rty. Pak namáhal se co nejúsilovněji, aby trochu 

srozumitelně mohl odvětiti: 

„Víme, až zase jednou, co se to jen trochu spraví. Teď se musíme zvolna učiti…“ 

Stěží bylo mu rozuměti. 

Řekl si pak o malou a upíjel doušky malého děcka. 
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Přicházeli mnozí od jiných stolů na okamžik s ním promluviti. Slušelo se to, když s 

ním byli za dobře a po tolik let pospolu. Každý měl pohotově několik frází, zbyl se jich a zase 

šel. Také revmatismem sklíčený stařeček, jenž měl často se Sezimou úřední styky, přišoural 

se k němu. 

„Jen když můžete již spáti a chutná vám, to je hlavní a ostatní se již poddá. Ta vložka 

bude znamenitá; čítával jsem o tom. To jsou vymoženosti vědy!“ 

Sotva pan listovní zpozoroval stařečka, ihned mu podával svou židli: 

„Račte, já mohu udělali místo,“ a nečekaje ani, zdali to stařeček přijme, šel si sednout 

k jinému stolu. Za chvíli vytratil se také pan katecheta, že jde s pány kaplany na taroky. 

Stařeček ještě chvíli bezvýznamně hovořil, hlavně o svém revmatismu, a pak se poroučel. 

Vůbec namáhali se všichni, kdož s ním dali se do hovoru, aby ledabyle a utěšeně 

pojímali jeho stav. To se všechno poddá, – z toho si nic nedělejte – dnes věda všechno zmůže 

a případ váš je jí hračkou, – jen síliti a šetřiti se, a hlavně být dobré mysli – dokud že chutná 

jíst a pít… atd. „A jakpak, nezakouříte si?“ optal se neomaleně velebný stařec těchto úst, z 

nichž dovedly jen stékat sliny a jimž vyňata byla sanice – narážeje na to, že druhdy z úst 

těchto viržino vůbec vyňato nebylo. Zdálo se to být nejtrapnější připomínkou tomuto člověku, 

neboť v očích jeho se trudně zakalilo a zatřásla se mu úporně hlava jako na odmítnutou… U 

všech stolů souborem vydatně se zabafalo a tím okázaleji, jako v uspokojení, že tuto lze si 

pokuřovat zcela zabezpečeně… 

Ještě nějakou dobu všímavost svou soustředovali k Sezimovi. Mohlo se zdáti, že jsou 

nejupřímnějšími přáteli tomu člověku a mají pro jeho osud nejvroucnější účastenství. Ale pak 

začal si každý až nápadně hleděti svého; měl-li co na talíři, pokračoval v jídle, kde byly karty 

rozehrány, hrálo se dále, a byla-li politická pře nedokončena, začali se příti znovu tím 

urputněji. 

U stolu, kde seděl Sezima, nezapomnělo se na důležité téma, že přec jen nejlepší 

ústavou je republika, kde, jak okřídleně pronesl vždy zádumčivý pan lékárník se zlatým 

skřipcem, každý je svého osudu strůjce. I nejvyšší hlavou státu se může stát. 

„A co Panama?“ namítal podučitel, jenž jakživo musel míti své zvláštní mínění. Bůh 

otec rázně vyvstal proti podučiteli, přidávaje se rozhodně k mínění předešlému, –  snad že si 

myslel, kdyby nastala republika, že on by se stal v ní prezidentem. Podučitel, jenž měl u něho 

kondici, neodporoval mu, ponechav si svoje mínění. 

Fešáckého pana kaplana, jemuž přinášeli již pátého toho krupáka v této době adventu 

– on miloval krupáky nade všechno – zlobili, jak že to vypadá u nich s farskou kuchyní, když 
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tohle všechno ještě po večeři ve faře mohl zažíti. Bylať zdejší farská kuchyně výminečně 

známa jako neobyčejně šetrná. 

„Měl jsem k večeři bramborovou kaši, od oběda ohřátou a že měl farský pes hlad, dal 

jsem mu ji,“ odpověděl položertem, zpola pravdivě pan kaplan a pomyslel si: Na, já ti dám, – 

vzhledem na faráře, neboť věděl, že ještě dnes se mu to donese. – Ať zví za jeho lakotu, 

pomyslel si dále s vnitřním zadostučiněním, takřka vypíjeje svého krupáka. 

A tak každý měl dosti činiti sám s sebou a o toho, jenž tak křečovitě, poslední silou 

chtěl se přimknout k tomuto životu, k životu, který do nedávna byl výhradním živlem a 

smyslem jeho činnosti, nestaral se dále nikdo. Sedadlo jeho nalézalo se osamoceno, nejbližší 

sousedé zabrali se jinde. Žádný s ním již nepromluvil – prosím vás, jak mluviti – a jen tu a 

tam jako náhodou zavadil někdo o něho zběžným dorozumívajícím se pohledem. Ale jak 

vděčně chápal se Sezima i každého takového milostivého pohledu, takového milostivého 

pozastavení, jímž jako by také byl přijímán za účastníka obecného veselí – a jak tu aspoň 

pokynem ruky přidával se k ostatním, když již jinak nemohl, ani se veseliti, ani se smáti, ani 

jísti, ani píti. 

Hledal takové pohledy, taková pozastavení, obracel se na všechny strany, neobrací-li 

se odněkud zřetel na něho. Ale jako by se uhýbaly ostatní pohledy, kdykoliv pohled jeho s 

nimi měl se setkati. Ano, čím tito veselí lidé, jimž nic nescházelo, pojili se s přítomnou bytostí 

churavce, dalo se shrnouti v otázku: Člověče, co vlastně mezi námi chceš v tomto stavu? 

Ještě nějakou dobu pobyl Sezima, zůstávaje čím dále odloučenějším. Poznal-li 

konečně, že není pro něho místa zde mezi zdravými? Jal se povídati nejbližším, již k němu 

shovívavě, ač zřejmě neochotně, se přiklonili, že nic naplat, že už zase musí jít (jako by ho 

někdo zdržoval), že chtěl jen chvilenku pookřáti mezi přáteli (kteří ho takto přijali). 

„Víme, až zas jednou později,“ zablábolil nakonec jako žertovně, potutelně, a oni týmž 

potutelným způsobem přisvědčili. A on začal vstávati, měl se k odchodu. 

„Tak jen hleďte, ať zas brzo přijdete mezi nás,“ pravili mu mnozí. „A moh jste ještě 

počkat, copak že tak znenadání?“ zase jiní. A všichni byli rádi, že už jde. 

Zchřadlá, donekonečna vytáhlá postava Sezimova vykolísala se ze dveří – – 

Jen zavřely se za ním dvéře a rázem převedla se zase na něho všeobecná rozmluva. 

Jako prve nedbal nikdo o jeho společnost, tak nyní upustili všichni od svého dosavadního 

tématu, od svých karet, od své politiky, aby pronesli svoje mínění stran toho, co tu právě bylo 

tak akutního. Znělo různé. Zatímco někteří ho i litovali aspoň podle řeči, měli mu druzí za zlé, 

že v takovém stavu vůbec přichází do společnosti. 
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Šedivec, jenž nenechal si ujíti žádné příležitosti, kde mohl někoho napadnouti, pravil 

polohlasně, co by jenom nejbližší mohli slyšeti: 

„Nebyl tak dlouho mezi námi, a ještě si tam mohl zůstati – aby nám nezkazil apetit.“ 

Znělo to, jako když tříšťky osekává. 

„Je to do jisté míry beztaktnost,“ přisvědčil mu rovněž tak šeptem podučitel. 

„Co s takovým člověkem, že se mezi nás hrabe?“ procedil pan listovní, smýknuv po 

všech zlým pohledem. „Je to přímo opovážlivost…“ 

Ale brzy se na Sezimu úplně zapomnělo. Bylo po jídle, málokdo ještě něco dojídal. 

Začala se píti černá káva, šedivec na ten zkažený apetit dopíjel právě pátou sklenici černé s 

rumem. Také čaj a punč se roznášel. A hudba hrála: Proč bychom se netěšili, netěšili… jako 

věc skládanou k této příležitosti. 

Celá společnost, dýmající z dlouhých troubelů, jež jako hadice rovnoběžnými směry 

přimykaly se ke rtům, měla poněkud ráz dobře obstaraného stáda přežívavců. 

Pan Chvalina, krejčí – firma jeho zněla „zakázkové akademické velkokrejčovství“ – 

včera asi potřetí ohlásivší konkurz, takže firmu bude muset dát nyní převésti již jen na psa, 

poněvadž všichni členové rodiny již se o nositelství firmy podělili, a nahluchlý komisař pan 

Petřík odcházel z hodů právě, když lidé z vesnice začali trousiti se na roráte. Většina pak 

hostů, mezi nimi pan katecheta a podučitel, odebrali se nedlouho před tím. Vepřové hody U 

Zeleného hroznu se opravdu vydařily. 

* * * 

Tak pěkně na malém městě uplyne advent. Po adventě není také příčiny si naříkati. 

Jest v městě mnoho – tuze mnoho důležitých spolků, z nichž každý spolkovou svou činnost 

hlavně tím projeví, že o masopustě dává ples anebo aspoň věneček. Letos masopust začíná 

plesem cyklistů. Vzali hudbu kolínského Sokola a jen dámské pořádky z Prahy objednané, 

nadmíru roztomilé, pravé kabinetní kousky, které nevymizí tak hned dámám z blahé 

upomínky, stály po půldruhé zlatce. A vidíte, přece ještě zůstal znamenitý čistý výtěžek. 

Na každou neděli a svátek ustanoven určitý program. Ale pak již nestačují neděle a 

svátky a přiberou se dni všední. 

Beseda nezůstane pozadu za cyklisty a vezme si hudbu vojenskou. Dámské pořádky – 

ovšem jen pro zvané – budou po dvou zlatých. Slečna Sezimova, výborná deklamátorka, bude 

míti vlastenecký proslov a cvičí ji sám náš pan důchodní, znatel literatury a umění. 

Bujaří Sokolíci připravuji velkolepé šibřinky. Základní idea je tábor cikánský. Slečna 

doktorova bude Preciosou, královnou cikánů. Od formana Noska vypůjčená kobylka se již 

cvičí k tomu účelu. Vzal si to na starost pan Krumlovský, toho času předseda cyklistů a takto 
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člověk, hrající si na továrníka a dvakrát již si podpálivší skladiště, v němž nic se nenalézalo. 

A pozve se baletní mistr z Prahy k nastudování cikánských tanců. Takové šibřinky, co je 

město městem, ještě nebyly! Předvídá se velkolepý úspěch. 

Plesy: veteránský, pohřebního družstva, obuvnický, studených ve znamení kříže a 

panenky Marie, pak jakýchsi katolických jinochů a zámečnických pomocníků, dále úředníků 

firmy Gutfreund & Co., mechanické tkalcovny, věneček švadlen a přátelská zábava spolku 

Svornost následovati budou pak ve svorném pořadí anebo také z konkurenční zášti na třech až 

pěti místech najednou. – A pak prý je zle, pomyslíš si, užaslý čtenáři. Ne, u nás nebylo nikdy 

zle, dík těm, již do městečka našeho přinášeli své hůře vydělané peníze. – – 

Zima byla neobyčejně tuhá. Jak nastala, nepovolila již více, ode dne ke dni vzrůstala 

její třeskutost. Mrazy pozvolna dosahovaly stupně, jakého ve zdejším kraji nebylo pamětníků. 

Všechno zdání, veškeré předpovědi, že bude líp, ukázaly se klamnými. Bylo-li jednoho dne 

volněji, uhodil nato mráz ještě prudší než předtím. Nejdříve napadly spousty sněhu. Potom 

trvale vyjasnila se obloha a začaly řáditi mrazy. Do nedozírna jasnil se vzduch, v obzor 

dalekosáhlý tanula nebesa. Mrazivě siná, nekonečně šírá, spadala kamsi v klamavou sněžnou 

hloub. V beznadějné, třeskuté záři den co den vynášelo se slunce nad obzor a zapadalo-li, 

žířivým plamem, odkudsi z lůna sněhů vystouplým, osvětlily se náhle daleké hlubiny nebes, 

zahořela návrší – a hrozná znoj mrazu jako by klíčila v zábřesku vycházejícího a zapadajícího 

dne. Brzo po západu slunce, jakmile zhasly poslední červánky, rozpjalo se neobsáhlé, temné 

modro, jimžto vše, nebe i země, uspáváno bylo v tajemný, děsivý spánek mrazu. Pozvolna 

noc začala se spouštěti. A hvězdy, veliké, jako zmítané v závratném rozlivu nebes, 

vynořovaly se z hlubokosti temna. A zdálo se, jako by právě z tohoto hvězdna sálala všecka ta 

mrazivá hrůza přírody. –  Všude jevila se neodolatelná, záhubná síla mrazu. V hluchou 

sněžnou poušť zabralo se všechno. Jako by bezedná vlna sněhu zalila vše bez milosrdenství, 

bez vyznačení vše zahladivši. Nejevil života neobsáhlý zimní hřbitov. Stopy polní zvěře, 

donedávna ve sněhu zjevné, zmizely docela. Leda někde pod břehem značily se sledy 

křečovitého zápasu s ledovou korou, jímž kterási zvěř usilovala prodrati se na osení. Ptáče se 

neukázalo, nezatípalo. – Jenom v přícestí viděti bylo vránu s haluzí stromu jakoby srostlou v 

tupé, nehybné rezignaci. – V mrtvém, zvuku prázdném vzduchu měl jsi slyšeti jen děsivý, 

ohromivý hukot mrazu… 

Jaká úzkost snáší se tu v srdce lidské! Kam poděje se všechno tvorstvo, jež bez obrany 

proti zimě zůstalo v boji života? Kam skrylo se něžné ptáče – kam ukryje se chuďas člověk? 

Viděl jsem dvé bílých, zmrzlých holoubků, tísnících se k sobě, jež v podstřeší napadl 

zhoubný mráz. 
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Viděl jsem ptáče plaché, ano úzkostlivě típajíc vsunulo se do příbytku lidského, aby 

hledalo záchrany. 

Kdo může míti za zlé zajíci, že ohlodal strom? 

Viděl jsem v těch dnech vražedné zimy vyběhnouti z baráku bytosti polonahé, 

polobosé, any slepě jaly se páditi vpřed. Zdaž nebylo to, jako by hladem a zimou nemohly 

déle vydržeti v úmorných brlohách chudiny a v bezmocné zoufalosti vrhaly se samovolně v 

záhubu? 

Potkal jsem člověka, nesoucího hošíka. 

„Je to takovej obecní sirotek,“ pravil. „Nesu ho do nemocnice vod obce; umrzly mu u 

nás ruce i nohy.“ 

Jaká propast dětských muk vyzírala z nevinných oči zavrženého dítěte! Táži se, 

mnoho-li je sirot takových, obecních dětí, jimž umrzají ruce i nohy a jež pohodili mnozí z 

těch, kteří v lesku a nádheře víří tam v plesovém kole? 

Zaslechl jsem v soumraku steny děvčátka, jemuž právě matku pochovali. Zůstalo ve 

světě samojediné. Tísnilo se na práh cizího stavení, nejedlo po celý den a zhouba mrazu již se 

drala do smyslů zmámených. Co stane se z dítěte? 

A je-li možno, že za tutéž zimu v našem městečku sta se vyházela za jediné dámské 

pořádky, aby dámám zbyly blahé upomínky na skvělý, vydařený ples? – – 

Ano, nebylo po dávná léta zimy takové. 

* * * 

Zítra bude tedy onen dlouho očekávaný ples besedy. Pozvání se rozeslala daleko do 

okolí a přední venkovské rodiny nalézají se v záznamu. Z městských děvčat poslední dny 

nebylo žádnou viděti. Měly plné ruce práce s toaletou. Každá chtěla překvapiti. Slečna 

notářova přehlédla svých dvacatero bálových šatů a poněvadž se jí žádné dosti nelíbily, 

koupila si nové, jedenadvacáté. Slečna Sezimova, která bude míti proslov, strávila celé 

odpoledne u pana důchodního v kanceláři. A co vše se nedělo, aby se překvapilo, oslnilo, 

uplatnilo, neb aspoň čestně obstálo. – 

Konečně to bylo… 

Podsíň kolem vchodu do hotelu, kde odbýval se ples, byla již zvečera obsazena 

zvědavými. Báby prodavačky nechaly dnes dříve prodeje, ševcovští učedníci, jichž je ve 

zdejším městě nejvíce, utekli svým mistrům. Hlučný povyk vítal příchozí do plesu a zjevila-li 

se nová toaleta, draly se za ní báby až ke schodišti. 

Nesčetné sáně přijížděly. Podomci nestačili běhati a seprali se již několikráte ve své 

horlivosti. 
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Pan Tázlar, který vodil šupáky, pro svůj krásný, mohutný vous ustrojen byl za Švýcara 

u vchodu a držel velikou postříbřenou hůl s bambulí, jíž nemilosrdně odháněl všechny 

dotěrače. 

Po zahrání několika předběžných kousků, aby se nálada utvořila, zahájen vlastní ples 

proslovem. Jeden z pánů výborů, jenž byl jakýmsi výborem z povolání ve zdejším městě, 

uvedl slečnu na improvizované pódium. Měla lila toaletu. Učinila poklonu. Matka, bývalá 

první milovnice zdejších ochotníků, zvláště ji v této pokloně cvičila a pan Táborský, předseda 

politického klubu, pravý to náš aristokrat a estét, byl nadmíru nadšen již touto poklonou. 

Proslov jednal o dovršení ideálu, v němž lidstvo veškeré mělo se sejíti. O lásce národu, o 

bratrství všech plemen bylo v něm jednáno. A heslo vědy, umění, pravé ušlechtilosti mělo 

zlatým písmem zářiti na štítech svorných šiků, dovršujících onen ideál. A ideál ten, že vtělil 

se právě v intence naší besedy, staroslavné, vlastenecké naší besedy, jejíchž všech snah a 

chtění je zosobněním. Na této půdě že pak všichni svorně si tisknou ruce a stejným hoří 

zápalem a nadšením. Atd. a pořád vzletněji. Sepsán byl zdejším ředitelem dívčích škol, 

sušším nad byrokrata, jehož prozatím nejvyšším ideálem bylo, státi se školním inspektorem – 

a pro tento ideál byl schopen všeho. Proslov přednesen byl nadšeně, mistrovsky. Slečně ze 

všech stran se gratulovalo za bouřlivého potlesku. A rovněž matce, paní Sezimové, se 

gratulovalo. 

Pak začal vlastní plesový rej. 

„Při – připadá mi to jako kvetoucí luh dívčí krásy, rozvlněný vánkem májovým,“ 

pravil snivě náš pan Hláska, jenž trochu koktal a byl pravým donem Juanem vůkolních vesnic 

a místních děveček. Bezvousý jakýs mladíček nadšeně mu přisvědčil. 

Ba, takového výkvětu dámské krásy, ušlechtilé elegance a skvostné harmonie všech 

zjevů, v nichž nejevilo se kontrastů mimo ty, jež podmínkou jsou pravého krásna – nebyly 

dosud svědkem monumentální zdi plesové dvorany naší.  

A venku panoval příšerný mráz, jakého letošní zima ještě neměla. Jako vrah úkladně 

se plížil v kouty bezbranné… 

A co on, Sezima, za tím matně osvětleným oknem doma? 

Po půlnoci byla zábava nejživější. 

Tu pojednou paní Sezimová, zabraná v důvěrnou zábavu s paní berňovou, vyvolána 

byla diskrétně ven. 

„A to můj něco vzkazuje,“ pravila k paní berňové, zlehčujíc věc. 

Stará sešlá posluhovačka, zahalená v květovaný šalup, jí sdělovala, že se milostpánovi 

udělalo velmi zle. 
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To je kříž, pomyslela si paní Sezimová. „A co je vlastně, prokristapána?“ šeptala k 

posluhovačce. 

„Dostal do hlavy takové bolesti a mám se stavěti u pana doktora.“ 

„Počkejte, nechoďte nikam, pan doktor je tady, sama mu to řeknu. A že hned také 

půjdu domů, pospěšte jen. Tady si kupte preclíky.“ 

Aby to nevzbudilo pozornost, dala vzkázati panu doktorovi, aby k nim šel, že se 

Sezimovi přitížilo a ona že za chvíli přijde. 

Doktorovi to nebylo vhod, ale co dělati? 

„Již domů?“ zeptal se hostinský, jenž mu navlékal kabát. 

„Povinnost, to víte.“ 

Paní Sezimová sdělila to dceři a že se budou muset odebrati. Litovala ji opravdu 

chudinku, neboť právě začala si dělati známost s kasírem od dráhy. 

„Ale paní Sezimová,“ pravila paní berňová, když zvěděla, co je, „svěřte mně slečnu 

Miladku; proč by se jí měla kazit radost? Račte jen jíti bezpečně domů, já vám ji už ochráním. 

A kdyby byla potřeba – což nechci doufati – račte jen zase vzkázat, pak se to již 

zprostředkuje.“ 

Paní Sezimová souhlasila konečně a Miladka byla by paní berňové padla kolem krku. 

„Kdybych teď musela domů, matinko, jak bych byla nešťastná!“ pravila. „Vždyť víš, 

že to bude zase jen takový hloupý nával jako minule.“ 

Nerada se loučila paní Sezimová. 

„A budu-li moci, třebas ještě přijdu,“ mimoděk se prozradila. 

„Tak teď, slečno Miladko, držela se hezky mne, teď musím nad ní bdíti já. Ale mně se 

zdá, že neubdím, pozoruji, pozoruji.“ 

Miladka se zarděla a láskyplně, vděčně pohlédla na paní berňovou. 

Bez jakýchkoliv jiných zřetelů vrhla se v plesový vír v náručí kasíra od dráhy, jenž 

hledě jí upřeně do očí i ve vystřižený živůtek, šeptal jí sladká slova. 

* * * 

Po promařené noci bývá dobře sejíti se v důvěrném kroužku svých známých při 

sklenici občerstvujícího nápoje. Denní hosté z besedy byli skoro všichni pohromadě mimo ty, 

které bolela silně hlava. V klidné melancholii hověli si blíže kamen. Vypravovali si, jak komu 

je po bále. 

„Ale vydařil se,“ libovali si všichni. Předseda plesového komitétu mnul si ruce a pil 

víno se sodovkou. 
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Známé řeči opakovaly se při této příležitosti. A každý měl nějaké podrobnosti za 

lubem z vlastního názoru i doslechu. Když vyčerpali tuto látku, pravil jednatel besedy, mladý 

člověk, rudý jako krocan, s nápadně velikým nosem: 

„Tak Sezimovi se udělalo v noci zle, víte o tom, páni?“ 

Věděli o tom všichni a chopili se této zajímavé záležitosti k dalšímu rozhovoru. 

„Recidivička,“ pravil doktor tajuplně, ohřívaje se zády o kamna a ušklíbl se, což u 

něho znamenalo: má toho dost. 

Mnozí významně pokyvovali hlavami, jakkoliv většina nerozuměla cizímu výrazu. 

„Hm, jakápak to má býti vlastně nemoc?“ optal se pekař Sojka, jehož zvědavost byla 

mnohem větší než marnivost zdáti se učeným. Zablikal přitom na doktora svýma zavilýma 

očima, jež jako by jen k tomu pozorovaly svět, kde by se dalo co pohltiti a strhnouti do vlastní 

kapsy. 

Doktor jal se shovívavě a široce vykládati, neb honosil se velmi rád svou vědou; ale 

nikdo mu nerozuměl a pekař Sojka škubal při tom tváří rovněž tak zavilou jako jeho pohled. 

„My tomu říkáme rak,“ promluvil do toho bůh otec, jenž byl všady přítomen. „Je to 

přec veřejné tajemství, že má Sezima raka.“ 

Strojený úžas zmocnil se všech přítomných. Jedněm to bylo přece jen novinkou a 

druzí, ačkoliv něco slyšeli již povídati, jako by tomu nevěřili. 

Doktor jen mávl rukou a tvářil se co možná lhostejně, neb jemu nenáleží jeviti pohnutí 

při takových příležitostech, těla lidského se dotýkajících. 

Jeden význačný rys při všeobecném sdílení náhledů o té věci nedal se zatajiti. Byla to 

zřejmá radost za onou rouškou politování, jež stavěla se na odiv – radost, že to, co se stalo, 

stalo se jejich bližnímu, známému, a nestalo se jim – zároveň s přesvědčením, že jim samým 

vůbec něco takového ani státi se nemůže. 

Pekař Sojka se zamyslil a po celý večer již zůstal tich. Zlobili ho, že má po včerejšku 

bolení vlasů, neb on žádných vlasů skoro neměl kromě řídkého chmýří na temeně. 

Nosatý mladý člověk – důvěrný to přítel Sezimův, takto majitel vinárny a obchodu – 

nejvíce Sezimu litoval. Opakoval několikráte: „Chudák!“ třesoucím se hlasem jako tragické 

tremolo. 

Přitom v mysli letmo přepočítal Sezimův dluh, pozůstávající v hotové půjčce a úvěru 

za víno – a rozhodl se, že hned zítra dá to advokátem vtělit. 

* * * 

Copak ten starý Sojka zase šmejdí? pomyslel si kupec Jouza, soudná stolice městečka, 

jenž ze svého krámu, vybočujícího z ostatní řady domů, viděl všechno, co se dělo na náměstí. 
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Neprodával-li, seděl jako sysel schoulen za vitrínou, všechno pozoruje a vše posuzuje. Tak to 

činil již po třicet let. – Dýchal na sklo, aby mu jen nic neušlo, co starý Sojka dělal. 

To chce jistě zas něco schlamstnout u obce, myslel si dále, vida ho vcházeti k panu 

měšťanostovi. 

Sojka šmejdil. Byl u mnoha prvních osob města.  

Své pozorování sdělil kupec Jouza starému penzistovi v kožichu, jenž okolo desáté 

ubíraje se na párek křenovek a skleničku červeného vína, neopomenul nikdy nakouknouti k 

němu do dveří. Starý penzista, který slyšel trávu růsti, nadul po svém způsobu tváře a 

zamyslil se. 

„Holt, to něco znamená,“ řekl tajemně. „Uvidíme…“ 

„Uvidíme,“ přisvědčil Jouza a penzista odcházel na párek. 

Za týden se zase takto sešli. 

„Víte,“ povídal penzista, „že je mladý Sojka doma?“ Jouzovi klesla podivením brada. 

„Je, je,“ opětoval penzista nevěřícímu Jouzovi. 

„To je to,“ vzkřikl prudce Jouza, napřáhnuv prst kupředu. 

„To je to,“ odpovídal penzista s nadmutou tváří a prstem významně povztýčeným. –  –  

Mladý Sojka přijel skutečně domů. 

Mluvilo se mnoho o mladém Sojkovi již v době, kdy byl na studiích, jako o velikém 

talentu, jemuž otevřen je celý svět, a když vystudoval, mluvilo se ještě více o báječné kariéře 

naň čekající. Mohli jste se kdykoliv zeptati starého Sojky na jeho syna, vždy odpovídal s 

neobyčejným pro vás opovržením: „A což, ten má dobře ustláno, jako nikdo z nás – “ 

Jinak byl mladý Sojka pravý vzor elegána. Kdykoli přijel do rodného městečka na 

dovolenou, uváděl všechno v úžas. Děvčata o něm blouznila a nadcházela si k oknům jeho 

příbytku. Domácím elegánům byl nedostižným ideálem. Ve všem snažili se ho napodobiti a 

čím méně se jim to dařilo, tím více se mu obdivovali. Přijíždíval se zásobou úsloví a vtipů, jež 

měli všichni za povinnost nazývati nadmíru duchaplnými. Po všech hostincích vodil ho otec, 

– aby všude něco z něho měli, jak říkal. Zasedal vždy jen ke stolu honorace, kde sedával pan 

lékárník, pan soudce, pan děkan, s nimiž byl takřka v důvěrném poměru. Vůbec v každém 

ohledu báječný, nepřekonatelný člověk, jakých ostatně dnes tolik mezi našimi mladými lidmi. 

„Pohovoř několik slov taky tamhle... bude si to takový hlupák pokládati za čest,“ 

šeptával mezi hovorem s pány starý Sojka mladému, ukázav na některého známého, který u 

nich kupoval housky a kterého mladý dosud svou pozorností neoblažil. Vůbec čekány stran 

tohoto mladého člověka, kol něhož u nás vznášela se jakás aureola nedostižnosti, věci veliké. 
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Konečně utichly všecky řeči o mladém Sojkovi. A starý, jestli se někdo o něm zmínil, 

odpovídal vždy vyhýbavě. Něco v tom bylo. – – –  

* * * 

Po oné noci, kdy měla beseda ples a kdy se Sezimovi tak přitížilo, musel tento delší 

čas pobýti na lůžku. 

Samosprávný úřad po celou tu dobu zůstal zavřen. Panu předsedovi, upomenuvšímu se 

posléz na své předsednictví, vzkázal Sezima, aby jen byl bez starosti, že má všechno v 

úplném pořádku a že v krátké době zase nastoupí. Nevěděl, co ho zatím očekává. 

K ranám zhouby přírodní přidala se rána jiná, mravní, společenská. 

Jednoho dne, v samý soumrak – bylo to téhož dne, co přijel mladý Sojka – dostavil se 

k Sezimovi sluha z úřadu s vyřízením výboru, že jeho usnesením Sezimovi ustanovena po čas 

nemoci výpomoc a že se pan předseda dává poroučeti, aby mu byly zaslány klíčky. 

Sezima se zamyslil. Z jeho obličeje, téměř úplně obvazy zastřeného, nedalo se vyčísti 

pranic jiného, než co již tam bylo, to strašné, naplněné neznámým úžasem… 

„Dostanou výpomoc,“ oznamoval mezitím sluha, hranatý, zavalitý muž s rudou 

pijáckou tváří a s brejlemi na nose, – takovým hrubým, pánovitým tónem, jako by nyní 

všechno na něm záleželo. 

„Dostane se k nám, holečku, mladý pan Sojka, dostane zatím čtyři sta,“ mluvil týmž 

tónem dále, „a nadále prý až se to ukáže s nima…“ Co by se to mělo ukázat, již neřekl. 

Možná, že by byl Sezima vůči sluhovi, jenž mu dříve otrocky byl oddán, nějak si 

postěžoval; ale takto neřekl ničeho a vyňav zpod polštáře klíče, odevzdal mu je. 

Sluha nedbale zasalutovav, odešel. 

Tu obrátil se Sezima ke stěně a prstem začal objízděti nákres staré odchlíplé tapety, na 

níž tu a tam byla zaschlá štěnice, jako všude tam, kde hospodyně domácnosti jsou příliš 

estetické. Ale na tom nezdálo se mu sejíti. A konče, vždy znovu začínal. Pak najednou 

pozvedl z polštáře hlavu, jako by naslouchal a vida, že tu není nikoho – paní Sezimová s 

dcerou vyšly na led a v kuchyni meškala pouze stará posluhovačka – pravil si polohlasně, 

chraptivě, blábolivě, jak mu bylo možno: 

„Bin schon ein todter Mann – “ 

Snad neznělo mu to v cizím jazyku tak hrozně. – Na ledě sešla se paní Sezimová s 

paní berňovou. Slečna Miladka jezdila s panem kasírem od dráhy, jenž jí také brusle připínal, 

čině to neobyčejně prodlévavě a házeje zraky výše, v kouzlo jejich intimností, a obě paní, 

pozorujíce mladý svět, seděly na lavici a bavily se. Mluvily o služkách, o nynější drahotě 

potravin a o mantilách, jež právě zas nastávaly. 
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„Jo, chtěla jsem se také zeptati, paní Sezimová,“ pravila náhle jako mimoděk paní 

berňová, ale byla to věc, která jí dnes nejvíce ležela na mysli, „že prý mladý pan Sojka přijde 

na místo vašeho pána – totiž, co to povídám, já prostořeká, na výpomoc zatím.“ A nevinně 

upřela zrak na paní Sezimovou, jak ta se při tom bude tvářiti. – No, teď jsem tě vzala za 

mandle, ty pejcho jedna, myslela přitom. 

Paní Sezimová nervózně sebou zaškubala, zezelenala a téměř dech se jí zatajil. Ale 

více než na celé té zdrcující novině záleželo jí nyní na tom, aby před tou troubou jerišskou, 

jak nazývali paní berňovou, protože všechno vytroubila, nedala najevo pokoření. 

„Jsem tomu skoro ráda,“ odpověděla pichlavě, „můj muž to opravdu potřeboval, bude 

se moci aspoň nyní šetřit. A něco jsem slyšela, že také do berního úřadu chystá se na 

výpomoc schopná síla,“ spočinula s impertinentním důrazem na slově schopná, narážejíc na 

známou neschopnost našeho pana berního, bývalého to „šupáka“… Bylo na paní berňové 

zezelenati a zajíknouti se vztekem, což také učinila, neodvětivši ani slovem. „Ale je čas, 

abych se podívala domů, Miladko, musíme již domů, víš, že by se tatínek hněval. Poroučím 

se, paní berňová. – Já jdu zatím napřed, Miladko, přijď brzy za mnou!“ Záleželo jí na tom, 

aby pan kasír Miladku její sám za soumraku doprovodil. Věděla, že za soumraku ve 

společnosti mladého děvčete se pánům svobodným nejspíše rozvazují jazyky. Šla pak sama 

domů napřed. 

„Ty stará kuplířko!“ pomyslela si paní berňová, která jí kasíra nepřála, zároveň si tím 

odlehčivši za narážku paní Sezimové. „Ale postavila jsem tě na špendlíky, jdi!“ ukonejšila se 

posléz. A trouba jerišská již také pospíchala, aby mohla v městě pověděti o nejnovějším 

skandálu na ledě a pak o té zpupnosti a pejše takových lidí, jako jsou Sezimovi. – Jakmile 

přišla paní Sezimová domů, poslala nejdříve pryč posluhovačku. Pak vešla do pokoje, kde 

ležel muž, a nepromluvivši slova, usedla do lenošky a začala štkáti. Muž zase vychýlil hlavu z 

polštáře, jako by pozoroval, co se děje. – Aha, pomyslel si, už to ví také. 

Sotva shlédla, že jeví účast s jejím konáním, začala ještě zoufanlivěji štkáti a 

úryvkovitými slovy dávati výraz své bolesti. 

Vyčítala mu, že nalézají se takto na mizině, on že přijde o úřad a že nemají groše, jímž 

by si nějak vypomohli, poněvadž svým hýřivým životem všechno spotřeboval a nic nedovedl 

dáti na stranu. 

„Kam se poděju s ubohým dítětem – co na nás čeká, bože náš! Kdyby si jednou byl 

něco odepřel a pamatoval na zlá léta – ale to ne, plným hrdlem užíval, až to přivedl na tato 

místa – – “ 
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„Halt ein todter Mann,“ zašeptal Sezima – utkvěloť mu to rčení v mysli – i přetáhl si 

peřinu přes hlavu. Ostatně trpěl muka nesnesitelná. 

Mrazivý večerní úsvit zračil se na ledových oknech… 

V samou noc dostavila se domů Miladka. Tváře měla mrazem zardělé, v očích jí háral 

zimničný lesk blaha a rozčilení. 

„Mamá, on se mně vyznal,“ sdělovala matce, „byl tak důvěrný, roztomilý, jak jsem ti 

šťastna…“ 

* * * 

Nepoznával-li dosud Sezima pravý svůj stav, vážnost své choroby, tentokráte mohl 

býti poučen. 

„Copak on by mladý Sojka šel jen tak – na výpomoc – kvůli čtyřem stovkám,“ mluvilo 

se. 

A Sojkové byli tak chytří, že nešli jen tak. Starý dal si zaručiti ode všech, že „až se 

něco stane“, obdrží jeho syn místo po Sezimovi definitivně. Rozumí se, že předvídal všelijaké 

ty řeči, otírající se o něho a syna stran té veliké kariéry a toho všeho, čím mladý zatím měl se 

státi a čím místo všeho zavděk vzal. Bylo tu hned vysvětlení, dané nejbližším známým, že 

„jsou tu jiné velké plány, moderní úkoly a problémy samosprávy, moderní požadavky rozvoje 

města, k nimž třeba lidí povolaných, jakým je jeho syn.“ Ti, kteří dříve mladého Sojku 

vychvalovali, chválili ho i nyní, ale s jistým zchlazením a větší rezervou: 

„Však on se neztratí, uvidíte, ten má své velké plány.“ A zůstal v jejich očích velkým 

talentem, na kterého svět čeká. Ti, kteří měli na něho pifku, vyjadřovali se: „Tak vida, po 

všech těch světových vyhlídkách a zázracích je nýčko domácí pec dobrá, jen se na ni moci 

dostat.“ 

Nedostižným elegánem zůstal však najisto a pravý rozruch způsobil mezi domácími 

fešáky svým účesem, bezvadnou kravatou, lepým střihem moderního zimníčku a vkusným 

kloboučkem hned při prvním svém objevení na náměstí rodného městečka, na jehož peci 

mínil se vyhřívati.  

Sezima vypravil se jedné chvíle do kanceláře. Napjal všechno úsilí; nebylo mu možná 

vydržeti doma. Ještě on je v kanceláři pánem a ten mladý Sojka je mu pouze na výpomoc, 

víme. 

Pravil, že je mu znamenitě lip, že zas to půjde. 

Ale jak se přešoural přes ten práh a schody záhrobně, které dříve překročil vždy 

najednou! 
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Jeho postava, neobyčejně zúžená, zvedala se do nestvůrně obloukové výše, a zvláště 

ramena ostrou hranou vynikala ze zimníku. Hlava zahalena byla vlněným šálem, za nímž 

jevily se černé obvazy, a měla takto příšerný vzhled umrlčí jakés masky. Opíral se o hůl a 

bylo dobře znáti, jak celou sílu vynakládá na to vzepření, aby kostnaté ohromné tělo udržel v 

rovnováze. Pozorně, upřeně se díval, kam dopadá nohou. Sypký, v noci napadaný sníh 

povoloval pod jeho kroky a odsypával se stranou. 

Ve dveřích kořalečního závodu stál mladý, neobyčejně tlustý člověk, s rukama v 

kapsách, sám majitel. Sotva zhlédl Sezimu, obrátil se do dveří, začal tam něco zaměstnaně 

mluviti a pak hned zašel dovnitř. Nedávno vstříc vycházíval Sezimovi, zval dovnitř a rád 

bavíval se s ním – nejraději o holkách, neboť byl dosud svoboden. 

Před nedalekou dílnou sochařskou s rozestavenými venku nemotornými svatými 

nabubřelých, vyjevených obličejů, musel si Sezima odpočinouti, síly jako by mu vypovídaly 

službu. Postál nějakou chvíli, na holi téměř spočívaje, a činil, jako by pozoroval vystavená 

díla umění. Majitel dílny, právě tak nemotorný a nabubřelý jako jeho svatí, vykoukl oknem, 

neb nerad nechával co na ulici bez povšimnutí – ale rázem zpět zatáhl naditý obličej. Byli se 

Sezimou nejstaršími členy Sokola a neobešli se druhdy bez sebe při jakýchkoli výletech. Leč 

nyní zdálo se mu výhodnější zapříti ho jako Petr Krista. Ostatně to Sezima zpozoroval a jeho 

obličej v obvazích příkře zúporněl, jeho zmodralými, mrtvolnými rty zúženými v proužky cos 

křečovitě se prolinulo… 

Sezima ubíral se dále. 

Každé chvíle zazněl zvonek z některého krámu. Sezima neopomenul nikdy zastaviti se 

u výkladní skříně. Co krámů, tolik známých – a známý vždy jindy přiskočil, s každým dalo se 

vyměniti několik pikantních slůvek. Dnes nezastavil se nikde, žádný známý nepřiskočil k 

vitríně. Jevila se mu jen zmrzlá, ledová, posupná okna a kdo z krámu právě odcházel, 

neomaleně jen ohlédl se po Sezimovi a pospíchal dále – byla zima. Teprve když Sezima 

minul ten který krám, rozehřálo se spěšně na skle kolečko a vsunulo se tam zvědavé lesklé 

oko, pohlížejíc za tím, který tak pracně šoural se mimo a na jehož místě by nechtěl nikdo být 

a že nebyl, jako by jevilo uspokojení to vyčihující tam oko… 

Věčně opilý drožkář Nosek, jenž tolikráte Sezimu s jinými pány zavážel někam k pitce 

a z pitky zase domů, přijížděl právě naproti se svou kostrbatou kobylkou a saněmi, vycpanými 

senem. Kdykoliv potkával Sezimu a ty pány, vždy čepičku poníženě smekal a pokorně 

pozdravoval, třeba přitom zastavuje. Dnes s hulákáním na koně a práskáním bičem projel 

mimo, jako by nebylo ani žádného Sezimy, jehož druhdy zavážel k pitkám. – Ty už se mnou 

více nepojedeš, tak co bych kvůli tobě dělal orace, značilo to mamlaství opilého Noska.  
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Pamatuješ se, Sezimo, na ty veselé jízdy, když tak za hluboké noci, plné sáně vás, 

veselých kumpánů, rozjařených pitím a bujnou zábavou, vraceli jste se domů odkudsi ze 

sousedního města a tento Nosek hulákal málem jako vy a kobylka jeho frkala a hvězdy k 

tomu svítily tak jasně a bylo vše tak veselo, zadostučiněno, volno, bezpečno? 

Porculánista Šálek, s černým plnovousem jako rabín, za něhož ho jednou také vydávali 

několika uctivě užaslým židáčkům ve zdejším hotelu, bafaje si zálibně z neodlučného svého 

troubele, uprostřed svého porculánového zboží, jež jeho dcery omalovávaly krajinkami, 

monogramy a andělíčky, a vida ubírati se kolem Sezimu, pozvedl nad oči své černé brejle, 

aby lépe viděl a pravil chmurně s přízvukem jakéhosi opovržení ku svým dcerám, jež na 

ouška šálků pizdily právě jakés andělíčky: 

„Ten se už taky klátí na posledních nohou.“ A měl ty brejle dotud pozdviženy, dokud 

Sezima nezabočil za roh. 

Psi z náměstí, jimiž se každé venkovské městečko hemžívá, s ohlušujícím řevem vrhli 

se proti Sezimovi, jako proti vetřelci, jehož ještě nikdy neviděli. Což mohli poznati i 

pronikavým pudem svým v této sklíčené masce smrti bývalého Sezimu? Musel se až zastaviti 

a holí obořiti se na psy – ale zbaviv se své podpory, byl by málem upadl. 

Jako tur kypící zdravím hnal se směrem k Sezimovi právě z podsíně pan kontrolor, 

hledě vzhůru, přísně vzhlížeje. Ale v témž spěchu, jakmile Sezimu shlédl, po vojensku se 

obrátiv, hnal se zpátky na podsíň. A všichni páni úředníci, před „kanceláří“ tady se 

procházející, náhle se rozešli a spěli za úřední činností, jako by tu byli nikdy nečekávali na 

Sezimu, nikdy vítavě napřed mu nekynuli a nevyměňovali s ním své nastřádané ošemetné 

klípky. 

I ten netvor Tobis náš, pravé to zvíře v lidské podobě, kořala a lump, jemuž Sezima 

tolikráte dával na kořalku, když mrazem se třesa stával kdesi za sloupem a kňoural jako 

hladový pes – i ten netvor Tobis náš, mihnuv se kolem Sezimy, jen zafuněl a drze mu 

pohleděl do tváře. Nečekal již více almužen? 

Na podsíni baby prodavačky jakmile shlédly Sezimu, daly si neomalená znamení, 

jehož si musel všimnouti, a pak seskočily se hned za jeho zády k důvěrné poradě. 

 – Ein todter Mann, zahřmělo Sezimovi několikrát myslí po té cestě křížové. A stál již 

na známé chodbě přede dveřmi své kanceláře. Klíč již vězel ve dveřích. 

Zatajil se v něm dech, postál takto přede dveřmi značnou dobu a konečně vešel 

dovnitř. Tak váhavě, s duší tak ohromenou, tak vetřele a cize nevcházel ještě nikdy do 

známých míst, jež značila celý jeho život dosavadní. 

* * * 
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Byl jsem nedělního odpůldne v letní záměstské hospodě s příšernou fámou před léty 

zde spáchaného zločinu. Sem za letního času scházelo se dosti obecenstva, neboť bylo to 

místo o samotě, ve velké zahradě a blízko lesů. V zimě však jen v neděli scházíval se tu úzký 

kroužek známých a kdo náhodou zde zavadil. Ti známí nikdy nechyběli a přinesli si s sebou 

své dýmky, své sáčky na tabák a svoje zprávy a zkušenosti, jež za celý týden nastřádali. 

Pochmurné, dumné šero panovalo v teplé jizbě hospody. Venku bylo všechno zaváto. 

Hostinský, suchý, vytáhlý muž, věčně mlčelivý, taktéž s dýmkou, obsluhoval několik 

těch hostů. Jeho žena, sedíc u kamen a stranou ponuře hledící do okna, jímž pohlížel sem 

zimní, zasněžený kraj, také mlčela a cosi nevlídného, zarytého zíralo z jejích upjatých zornic 

zpod mohutného, strmého, v sebe vhrouženého čela. 

I hosté mluvili málo. Jen chvílemi zahovořili a ukončivše jedno téma, zase na chvíli se 

zamlčeli, až opětně začal někdo o něčem jiném. Byli to většinou lidé, jež nesnadno bylo 

charakterizovati i co do povah, i co do povolání, z nichž obé za mnoho nestálo. 

Přišel ještě někdo, penzista učitel v kožichu. Jako by ho čekali, mlčky pošinuli 

sklenice, mlčky sesedli, udělavše mu místo mezi sebou. 

Mlčky sňal svůj kožich, jejž hostinský jednou rukou – druhou jako by měl s dýmkou 

srostlou – pověsil na hřebík. A vzav svou dýmku z kouta, mlčky posadil se mezi známé na 

připravenou stolici. A bez zeptání postavil hostinský před něho pivo. 

Bylo zase ticho. – 

„Je to zima, co?“ promluvil hlubokým drsným hlasem konečně penzista. Všichni 

souhlasně zakývali hlavami, troubelu z úst nepouštějíce. 

„Hm,“ pravil zase penzista. 

To něco znamenalo. Všichni, uvolnivše troubelům, obrátili k němu zraky. 

„Víte, co se stalo?“ 

„Copak?“ tázali se ho jedním dechem, přestávše docela dýmati. 

„Že Sezima s mladým Sojkou skoro se v kanceláři poprali, totiž málem popral Sojka 

Sezimu…“ 

„Ale,“ řekli všichni najednou. 

„A víc Sezima že sotva do kanceláře půjde.“ 

„Copak?“ 

Penzista počal volně, tichým hlasem a v přestávkách jakoby cediti: 

„Řek tam mladý Sojka Sezimovi, že jako se to dělalo, dělat se to již nemůže, teď že 

věda účetnická stojí už na jiných místech. A konečně že už teď shledaly se značné nepořádky 
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a zdá se, že shledá se jich ještě o hodně víc, o hodně víc… Hm, tuze Sezima na to začal 

brečet, udělalo se mu hned zle a museli ho z kanceláře odvést domů.“ 

„Podívejme se na toho mladého Sojku, je to kos, hned na to přijde… Však jsme to 

věděli již dávno, muselo to také přijít…“ 

Všichni se zamysleli použivše té chvíle k novému rozdýmání svého tabáku. 

„A už prý to má v krku,“ pravil jeden vdovec, větřící za ženskými po celém vůkolí… 

Ti, kteří to znali, vážně pokynuli. 

Penzista učinil rukou posuněk, jako by někomu podřezával hrdlo a pološeptem, ledva 

jen z hrdla vypouchnuv, pravil: 

„Puch –“ a nechal ústa rozevřená. 

Neporozuměvše, přiklonili k němu všichni hlavy, což znamenalo: jak jste to povídal? 

„Povídám, jaký puch už z něho jde, okna musí být hned zotvírána, kde mešká,“ odvětil 

penzista zřetelněji, ale pořád jen takovým potajným způsobem, jakým se prozrazují státní 

tajemství. 

Pak všichni zase pomlčeli a mezitím dopili sklenice. Beze slova naplnil je hostinský. 

„Nežli takhle nemoc jíst, nemoc pít, nemoc spát a nemoc na lidi, to bych radši…“ 

Penzista, který to řekl, učinil zase posuněk, a velmi energický, jako by si podřezával 

hrdlo. 

Mlčky mu všichni přikývli. 

Načež upíjeli ze svých sklenic. Někteří podrževše po napití v rukou sklenice, 

zamlaskli jazyky a stočili oči vzhůru, buď že se zamyslili nad tím, co bylo právě řečeno a 

naznačeno, anebo zkoumali na jazyku chuť právě zažitého nápoje, jenž byl ostatně výborný. 

„A hned mu knihy zamazali!“ pravil jakýsi obstárlý písař od advokáta. „Všechno se už 

dalo do kněh. Taky jeho švagr zažaloval nezaplacený úrok. Prej zalamentoval Sezima –

sečkejte, lidičky, vždyť ještě nejsem na prkně a nedělejte mi to. Ale každý jen stál na svém. 

Tyhle dny bylo jen s tím pořád co dělat.“ 

„Jojo, jsou to věci.“ 

„Je zle, teče do bot.“ 

„Dcera prý půjde do Vídně za vychovatelku.“ 

Starý plešatý vdovec se ušklíbl. 

„Leda k obstarožnému, zámožnému pánovi. Takhle snad ke mně.“ 

„Ta stará od té pejchy neupustí. My tomu říkáme – půjde do služby – a do služby jít 

musí, co jí jinýho zbejvá? Kasír si ji sotva vezme s takhle zamazanými knihami, holečku –“ 
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Ostrý úsměv zjevil se na tváři mluvčího a nozdry jeho se zachvěly nevím jakou tajnou 

rozkoší. 

Pak přestalo se o všech těchto věcech mluviti. 

Nastala zase dlouhá pomlčka. 

Po návrších, jež zřely do oken z dalekého pozadí, jiskřil se sníh. V mrazivé beznadějné 

perspektivě jevilo se vše. 

Právě vrátil se jeden z hostů, kteří byli vyšli ven. 

„Kvíčaly přiletěly,“ hlásil. 

Mlčelivý hostinský sáhl ihned po pušce schované v polici a vyběhl ven. Hosté 

přikvačili k oknům. Tu zazněla střelná rána. 

„Trefila,“ podotkl obstarožný písař a oči všech upjaly se nyní ke dveřím. Za chvíli s 

vítězoslávou v obličeji vracel se hostinský, nesa dvě zastřelené kvíčaly. Hodil jimi na stůl.  

Jedno něžné ptáče pootvíralo ještě zobáček, z něhož ronila se krev, druhé, majíc hrdlo 

krvi potřísněno, bylo již docela mrtvo, se zastřenýma očkama. 

„A ještě dost ujdou,“ pravil písař, ohmatávaje je. „Má jich být tak mandel, hehehe!“ 

„Jen je moci mrchy všechny sestřílet, dokud u nás jsou. Beztoho z nich málo užijem, 

všechno přijde do hor.“ 

„Ale postřílelo se jich letos na sta – holt, taková zima.“ 

„Včera jsem měl čtyry k večeři,“ podotkl penzista. 

Mezitím kvíčaly ze stolu zmizely. Mlčelivý hostinský zanesl je jinam. Tyto bude mít k 

večeři zase on. – 

Tanuly mně na mysli tisíce těchto ptáků v hladomoru přilétající sem z vysokých hor, 

aby zde na chudém jeřábu našly potravu, – jak na ně bezbranné vrhá se člověk z pouhého 

hltavého rozmaru. Ke krutosti přírody přidává se nemilosrdný jeho chtíč. – 

Měl jsem se k odchodu. 

Venku byl větrný mráz. Slunce sklánělo se již k samému obzoru, veliké, rudé; hluboce 

modré, zhloubené stráně sněžné chvěly se přízračným náletem jako z rozplanulé mědi... 

Chtěl jsem býti sám, proto jsem nešel domů, nýbrž dal jsem se osamělou cestou k lesu. 

Kus zmrzlé země leželo přede mnou, hluboký úryv lesů, horská krabatina. A jakkoliv 

pochmurný byl obraz ten, jakási posupná vášeň sálala z odrazu plamenných červánků. 

Zardělo se náhle celé to mrazivé moře sněhu, jako by kypělo zlověstným ohněm. 

Blížil jsem se k lesu. Hluboké ponuré přítmí se zde rozložilo, skoro bez přechodu z 

večerního jasu. V přítmí to děsu splýval celý les. Těžký svíravý hukot neznámých, tajemných 

rozryvů a vzdechů nesl se lesem a zdálo se, jako by vynikal odněkud z hloubi. 
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Při okraji houšti jakýsi předmět odlišoval se od ostatní země. Byl to mrtvý zajíc v oku, 

zraků vyboulených, křečovitě spjatého těla, tlapek cele zkrvavělých po zoufalém úsilí, 

vyprostiti se ze záhubné léčky. Ruměná stopa krve třísnila sníh, místa zápasů. – V této hlučící 

lesní samotě, sněžné, mrazivé, nemohl jsem odolati pocitům beznadějné, nevýslovné hořkosti. 

Připadalo mi to jako dovršení vší té záhuby spějící životem a přírodou. Zachvěl jsem se – to 

strhané skelné oko, vyrvané životu, jako by zíralo zrovna na mne a maně zahleděl jsem se do 

temných stínů, svírajících lesní hlubinu, kdy vynoří se zrádná bytost člověka vraha, vrhající se 

s chamtivou rozkoší na mrtvou kořist, jíž léčku přichystala – – 

Nešťastný Sezimo, nejsi takovou kořistí v osidlu nastraženém přírodou i lidmi? 

Pak vracel jsem se zpátky k městečku, malému dějišti velikých zdrcujících tragédií 

života i pustých srdcí v něm. 

Za několik dní Sezima zemřel po strašlivém utrpení. Snad nejvýše právě včas. 

Napočítalo se za mnoho tisíc zpronevěry. To vše zjistil mladý Sojka. Obdržel po Sezimovi 

hned definitivní místo u nás, teplá pec byla zajištěna… 
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2.7 Silueta 

 

Kdykoliv jsem šel kolem – a bylo to poslední dobu čím dále častěji a jako by mne 

vždy tamtudy vedla tajemná nutnost, jakés temné vzpětí všeho mého cítění a neodolatelná 

potřeba družného těžkého se uchýlení – spatřil jsem tu jakousi siluetu, vlastně jeho sama, 

původce této siluety; v tom okně, obráceném k západu, odkud denně hynoucí slunce v 

nádherných svých západech i svém smutném, těžkém chýlení obzorovém jako by smrtelnosti 

samo kynulo této siluetě, ve svých chvílích tak neoznačitelně, bizarně i neskonale smutně ji 

osvětlujíc. 

Byla to místa za tím městečkem tam, již osamocená, uprostřed polí, luk a u lesa, kde 

tato chalupa stála jako z parádní honosivosti města vystrčena, jako opuštěná výspa, 

zjednávající jen jakési negativní ponětí o ostatním živém, rušném světě. Ale jako by tu i 

dostačovala sama sobě, ve své celé osobitosti se projevujíc, a mohla jedině tady žíti, sem 

náležeti svou zvláštní ponurostí, které silueta ona na straně západní dodávala neoznačitelného 

jakéhos reliéfu, kdo by ovšem kolem si sem zašel a tady pozoroval… 

A příliv všech těch míst a rozloh vůkolních, příliv všech těch kultur polí dozrávajících 

o samotě a v opuštění, luk nořících se v zelené své usnění, lesů hučících a tonoucích v 

závanech jakýchs mrákot, až mnohdy těžké mystiky, i zdánlivé ono přisouvání všech obzorů 

nebes uzavřených vůkolními návršími a tam se propadávajícími ve své neznámo nekonečnosti 

– přiliv světla a tmy, horoucnosti a bezútěšnosti, naděje i zoufalství a všeho toho, co 

zpodobňovalo se v žití i umírání zdejších míst, spěl a naléhal jakoby v hukotu nezvěstném a 

ohromivém v tuto výspu života, pohlcovanou nekonečností své samoty. A k oné siluetě zdál 

se vyplývati tím ponuřeji a beznadějněji, bez horoucnosti a útěšnosti jako k trosečníku 

zanechanému na místech zoufalství… 

Z dalekého pozadí, co tanuly sem věže onoho městečka, tak známě, fádně utkvělé, 

jehož žití v celé jeho licoměrnosti, zlovůli i jalové, bubřící nicotě měly býti dekorem 

nábožnosti, symbolem hlasů svědomí, jehož tu nebylo, svodem k nebesům a věčnosti, kam 

nikdy toto žití se neuchýlilo, kam nikdy nepomnilo, podle toho zařizujíc skutky své, ale jen 

když je tu aspoň pohodlný symbol, farizejské označení, jež úplně dnes dostačí každé víře – a 

pak co zaléhaly a sem prodlévavě táhly občas jisté hlasy, zvuky a vzryvy, nějaká hlučná 

zvonění jakýchs ceremonií, pustá troubení jakýchs parád a sláv, řevy a ryky závodící 

lidskosti, chtějící předstihnouti svůj cíl, pískání a vyvolávání fabrik, shánějících svá stáda 

robotníků, a dunění dráhy, rozpínající své sítě vykořisťování touto krajinou, a všeho toho, co 

przní sen a svatost přírody a otročí důstojnost a svobodu lidskosti – a to jakés němé, v sobě 
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vhřížené a záhadně vyčkávavé rozprostření všech podstat, vymykajících se dávno smyslům a 

ponětím obvyklých vztahů, to vše činilo iluzi těchto míst, této výspy a ohromivé její samoty i 

záhadné rozlehlosti, zatanující k neznámému příštímu, ještě temnější, až mysticky 

zmocněnější. 

A siluetě oné dodávalo pochmurné, neoznačitelné rozsáhlosti jakéhos přízračného 

utkvění, které nemůže býti sňato, oné neuchopitelné, zezáhadnělé podstaty, jež je nepřístupna 

ponětím a smyslům, které jsou tu příliš vtíravé a hrubé, sobecké a živelné... 

A nikdy nezbavil jsem se v zdejších místech těchto neznámých, úporně zasahavých 

vlivů, jež těžce zaujaly duši, mrákoty, tísně a tesknoty chvátivé v ní rozprostřely, které 

připomínaly všechnu beznadějnost a dravost života, jak k ní dnešní žítí došlo, skovavši svůj 

úděl otroctvím, neopomenuvší se nikdy v celé své sžírající, propadavé moci v těchto místech 

přihlásiti. Bylo tady jako náhlé se zbytí každé radosti, každé umožněné útěchy a jasu nazírání, 

černé jakés propadnutí se tu provalilo, něco, kde přestává a umlká každá touha po štěstí a sny 

o spravedlnosti se rozpadají, něco tu dlelo, čím každá víra a nadějnost se kácí a mění se ve 

sžíravou nekonečnou skepsi, rozprostírající se na všechny věci nebes a země… 

Leč bylo-li s to něco ve světě hlásat beznadějnost života a odejmutí každé radosti a 

kde by přestávala každá touha po štěstí a sny o spravedlnosti se rozpadaly a zbylo něco a 

trvalo, čím každá víra se kácí a mění ve sžíravou skepsi, hlásala to nejvýmluvněji z míst 

těchto ona silueta v tom okně, obráceném k západu, vlastně celá podstata toho žití zde sem 

jakoby vyhozeného dravými vlnami, vlastně zrádně vyhoštěného a opuštěného, své zkáze 

zanechaného, žití s masem a krví, snad také se svou kdys touhou po štěstí, se svou vírou a 

svými sny o spravedlnosti, žití, jež posléz úplně se zpodobnilo mému zdání v siluetu tuto, 

jakoby šerou, cizí vzdálenou, nehmotnou a přízračnou, mávající jakýmis perutěmi mystické 

pochmurnosti, tu siluetu, která připadala mně spíše zjevením a symbolem čehos ohromivě 

trudného a bezútěšného, co zachvacuje život a co nedovedl jsem si zpodstatniti u vztazích 

skutečnosti a prostého, všedního jejího určení zdánlivě tak uspořádaného a zákonitého, 

rozumějícího se samo sebou. 

A přece to byla jen pouhá střízlivá skutečnost, takové prosté, všední, dávné určení, co 

se tu odbývalo a plnilo svůj úděl, jen mým smyslům jevíc se a zpodobňujíc v tomto zcela 

jiném zdání a označení jako ostatně tolik věcí ostatních. 

Ach, jaká skutečnost! Jaká silueta! 

V onom okně takové změtené rozprostření tvarů, které jako by se vymykaly tvarům 

obvyklým. Neforemná, velká, těžká hlava, vlastně zrozsáhlený její stín, která zdála se 

nasazena na čemsi jí nenáležitém. S vlasy hrubými, a přece jako nehmotnými a unikajícími 
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podstatě hlavy té, nalézajícími se v chmurném povívání, jako podzimního vlášení. S 

obličejem docela nehezkým, oblíbeným romantickému vkusu, s bezvadnými liniemi a rysy, 

jak si je přeje krasoum, leč se zduřelým a siným, zprázdnělým a propadávajícím se, a jakoby 

zhněteným ze samých vzryvů úzkosti neskonalého trudu, nehybně zkamenělých však již 

dávno v jeho rysech, v přecházení a dědictví s generací na generaci; neboť každá generace 

značila tu etapu odpravení života. S ušima hrubýma, odstávajícíma, také tak neestetickýma – 

ale co na tom, což jen zákony estetiky měly by ve věcech stvoření svůj smysl, své určení a 

panování? S očima zašeřenýma, kalnýma, vhříženýma ve svou duť, z níž jako by jimi bylo tak 

těžko a úporně prohlédat, muset nořit se ve změť toho, co před nimi tanulo a jim bylo 

nedosáhlo; a takové příkré, zlomené a zděšeně se vytřešťující zásvity naskakovaly chvílemi v 

jejích zornicích, plaše a úzkostlivě roztěkávajíce se na všechny strany jako lapené ptáče v 

kleci. Trup sražený, a přece těžce, nemotorně vzdutý, s košilí na něm rozhalenou, hrubou a 

režnou, na žilnatém krku s tvrdým, vyčnělým ohryzkem spjatou tkanicí, a z rozhalení toho, ne 

necudného jako ňadra kokety, temní se zarostlá nahota jako jediná zdoba a mužnost hrudi této 

zachřadlé a bídné. Záda toho trupu úporné shrbená, vyčnělých širokých lopatek, jako by 

strhovala se a zapadala nad svou věc neznámou drtivou tíhou, jež jim ani na okamžik 

nepovolila, aby záda tato se mohla vypjati, ulehčeně se vznésti – vždy takto shrbená, 

strhovaná, chýlící se, zůstávala jako v neodbytném jařmu. Ruce do čehos byly zatknuty, jedna 

tak, druhá onak, a jako by křečovitě jímaly se a nespouštěly těch jakýchs napjatých otěží své 

věci, kterou řítily bez oddechu, v neustávání a nepomíjení nikdy, a z níž jako by byly spjaty 

navždy, spustiti se jich nemohouce. 

Tak mně to tanulo v okně onom a také to tak bylo… 

A vše ostatní v rozprostranění těchto tvarů a svém zosobnění tak nehezké, docela 

nehezké, ach, ošklivé, hrozné, pustě neodpovídající zálibám a nadání se poetické, vyhýčkané 

idyly – ale zase co na tom, vždyť tolik věcí života nemůže prožívati idylky rozblouznělých, 

jalových mozků, na něž nedolehla nikdy povinnost života. Vše takové posupné, truchlivé, 

jako propadlé, bizarní, jevící se v jakés neoznačitelnosti postihu, jemuž zase vše zdálo se tu 

unikat a vymykat obvyklým zřetelům. Tak tanulo to tady ve změteném splynutí náležejícím 

sobě, a přece zas jako by nikdy nenáležejícím, příkře kontrastujícím v okně onom, které 

nebylo docela oknem budoáru rozkoše a zadostučinění... 

Jenže netanula silueta tato ve zkamenění a nehybnosti pózy smrti, která by nejlépe 

příslušela takovým místům, jako samu hrobu blízkým. Nebylo tu ono pozastavení jakés 

odvěkosti, v němž míjela by třeba celá věčnost stínem okamžiku, nýbrž jevila se u 

neoznačitelném splývání pohybů a trhavých zákmitů, v jakýchs konvulzích nenadálých a přec 
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stále se opakujících, na nichž jaksi vše se účastnilo v oblasti této siluety. V takovém 

nepomíjivém, vytrvalém cloumání a stíhání se to značilo, jako by všemi částmi této podstaty 

zatřásala a sápala křeč smrtelné agónie, v níž již nelze jaksi zpátky vzchopiti se k životu ani 

posléz vejíti u vlastní bránu zahynutí a rozpadnutí, nemohoucí v této agónii žít ani umřít, k 

němuž obému jako by nedostačoval úděl života tohoto, jsa vydán neodstupujícím mukám 

kolísání na prahu života a smrti… 

Cloumání a zmítání tohoto sraženého, a přece vzdutého trupu, jenž jako by nemohl 

nalézti svého ustálení, upokojení či schýlení, jako sítina na podzim; a jenž zdál se tam těžce, 

supavě oddychovati v úpornosti řítivého svého pachtění, úmorné snahy zdolati nějakou 

nepřemožitelnou překážku; a jenž rozkolísal se a roztřásl někdy jako pozůstalý pahýl, od 

něhož odervaly se poslední haluze a on je blízek vyvrácení. To beznadějné cloumání a 

kolísání jakoby v lomození neznámých těžkých závanů, vyvracujících podstaty, to 

rozkotávání a rozrůznění na všechny strany, a přece nikdy nemohoucí z místa. A cloumání 

přitom a rozkolísání laplí té hrubé rozhalené košile jako servaného praporu na třískách 

pozůstalé žerdi, z níž vyvléci a odvinouti nemůže svůj cár. 

Cloumání a divné, nemotorné kolísání i na všechny strany tupé jakés pokyvování té 

velké, neforemné hlavy, s řídkými, jako pýr odnášivými vlasy, s obličejem tak nehezkým, 

neodpovídajícím přání krásoumu, ale tím nevýslovněji ztrudnělým a smutným. Té těžké jako 

olověné hlavy, která jaksi beznadějně se potřásala nad svým dílem, nad tou věcí, kterou 

smysly svými řídila a vedla v jejím rozvoji a která zdála se zároveň uvažovati o této své věci 

ne v zadostučinění jejího spění, ale v úpornosti a zmatcích neodbytného zoufalství, jež čeká 

na svou záhubu jistou a neodvratnou, z věci té osudově pochodící. Ano, to otřásání 

nepoměrně velké, neesteticky modelované hlavy a těžké jako závaží, hrozící každé chvíle 

strhnouti se ze svého závěsu, z trupu to tady svého, jenž jako by hlavy té již dávno unésti 

nemohl, schyluje se udolavě pod ni. To smutné rozkývání a roztřásání hlavy té, kteréž na 

všechny strany shledajíc a míříc přece nemůže se rozhodnouti, kam složiti hlavu tu by bylo 

nejvýhodnější, nejulehčenější, nejsmrtelnější. Neb tak zoufalo a beznadějno zdá se všude v 

oblasti její, v jejích myšlenkách a pomnění bez naděje, v jejích snech bez víry a štěstí, ale 

jakoby obestřené temnou, posupnou, rozsáhlou propastí, vše ze života v sebe hltající, a proto 

tedy že sebou tak se otřásá a kymácí jako v bezradných úvahách, z nichž každá značí výběr 

zoufalství. 

A ruce s povyhrnutými rukávy po lokte obnaženy, samých úporně vypjatých, 

křečovitě zauzlených, sině modrých, strhaných žil, probíhaných vychřadlými mízami života 

bez života a síly, ty ruce jímající se čehos neúpustně ve spleti pák a motouzů, v sunutí čehos 
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šerého a nekonečného, v co se noří, trhající ta jedna ruka sebou napravo a nalevo jako utržená 

noha pavouka, jenže takto bez ustání a pozastavení v tomto rozkolísání a trhání sebou napravo 

a nalevo, nepomíjivě jakoby od věčnosti, v níž děje se tato agónie, v jakéms to odsouzení, v 

jakéms vykonávání ortelu bez konce – co ruka, druhá odráží a přiráží k sobě těžkou dunící 

věc, věc těžkou a jako temně vzdychavou, zmítající se jaksi bezohledně a nehorázně, kterou k 

sobě přitahujíc jako by mínila si ji vhroužiti až kamsi v útroby, k násilnému zdolání svého 

trupu a srdce v něm, ale pak zas ji hned zpátky odráží jako jinak rozmyšlena, pořád ještě v 

prodlévání a váhání, v doufání a sečkávání, co až bude pak, a při každém odražení vnořujíc ji 

v ono šeré tanoucí pásmo, které jako by namáhavě sunula před sebou, rozvíjíc je v bezútěšnou 

nekonečnost. A takto bez ustání vpřed a zpět, jako kvačící kyvadlo, hnané neochabující 

odvěkou vzpruhou, jako závěs, zmítaný nepomíjivými závany temných sil, jako rytmus života 

a smrti… 

A v nohách, jichž neviděti, cosi se střídavě propadá, jednou pravá, podruhé levá. A 

pořád tak, jako by vždy noha sešlápla do jakés propastné díry, z níž pak se zase vybrodí, aby 

tam zapadla druhá, jako by to byla chůze nad propastmi, z nichž nelze se vybrati, a v stálém 

jakéms vyděšení a zlekání kvačí přes ně chod strhovaných nohou oněch, jimž není stanutí. 

Pořád tak, pravá, levá v nepomíjivém propadání se a vystupování… 

Až ta sebou cloumající a rozkolísaná změť veškera, vespol tak bizarně pochmurně 

živá, rozvířená jako přadoucí tělo pavouka, stává se posléz smyslům temně utkvělým, 

zmítajícím přízrakem, jenž projevuje se v osudovém jakéms údělu. A smysly ohromivě jímá. 

Nezdá se tu býti skutečnosti, podstaty, tělesenství, ale to jedině ona silueta zdá se sebou takto 

otřásat a zmítat jako u větrném vání stínů šera, jako u rozpojení stále hrozícím, jemuž však 

nenadešel dosud čas zániku a katastrofy. 

A dlelo v podstatě této pohyblivé, cloumavé a živené jakoby neustávající zhoubnou 

křečí agónie cosi, co bylo jako vzájemné vymykání se a unikání součástí celku, cosi, co ve 

svou chvíli vzbuzovalo hrůzu a obavy nepochopitelnosti, neodůvodnělosti, jako počínání 

šílenství, jehož zdroje známých pohnutek a vztahů dávno zanikly a co se děje a zbývá v jejich 

popudu, je nám nesrozumitelno a straší v ony své chvíle.  

Kam to spěje, co se to děje v této neochabující křeči agónie života? 

Silueta v onom okně, jímž docela nevzhlížela rozkoš budoáru, jsouc takto jímána v 

toto dění, zdála se to posléz žíti nějak sama v sobě bizarně a nesrozumitelně, žitím tajemným 

a přízračným, které sneslo se na tato místa jako mávání strašidla. Neboť vše zdálo se tak 

strašidelno a pusto v oblasti její. Aspoň mně tak připadalo v onom divném zmocnění a 

temném utkvění pozornosti, až jakoby v halucinačními vpojení se smyslů v jistá dění, která 
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zdají se mystickým přesunem podstat a jejichž popudy rodí se v záhadnosti příčin i cílů 

neznámých… 

A připadalo-li vše tak ponuře němé a hluše prázdné v tomto dění přízračném, jímž 

obestřela se silueta v tom okně docela ne budoárním, připadalo-li, že odbývá se toto dění 

jakéhos kymácení stínů za větrného šera v tichu temně utajeném, zchvacujícím, rozsáhlém a 

zastrašujícím, bylo to proto, že jisté vydávané skutečné hlasy a zvuky obkličují naše smysly, 

aby svými vztahy k vlastní ohromivosti němot činily ponětí ticha ještě rozsáhlejším a 

temnějším, osudovějším a ohromivějším, jako to bylo věru zde, aspoň mně se tak zdálo. 

V oblasti zdejší zdánlivě takto upjatě němé, zastrašující svým utajeným, jako 

hlubinným tichem spádů v bezdnu propasti, vyplývaly přece zvuky, ba hojně zvuků, třebas 

jednotvárných, byť samé takové ozevy temně zaúpělé v sobě, vzdychavé a sténavé, táhlo tudy 

přece jako nepřetržité dunění z podzemí, v něž jako by mísilo se úpěnlivé prokvilování strun 

jakýchs, a vpadávaly nekonečně za sebou se vlekoucí údery jako vzdálené unylé bubnování, 

jež vytrácí se za obzorem. 

Docela tu nebylo tedy ticho. 

Jenže toto temné vyplývání a splývání zvuků jako smutným, servaným echem zdáli 

zanášející se melodie a úpění pokání, zapjalo se tak neodbytně a smutně v ustrnulost a hoře 

těchto končin, že zdálo se je halit jakous neobsáhlostí hluchoty ohromivé a propadavé, v níž 

dlely věčně němoty beznaděje… 

Aspoň v pozorování všeho toho dění v oblasti siluety, doprovázeného tím jakýms 

těžkým lkáním schylujícího se hoře a zoufajícího pokání, jež marně se koří a úpí, v 

pozorování všeho toho, co jako přízrakem vsouvalo se tady v temné chvění smyslů, tak to 

tady připadalo. Že v rozlehlosti zdejších končin a oblastí, v utkvění této siluety a jejích zdrojů 

a vztahů pozbylo vše navždy jakékoliv útěchy života, jeho nadějí a iluzí, jsouc mu jen 

doprovodem a zakletím u vleku neobsáhlého, jako tma černého a rozpoutaného zoufalství, z 

něhož není úniku a v němž jen zbývá zánik záhuby odsouzence. – 

Neb silueta tato byla odrazem žití, jež bylo samou záhubou, samým hynutím bez útěch 

i naděje, bez dovolání se spravedlnosti, byla samým zoufalstvím rozpoutané, nekonečné tmy, 

bídy a jejího otroctví. A je-li všude v životě tolik touhy po spravedlnosti a snů o štěstí, tady 

jistě dávno jí nebylo… 

Ale nechť již tajilo se v dění tomto cokoliv, jakékoliv úpění vzdechů, úzkostí a 

nejistot, malátnosti a bezradnosti, marného pachtění a řícení, které uspěti nemůže, nechť 

cokoliv z toho vytušila účast srdce, jež svým hořem tím úpěnlivěji musí se přidávati ke 

každému hoři jinému, nechť jakékoliv jiné vztahy a jiné podněty skutečnosti se tady dály – 
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jisto bylo, že ve své chvíle, nad těmito místy, nad vším tímto děním, nad tímto nepomíjivým, 

jakoby maniakálním vzruchem siluety, vynášelo se něco temného a hrozivého jako mrak, jenž 

zatím sám v sobě bouří než zatopí svět. Hrůza jakoby hmotně ztělesněná tady vála, jež děsí se 

a uniknout se snaží sama před sebou, aniž se jí to daří, a která svým studeným potem vlastní 

čelo smáčí. Bylo zde něco tak ohromivě zpodstatněno, vypjato a zdůvodněno jako v kletbě 

osudového určení, z něhož není vyjmutí. Něco ve svém údělu a určení jakoby v zakletí 

živoucích podstat navždy, něco tak úžasného, u jímání úzkosti mystické a svrchované její 

hrůzy – – 

Tato silueta odnášela se však od živoucí bytosti, byla jejími rysy, jejími stíny. Takové, 

jako každá má svou touhu po spravedlnosti a sny o štěstí a má práva na ně. Ale jedině tady 

jako by tyto touhy a tyto sny umřely a nebylo práva na ně… 

Neboť náležela tato silueta bytosti tkalce, tkalce u nás, v horách, v té drtivé krutosti 

jejich opanování a zmocnění lidskou nadvládou a sobectvím krve; v horách, v zášeří a 

osamocení jakoby úzkosti samé; v místech vší vražedné brutality lidských shonů, jež lační po 

krvi a mízách bližního; v místech prokletí a zlostnění běsné lidskosti, rozchvácené svým 

sobectvím, jímž onen úděl žití, ono tkalcovství horší vší bídy a všeho žebráctví krvavě je 

odíráno, až do nahosti svlékáno těmi faktory a fabrikanty, kteří chamtivě sají onu krev a 

obohacují se z této chudoby chudší a bídnější almužny. Kde tkalcovství značí katanské 

odsouzení života ve všech jeho generacích, které v úděl jeho byly zaklety jakoby nástrahou 

pekel, jimž lidstvo propadlo. 

Jenže vztahy tyto a poměry jaksi sociální, jak sluje onen pustý shon, štvaní a zápas 

lidskosti před stolem Páně, určeným a rozprostřeným každému dobré vůle, jíž ale uloupen byl 

zlovůlí, nenáležejí k tomuto vypravování o siluetě oné, jak sebou kymácela a lomcovala v 

okně známém, jež nebylo nijak vyhlídkou z intimního budoáru přepychu a rozkoše, jak tam 

nad svým dílem byla rozpjatá, tím dílem tak nekonečným a nepomíjivým, jež pnulo se před ní 

ve spleti osnovy a útku jako cesta houštinou bez vyjasnění, cesta bez cíle, v rovině bez 

obzoru, jak v tomto svém díle nekonečně nevybavujícím se ze sebe bádala, střežila je 

úzkostlivě a úporně v tom svém kladení nitky za nitkou, neb každá chyba značila srážku na 

výzvu faktorů, nové oloupení i tohoto žebráctví – jak prohledala tím prolínáním spleti prádla, 

v niž jako by přecházelo vláčení vlastních cév života u vyvíjení díla, které tu značilo jako 

prodlévání zoufalství – k tomu již zde nenáležejí ty úvahy jaksi sociální, které bývají tak 

jalový, lživý a odpudivý, protože jsou bez srdce, řízeny jedině plaností rozumu a 

krátkozrakých jeho dedukcí… 
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Jedině o tuto siluetu se jedná, o ni samu, o její pouhou podstatu jakoby znehmotnělou, 

přenesenou ve skutečnost v záhadné metamorfóze, o bizarní a tak smutnou tuto siluetu, 

uhnětenou ze soumračného hoře, jak v tom okně docela ne budoárním tanula po celé dny, 

nespočetné ty dny, jak jeden za druhým míjel a vytrácel se se všemi obdobími a všemi 

změnami času takto průběhem let, jež vytvořily jednu generaci, aby ji zas pohltily, takto za 

každé chvíle, jakoby v nekonečnosti, takto bez přerušení a oddechu, za dnů světla a záře, 

bouří a soumraků a po celé noci, jak aspoň připadalo tomu, kdo i v nejpozdějších hodinách 

noci ještě tuto siluetu shlédal rozpjatou a tanoucí na svým dílem jako pavouk nad svou sítí. 

A k nemnohým jiným vztahům lidskosti, jež bývají tak odporny, jedině k této siluetě, 

jak shlédal jsem ji po léta v místech jejích, spjal jsem to tehdáž svou duši, své zjitřené srdce. 

Za každé skutečnosti a přítomnosti, za každého dění jiného, které jakkoliv by sem zasáhalo, 

jsem k ní mířil. Stala se mé duši jakýms přízrakem těžkým a osudovým, jenž však stal se jí 

temnou nutností, bez níž by neobstála, neb jsou duše, o jejichž podstatu musí se dělit neštěstí 

a hrůza; připadala mi posléz oním tanutím, jež nemůže být jinaké, jsouc jakoby zakletím v 

sobě, vzbuzujícím ponětí mystické osudovosti… 

Něco pochmurně nehorázného, rozpjatého jako v šeru mátnoucí, chará křídla 

obrovského netopýra, jevilo toto dění za soumraků podzimních, jež v našich horách jsou tak 

těžké a beznadějné, kdy tlumený zbytek světla ze západu tak smrtelně shlédá k zatemňujícím 

a udolaně slehujícím se rozlohám země, jako v posledních záblescích hynoucích zornic. 

Kouty hor jsou černé, propadlé. A věci nabyly tajemných tvarů, šelestivý nářek topolů 

roznáší se utajeně vůkol a vzbuzuje ústrach mystiky. Lesy černé a propadlé v jakéms vinutí 

okruhu zakletí tanou tuchami číhavými. Rozprostřeno se zdá vůkol to, v co jako by 

pohlcována byla každá útěcha, každá naděje, mystický stesk se rozléhá, jenž vniká v úžas 

srdce. Vládne v rozpětí těchto mrákot ohromivost a úžas. A jest ticho. Ono ticho nevztahující 

se na zvuky, podivné, smrtelné, nehybné, jež každý závan a zvuk činí ještě úžasnějším a 

propadlejším, jakoby ku věčnému zakletí a vzdání se naděje veškery. Až zapadá vše v místech 

těchto posléz propastmi tmy, kterým není rozměrů ani úsvitu v černavách nebes a země, v 

neobsáhlosti noci vše míjí, která nezdá se mít nikdy rána. 

A kdy takto vše mřelo a propadalo se v místech těchto v dobu takovou, jedině ona 

silueta bděla za tím svým oknem, v odlesku světla kahance se rozpínajíc. Bděla, sama jediná 

tu bděla uprostřed vší propadlé smrtelnosti. 

Sápala sebou, komíhala a kymácela. A rozplývala se jako netvorná skvrna, rozplizlá v 

mrákotách noci, topící se v tůni černých vod. Někdy jako by bizarně vykomíhala se náhle 

vzhůru a hned zas střemhlav spustila v prázdné, hltavé bezdno tam dole pod oknem, zlověstně 
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vyčkávavé. Dmula sebou na všechny strany. Někdy cos chýlilo se v jejích tvarech jako k 

zániku v hrobě, jako k propadnutí. A zatím jakás nehorázná noha na smrt zraněného pavouka 

ve změti a zátopě oněch stínů udržovala v jednotvárné agónii svůj temný pohyb na pravo a 

levo a vykrvacovala… 

Bylať to ona ruka tělesnosti, která takto nepomíjivě pohazovala člunkem ve spleť 

osnovy jakoby nekonečně natažené, kladouc neodbytně nit ku niti. Bylať to ona velká, 

neforemná hlava, která sebou takto kývala, kymácela a třásla při své práci, jsouc nasazena 

jako stvol na vzdutou hruď, hroutící se a podlamující nějak pod ní, jako by břemene svého 

unésti již nedovedla. Byloť to veškero to zápolení v uřícení a vysílení, jemuž nedostává se 

oddechu a poshovění nikdy, cedíc ony mízy, z nichž sálo a obohacovalo se zpupné a kruté 

nadvládí těchto hor, které tak strašně a nemilosrdně drtí své oběti, jež se mu poddaly… 

Ach – v takových soumracích, vlastně v takových nocech! 

A za úžasného onoho propadnutí ticha, svírajícího jako v omezení hrobu, v onom 

ohromení, na něž jako by se nevztahovalo nic z pozemského žití, přece jsou to zvuky, 

nepomíjivé, trvalé zvuky, které vynášejí se v doprovodu dění této siluety. 

Něco tak temného, vzdychavého, zaúpělého a hroutícího se v sobě jako křeč pláče, 

něco dobývajícího se z podzemí v hukotu a dunění jako od vzdáleného jezu, kterým plynou 

vody zoufalství, něco prokvílujícího a dusícího se v nářku vlastní krve, co je jako servání 

strun, něco, co chvílemi vleče se v úderech jako vyděšené bubnování na poplach a výstrahu – 

vyplývá nepomíjivě z ozevů těchto. Zní to jako úžasná píseň bídy v této oblasti se potácející a 

z ní se vybavit nemohoucí jako muška z dusící pavučiny, jako matčin žal nad mrtvým dítětem 

to zoufající a lkající neskonale… 

Chvílemi vytrácela se píseň. Klesalo to až k nepoznání jako v doznívání užaslého 

echa, v němž zanikl tluk srdce. Až pak začalo se to zas zvedat, až probralo se to jakoby k 

nevystihle žalostnému a trudnému bzukotu čmeláka, ukládajícího se v podzemí k spánku 

smrti. Aby vyneslo se napotom náhle znova v onu melodii jakéhos nesmírného žalmu, 

úpějícího a žalostnícího marně k slechu Hospodinovu, v těch všech úzkostech a nářcích, v 

onom hukotu, rachotu a bubnování všem, jako by něco ohromivého vydobývalo se z útrob 

země. 

K dunění stavu takto zajisté přidávaly se tu i vlastní vzdechy a vzněty z útrob 

tělesenství siluety oné, pojíce se v soubor jediné krvavé písně úžasu a ohromivosti, v jejíchž 

hřímavých němotách slov mluví se jen o zlu, o nadpráví a utrpení, o pýše, která se nezříká, o 

příští království boží, které nenadejde, o rovnosti a štěstí všech, jež jen tady je cynickým 



245 

 

výsměchem a pustým klamem. Jako by nezbývalo snů o štěstí a touhy po spravedlnosti v 

místech těchto! 

Ach – za takových chvil, za takových nocí zde! Kdy je tak nezměrně úzko a bědno. 

Kdy musí vyvrcholovati veškeré takové zápolení horského tkalce, aby mízy jeho stačovaly 

ubohému žití vlastnímu a vybývalo jich ještě dost na krvavý pospas všech těch faktorů, dříčů 

a katů velkokapitálu, jenž v těch horách rozpjal svá zrádná osidla. Kdy krutěji a sžíravěji 

naléhá hlad, zima hlodá do kostí, nářek dětí je hroznější a kletba žen zlořečenější, kdy uhájení 

živobytí zde je jako poprava. Ach, za takových chvil a nocí zde! 

Až posléz takto do úpadu a umdlení, do jakéhos smrtelného uklopýtání před vlastním 

hrobem, uhnala se a uřítila tato silueta. Až jako by začala klesati, nemohla dále, zvracejíc se 

očima vždy po té cestě, po níž uspěti dále ji již nelze. Zkameněla jako strach, zůstala 

nehybnou jako mračné tanutí. Černě se cos vytrácelo a propadalo v okně tom, jež nebylo nijak 

útajem budoáru v rozkošnickém zmámení. Cos strašně umřelo v místech těchto. A bylo to tak 

hrozné a beznadějné a záhadné jako smrt, která zalehla na věci živé. Stávalo se to k půlnoci, 

mnohdy i později, hodně později, bylo-li třeba. Vždy však někdy kolem půlnoci, která zvláště 

v těchto stanovištích připadala tak neobsáhlou, věštebnou i hroznou, jakoby plnou úkladů a 

postřehů osudovosti samy. 

Ale jen tomu by tak připadala, kdo by se byl právě loudil kolem těchto propadajících 

se propastí prostoru a času, kdo by tudy jako zloděj se ploužil anebo jako vyhnanec světa a 

štvanec sama sebe, jako já to často činil. Jen takovému byly by takto zjevny věci ony. – 

Doby a přeměny roční spěly však kolem tohoto okna. Míjely kolem té upjaté siluety v 

něm, ale jakoby jedině jí nechávajíce nedotčené. 

Jaro zas ubíralo se kolem, jen jí nechávajíc nedotčené. Lesy naléhaly již svou temnou, 

mystickou vůní, kosi v nich hvízdali ve své osamělé, halucinační touze. Vzduch vlál silou a 

dychtivostí. Luka do šíra obestřela se kvítími. Jen ji nechávalo vše nedotčené. 

Pestré parazoly a pompézní klobouky paniček a slečinek z města, kupované tak často 

za cenu cti, ubírávaly se často kolem těchto míst na blahodárné poetické procházky. Skláněly 

se nad mladé jetele, hledajíce čtyřlístky, a máchaly zeleň luk, rvouce pumpurůže, jichž tu tolik 

snilo v zlatých snech jara. Plácaly o módě a svých flirtech. Párky mladých lidí zapadaly 

diskrétně v houštiny… 

Jaro bylo tu celé v uchvacující sile, luznosti a kráse, již nezprzní žádné lidské úsilí ani 

péro poetů. Jen oné siluety jako by nechávalo nedotčené. Neboť v oblasti všeho toho, co s 

sebou přinášelo, za všech těch vůní, řinoucích se jako pramen živé vody, za té síly vdechující 

se jako zázrak, za těch všech jásavých i nepostihlých výzvuků dalekých i bližších, deroucích 
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se z halucinace rozkoše opojení všeho žití – i u oné bídné účasti řáhonících parazolů a jarních 

klobouků, máchajících jetele a luka jakoby stvořená výhradně pro jejich čtyřlístky a 

pumpurůže, i stále častějšího onoho zapadání párků v diskrétní houštiny, kde přestávalo být 

vlhko, a i kdyby bylo – nepozastavila se ani jednou silueta ona, aby vyhlédla do všech těch 

krás, vydechla a napojila se dechem jara. Nezdála se účastnit ničeho, co bylo vůkol plesem 

přírody, zázrakem srdce. Vidina jara jako by neměla ani přístupu v okno ono, ulekavě se 

pozastavivši před jeho chmurou a beznadějí jako strašidlo v něm tonoucí. 

Nebo spíše jako by s přibýváním dne a jasu a vyléváním se všech míz země bylo 

potřebí této siluetě rozpjati se ještě usilovněji nad svým dílem, jež stávalo se jako 

beznadějným ve svém nekonečném tanutí, bylo potřebí ještě zmocněněji a nepozastaveněji se 

kymáceti a uvažovat nad svou prací oné neforemné hlavě se svraštělou, sinou mázdrou pleti, 

již nezažehl jarní paprsek – neutkvěla snad ani jedinou v ulehčeném zanícení hlava tato, od 

níž zajisté opovržlivě by se odvrátily poetické paničky a slečinky, ubírající se právě kolem; v 

jiném zdání a postřehu všech těch zázraků odbývaných venku vroucně neutkvěla, než jen 

zírajíc ve spleť své osnovy, v niž tak nekonečně bylo třeba ukládali nitku za nití. A zírajíc 

takto úporně a neodvratně v tu šerou změť díla svého, které zdálo se posléz zavádět v bludnou 

halucinaci ducha i srdce, jako by stávala se nějak ještě těžší a neforemnější v trudném svém 

nepozastavitelném rozkymácení a zbavenější vší rady a pomoci a naděje a útěchy. 

Byloť zvláště potřebí v dobu tu napjati všechny mízy žití vychřadlé v zimě a tmě, aby 

vynahradily, co zanedbaly – aby vystačily veškeré tíze žití vlastního údělu svého, vždy 

rvavějšího, chvácenějšího systémem sobectví, jež je řádem dnešního světa, toho oloupeného a 

ukatanovaného údělu svého, jenž zdál se býti jediným zoufalstvím, vydaného na pospas a 

vysání dravému hltounství všech těch faktorů, dříčů a katů našich hor, nad něž loupežnictví 

kapitálu a jeho přisluhovačů a pochopů rozestřelo svá vražedná osidla… 

Plálo slavné světlo jara a jeho zázrak rozprostřel se kolem tohoto okna. Ale dále, 

dovnitř, ano, jako by nebylo již přístupu. V temno této siluety nezasvitlo. Vůně jeho sem 

nevdechla, otrávená puchem šlichty. Pohádka jara nedovedla okouzliti její oblast. Nebylo 

čehokoliv utěšenějšího, co by dovedlo sestoupiti v její beznadějné šero. A ve všem tom 

rozplání jako nového příští venku, ve všem tom, co jako by veškeru pozemskost otvíralo 

nebesům, tím mozolnější a úpornější, beznadějnější a zoufalejší připadalo to nepozastavené 

kymácení a jakés rozpojování částí celku této siluety, lámající svými stíny jako údy na kole 

popraviště. 

Ach, přece někdy jako pouhým mihnutím, kterému podařilo se uniknouti samu sobě, 

odklonila se ta hlava ze svého upjatí a pozastavila se ve svém kymácení. Stranou zatanula na 
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okamžik. Průlinou okna kams v to dění zázraku jara, v rozprostření kypících dálav a blaženou 

zeleň země a v její rozjásané obzory. Tam zanořilo se na okamžik temné světlo zřítelnic 

trudných jako pohled žáby a plachých jako pavučí. Snad i o ty paničky a slečinky, jež ubíraly 

se právě kolem a na jejichž parazoly a klobouky a celé jejich ničemné žití pomáhal on 

vydávat mízu svou, zavadila tato silueta trudným světlem tohoto pohledu. Událo se to v 

takovém zdolaném ujařmení, v takovém neskonalém trudu neobsáhlé výčitky, pochmurné a 

těžké a naléhavé jako hlas svědomí. A zasáhlo-li toto vzhlédnutí od díla svého na pouhý jen 

okamžik, aby nic se nezmeškalo, mohlo přece připadati jako věčnost sama ohromivostí své 

životní výčitky. 

Ale raději zase ode všeho tam venku. Nejen aby neopozdilo se dílo. Avšak pryč jen 

ode všeho toho tam, tak slunného, jarého, nadějného, pryč od kypícího lůna žití, od vůní a 

květů země, tam jako by bylo nesnesitelné další prodlévání tomuto pohledu v údělu své 

beznadějné tmy. Pryč ode všeho tam. A raději zas zpátky k sobě. Neb není větších muk a 

zoufalství než při shledání pro nás nedostižné radosti, není hroznější tmy než u ponětí světla, 

jež našim očím nevzchází. 

A odvrátila se tedy zase raději hlava ode všeho toho, co jí nepřináleželo v údělu jejím, 

odpoutal se pohled jejích zornic od obzorů k nedosažení, vnořiv se zpátky v beznadějný úděl 

díla svého. Rozkymácela se nadále zase, v to těžké otřásavé kymácení jata, které jako by se 

dálo a vytrvávalo v podťatí stvolu na hrudi své, přičemž v sebe bezútěšně zvracovalo se ono 

smutné tanutí zraků jako pohled utýraného tažného psa, v ukování svého chomoutu 

odvracujícího se tak bědně a odříkavě od volnosti a radosti svého vůkolí. A snad jen to srdce 

zavzdychalo a zanaříkalo při tomto svém vyhoštění z toho, co mu nepatří, pociťujíc veškeru 

onu hořkost a rezignaci zoufalství, v níž ví, že musí dozápasiti. 

Ale jako by nebylo nadále času na žádné vzdechy a trudy srdce, na žádné uvědomění 

si svého nedosažení cíle. Bylo třeba jedině k celému vyvrcholení napjati své úsilí, aby v tomto 

údělu uspěno bylo všeho, co ukládá dravost našich hor a jejich opanovačů svým obětem. V 

onom lámání jako by údů na kole popraviště rozsápalo toto úsilí celou bytostí, jež zdála se 

zaujata náhlým zděšením nad svou právě nadešlou vzpomínkou, nad svým chvilkovým 

pozapomněním a nad tím, co jí kyne v údělu jejím.  

A plynul dále čas, – co rozkvetlo, uzrávalo, byla zas doba zářivého podletí; té tajemné 

síly uzrávání rozprostřené na každou podstatu, proudící každou cévou a zjitřující každou částí, 

aby vydala svůj plod. Onen bílý a nepostihlý plápol žhavých sfér chvěl se u vzdušných 

veřejích, bylo takové znojné, nesmírné tanutí modra nebes, která veškeru zemi zanášela svou 

zúrodňující náručí. Jediný velký jakoby ozev a přec nezvěstný tkvěl nad rozlohami polí, onen 
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sálavý, tajemně ševelivý a unášivý hlas, vlající nad dálavami země – zvuk to zrání, jež 

vyprovázela hučivá echa hmyzu ztápějícího se v útaj toho, co připravuje svůj plod. Jediný širý 

znojný lesk u vířivém spění roznášel se a rozprostíral nade vším, co zrálo – byl to právě 

odlesk toho zrání, které je bílé a plamenné jako to slunce, z něhož vzchází… Tajemné, velké 

osamocení táhlo v tu dobu krajem a vydávalo uchvácené mystické vzdechy. Poledne zrání 

vystupovala. V tu dobu klobouky a parazoly dlely doma u zahálčivé své ničemnosti, –  od vší 

zprzňující a ruku k dílu nepřikládající účasti lidské zůstávalo tu prosto dění zrání, vzdáno 

jedině ohromivosti svého údělu… 

Ale jako hlasy cvrčků v útaji meze neustávají provázeti jakoby tikotem hodinek 

měřících plynutí času toto tanutí výslunních polední, v nichž sbírati se zdála k svému zenitu 

mystická oplodňující síla, tak ještě něco v temných a jakoby nedůvěřivých výzvucích, 

bojících se projeviti a jako zakřiknutých a ulekaných, plaše roztěkaných, neustalo v těchto 

místech doprovázet veškero ono nesmírné dění, jímž byla zachvácena nebesa i země, veškero 

to zrání, které budovalo a připravovalo nové metamorfózy a přesuny života. 

Byly to zvuky stavu. 

Ty tu nepřestaly nikdy žalovati a lkáti, lkaly a sténaly u vzdychavém, zalykajícím se 

nářku, v to rozjásání nebes a země v plném velkém výsluní vkládajíce chorý stín…  

Nepozastavila se v tu dobu silueta ona v okně, na něž rovněž naléhal letní žár, 

zanášející se ku každému prahu a vnikající v každé přítmí i chlad. Jedině za ním, v 

nezvěstném jeho útaji, v tom dění tam, jež nebylo zráním, ale umíráním, jehož jako by jedině 

domáhalo se ve svém nedůtklivém, těžkomyslném klopotu, zůstávalo šero, chladno a 

beznadějno. Něco odloučeného od všeho ostatního, zakletého v jařmu bědy, temného a 

příkrého stavělo se odtud proti oblasti slunce a zrání, proti kypícímu životu stavěla se chmura 

smrti, proti hymně života a naděje miserere pohřbívání. Nepozastavila se ani jednou, aby 

oddala se jihnoucí rozkoši léta. Ale takový stesk zdál se ji obstírat, tíseň záhadnosti ji objala a 

pohltila jako v černé ústí. A věci kolem ní zdály se nabývat tajemných tvarů, vztahy 

dosavadní jako by stávaly se najednou neznámými, nepovědomými, unikajíce ponětím 

smyslů… Jako přízrak cos vyvstávalo v oblasti této siluety a zastrašovalo v příkrém, 

nenadálém úžasu vše to, co zdálo se dosavad samou útěchou a nadějí, co připravovalo k 

vydání plodů svého v radostnosti, jásání a hymně života… 

Neboť v oblasti siluety této nebylo zrání, ale vše jakoby umíravé v kletbě zločinu a 

sobectví, jež třebe na svůj pospas všechny mízy duší i těl. Nebylo pro ni žádného požehnání 

země, zážehu slunce a posvěcení blankytu, jenž sestoupit má v každou chmuru, nedostalo se jí 
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ničeho z toho, co chystá odměnu za dílo dobré a spravedlivé. Zdála se mít jedině přiřčenu 

kletbu a bědu svého osudu zavržení a ponížení. 

V tom jejím okně jako rámci tragiky pjalo se jako bezejmenné osamocení trudu jako 

pusté uzavření žaláře, jenž nikdy se neotvírá a otevříti nemůže, protože uzavřelo jej lidské 

sobectví. A v osamocení a úžasu trudu, jemuž není jména, neustala kývat se a kymácet tato 

silueta jako v lámání údů na kole popraviště, nezvěstně úpějíc vespol v nepomíjivém dunění 

svého stavu, přičemž té hlavě těžké a nemotorné jako by dáno bylo stále úporněji a svízelněji 

se roztřásati, pohazovati sebou zoufale na všechny strany, z nichž ze žádné nepřicházela 

naděje, až k vlastnímu odervání svému ze stvolu hoře, jehož nelze se zbýti jako svého 

osudu… 

Až poledne zrání uplynulo, nastávaly ony kouzelné soumraky letní, jež jsou jako 

omamným tanutím obrazu důvěrně blaživé mystiky a sladké tajemnosti vzdávajících se srdcí. 

Již páni a paničky s parazoly vyšli ze stínu svých zdí a svého užívavého pohodlí mezi pole, 

aby rvali a zuráželi a zváleli zrající klasy, zdající se určené pro takovouto jejich zábavu, co 

slečinky zacházejí hodně hluboko do žit pro chrpy sobě do kytic a na klobouky, kvůli čemuž 

jako by jedině zrálo tu toto obilí. Pak vybrali se na okraje pasek, kde uléhají nyvě v 

rozvoněnou a rozsálanou houštinu, plácajíce o módě, o svém zažívání, o svých zábavách, své 

kariéře, o vyhlídkách svého postupu a diskrétní houštiny, tak rozvoněné, tak slastně clonící 

stávaly se velmi často svatebním ložem všech těch, již uchýlili se sem v nedočkavé, sálavé 

touze ku svému milování, – co vůkol dálo se ohromivé vanutí všech hlasů země, která vydala 

všechen svůj plod, co snášelo se na hruď její mystické tanutí nebes, jež svrchovaně vydala své 

požehnání. Jest v tu dobu tak kouzelno prodlévati v přírodě v účasti všeho toho svrchovaného 

dění, jež sluje zráním, kvačícím v tu dobu dnem i nocí, až by země vydala všechen svůj 

plod…  

Jako pes neustává v olizování nezahojitelné rány, již nelze se mu zbýt, tak i srdce 

neustává v otřásání a vzryvech hoře, jehož zbýti se nemůže. V tom beznadějném olízávání 

nezahojitelné rány, v tom krutém otřásání a vzryvech hoře, jehož nelze se zbýt, jako by 

vytrvávala i ona úporná hlava sebou otřásající a lomozící v tom známém okně, jež nebylo 

nijak budoární, o něž ševelil kouzelný úsvit letního soumraku, co paničky a páni v roztoužení 

kladli své hlavy v rozvoněnou a rozsálanou houštinu nedalekých pasek. Ze strany na stranu 

jako hlava maniaka kývala sebou v beznadějném vyprovázení těch nekonečných nitek, jak 

jednu ke druhé kladl člunek ve vinutí osnovy, které jako by nemělo býti konce. Neustává pes 

v olizování trudném své nezahojitelné rány. – 
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Na mezích v tajemném zášeří planou růže; jsou jako mystickým zjevením krásy a 

nevystihlých podstat. V tanutí bezmezné hlubinné modři nebes, pláním liliového soumraku 

ještě hlubší a bezmeznější, utkvívá nehybná projekce ptačích perutí, jež sem se vznesla v 

háravém dychtění! Vše zavívá silou a znoji léta. – Jen pes neustává v olizování nezahojitelné 

své rány. Ona hlava neustala sebou kymáceti… 

Míjely doby, uříceně cos zdálo se spěti ve kvačení všech dnů. Míjely lidské pošetilé 

systémy, opouštěla se dosavadní zaujatá stanoviska, o něž zuřivě zápaseno, zvracován bludný 

fanatismus, jenž dosavad urputně stál na svém. Politická vřava, uplatnění stran a sinekur ve 

vůkolním světě míst těchto tropila svůj pustý ryk a shon, a vydávána hesla, fráze, provolání; 

samou pustou lež. A konaly se jakés vyzývavé, hlučné manifestace a pokřiky všech těch lidí 

papíru, co nikdy nic poctivého nevykonali a měli pořád málo a pořád se jim nedostávalo – 

všech těch, jež vidíval nesčetněkráte kolem chodit v parádění a zahalečství a kteří také třebali 

a tyli z mízy a krve jeho – panáků a scholastiků všech stavů a kategorii, manifestace a pokřiky 

za neodkladné nové vydatnější upravení platů, zajištěného postupu, za poskytnutí co nejvíce 

prázdna, za nejvýhodnější opatření ve stáří, za všechny možné výhody a za všechno, co tento 

nenasytný moloch lidské perverze a honosivé ničemnosti staví za své svrchované požadavky 

k vydatnějšímu a ještě zahálčivějšímu a ničemnějšímu třebání a tytí z mízy a krve takové. Co 

vše se nedálo tam, kde se nepracuje a jen užívá… 

Jen tato silueta nevěděla o ničem, neznala žádných požadavků – ach, jako by o ni v 

životě vůbec se nejednalo, nenáležela k žádnému stavu, žádné kategorii tohoto světa, 

žádnému systému a třídění, vydávajíc na pospas všem jedině krev a mízu svou… 

A konaly se tam výlety, divadla, akademie, přednášky, stavělo se, budovalo – 

vynálezy se uskutečňovaly… sociální strany vyvstávaly, hlásajíce evangelium bratrství, v 

jehož záštitě obohacovali se vůdci těchto stran u výsměchu vší té prostotě a naivitě, která jimi 

dala se vésti… konaly se tu nové vyzývavé manifestace, průvody a pokřiky. A na všech 

stranách zpupný lidský úspěch a rozvoj se honosil svými planými pozicemi. Cos jako v 

bezuzdném šílenství, v řítící se vřavě a zase jako v pošetilé maškarádě šašků a harlekýnů 

spělo v kvačení všech těchto dnů, míjejících kol onoho okna… Jen sem dovnitř, v dění oné 

siluety nic nemělo přístupu mimo dění její samo. – – – – 

Až zase jednou rozševelilo se krajem těžké tesknění jeseně. Zase to bílé, vzdušné 

přádlo její jako závoje smrtelnosti vlálo nad zavlhlou hrudou. Slunce chvělo svými paprsky 

omšenými a novými jako v zchřadlé touze srdce. Osiky a topoly již v celé své ohromivé 

výmluvnosti vynášely z umírající žluti listí svého onu šíleně krásnou, ale tak smrtelně 

smutnou píseň, která zní jako výdechy agónie, jež vysouvá se nad vztahy pozemskosti. Cos 
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tehdáž táhlo a sténalo i chvělo se nad nivami a obzory, bylo to jako nezvěstný nářek, jenž bojí 

se nejbližšího příští, které však přece nadejíti musí. Modro nebes jako by jen již šepmo linulo 

zmíravými rty. Cos do bezmezna zpátky po zaniklém žití zvracelo se neskonalým pohledem a 

úpělo v útaji vzdechů… Již jeřábi táhli s žalným nářkem vysoko v bělavých mrákavách. Již z 

houštin lesních, bázlivě schoulených a utajených v sobě, švířily jen sýkorky. A někdy zvonci 

zatesknili, jako by břinklo mystické sklo. Již ocún sám tesknil ze splihlých a zhnědlých, 

charých luk svými modravými plamy, někde ještě umíraly poslední ozevy zvonců pasoucích 

se krav. 

Soumrak náhle vyhulujících se oblaků chvílemi těžce a naléhavě zapadal v kraj. A 

stanulo tu něco vůkol jako vytržený a náhle zadržený vzdech, jako něco připravujícího se k 

úžasnému výkřiku, jenž otálí, boje se sama sebe, svého vzryvu srdce, svého propuknutí. 

Jařmo a ztemnění bezmezného smutku mysticky kladlo se v oblasti těchto míst. – 

To již paničky a páni z města přestali dávno tady konati své užitečné vycházky, 

vynucující si náležitého trávení k pojedení všeho toho, co rozprostřel před ně stůl Páně – 

budou užívat teď pilulek – a mohli by se nastudit a nestáli o mystický smutek těchto končin. 

A také párky milujících nezapadaly již v houštiny, je tam příliš vlhko, zamazaly by se šaty… 

Bylo, jak by osaměla silueta ona ve sdružení s mystickým smutkem těchto končin. 

Jaké to bylo osamocení, jaké soudruží! A jaké kymácení v tomto soumraku, jako když 

sunou se kosmické stíny! 

Něco tak neobsáhlého, přízračné zmocněného rozpjalo se mně pak v duši ohlasem té 

siluety, potácející se jako ve zmatené křeči agónie v okně onom, jež nebylo nijak oknem 

budoáru, a jakoby promlouvající k svému vůkolí nezvěstnými hlasy výčitek a proklínání 

všeho hoře, jež uvrženo na hlavu člověka bratrem jeho… K jařmu země z výšin kosmických a 

jejích stenů zdálo se tu něco spouštěti jako neobsáhlý hrob, v nějž země zase vydá všechen 

svůj plod. A již jako by vydala a ztratila tento svůj plod. Za neobsáhlého trudu míjení a 

rozpadání. A v toto míjení a rozpadání jako by tehdáž nějak tím ohromivěji a ústrašněji jata 

byla silueta ona v tom svém kymácení a potácení, jež stávalo se mému nazírání den ke dni 

přízračnějším a osudovějším jako nazírání v hrob… 

Ano, něco jako temný, ohromivý a záhadný hrob lidskosti i všech ponětí, něco, čemu 

vyrván je sen o štěstí a odňata touha po spravedlnosti, zpodobilo se zatím v tomto okně, jako 

v obejmutí drtivou náručí neobsáhlosti onoho jařma, jemuž vzdává se zcela. V jejím kymácení 

a trudu pracovala to již věru křeč smrtelné agónie, hýbalo se tam, vinulo a hroutilo mučivě 

jako zašlapaný červ, něco vynikalo odtud v přízračnosti zvuků, v nichž úpí a němě vzývá 

upadající zoufalství, jež neví si již rady a nemá odnikud přispění. 
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Hýbalo se odtud a mávalo cos v podstatách jako strašidla vyvstávajícího z koutů útrob 

záhadnosti, aby vydávalo temnou výstrahu. A chvílemi zdálo se, že provalí se odtud cos v oné 

strašidelné bezmeznosti a ohromivosti, v které nebeské moci budou se pohybovati a hrůza a 

zpuštění zžíří zemi veškeru, aby pusté a hříšné srdce člověka v úpad uhrůzněno a zahubeno 

bylo v bídnosti a krutosti svého sobectví a všech svých hříchů a ukázáno ve své malomoci. 

Bylo a válo něco odtud, co jako by volalo o pomstu Toho, jenž odplatí každé odvrácení od 

zákonů a příkazů Jeho, které tady byly překročeny a zpupně deptány zlosynností a troufalostí 

lidskou. Zlosynností, zpupností, dravým chvátitelstvím všech těch katů a dříčů našich hor a 

vší země, kteří v duši lidskou zapustili svá vražedná osidla zištné přemoci a nemilosrdného 

sobectví. Něco, co tak malomocně, usedavě se zmítalo a naříkalo v tomto osidle, v jařmu 

tohoto uchvácení přemoci jako ptáče v drápech jestřába, linulo od tohoto okna v těch 

úpěnlivých vzryvech, které ze srdce matčina spouštějí se v lůno hrobu za svými dítětem… 

A v rozpětí siluety oné, oběma strohými lokty úporně ztopořené v ty obě strany, z 

nichž obou valí se záhuba a není k zdolání, v tom jakoby křečovitém a násilném rozpětí jako 

na kříži popraviště, volalo něco ve strany světa a k výšinám nebes v ohromivosti muk a 

výčitek udolané lidskosti, jež pozbyla svých práv života. Neb opuštěno je tu všechno světem, 

vydáno ve zhoubu jeho sžíravého uchvatitelství, a opuštěno nebesy, jež jsou tak daleko, aby 

přispěla a nikdy, nepřispějou, dokud neukážou se na nich znamení a moci nebeské nebudou se 

pohybovati a hrůza a zkáza nezžíře zemi veškeru s hříchem a spuštěním jejím… 

A hlava ona kolísala se při svém pachtění jako balvan nad propastí, v niž má se svaliti. 

A bylo v tom bezradném kývání jejím jakoby uvažování o tom, kdy ukážou se znamení ona, 

kdy jmou se ony nebeské moci pohybovati, aby svrchovaná pomsta posléz zahladila tuto 

pozemskost, jež takto ukládá synu člověka. A jako by to takto kynula ohromivou výčitkou 

žalobnou všech těch zločinů páchaných, všeho toho nezadostiučinění a protivenství, kterými 

toto žití bylo schýleno a uvrženo v jařmo, a bylo v tom i něco, co záhadně přesahuje známé a 

odhadnuté míry života a dění věcí pozemských, odhalujíc veškery podstaty. Značilo se v 

tomto okně cosi u neobsáhlých výkřicích a voláními hlasů vší ubíjené lidskosti, dlelo tu něco, 

kde zbytečna a marna je každá modlitba, něco, co vzalo na se ohromivé tvary a stalo se 

zpodobněním a utkvěním muk, která stávají se posléz symbolem lidskosti. – – – 

Až najednou, jako svržením v propast, v onom okně všechno to zmizelo. Totiž zanikla 

v něm ona silueta a vše, co k ní pojila si duše má v onom zmocnění, jež jinak nedovedlo se 

dívati na věci pozemské. 

To bylo najednou přece tak divno, tak nemožno. Označilo se v tomto okně náhle jakés 

ohromivé opuštění, zazela odtud ona příšerná, nepochopitelná prázdnota, která je tak plna 
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záhadné podstaty a vydává velkou mystickou hrůzu věcí nedávno oživených, když přestaly 

být a již nejsou. 

Kam uchýlila se náhle silueta ona, na jaký drásavý kříž muk rozpjala své tanutí druhdy 

v onom úžasném rozkymácení, nepomíjivém jako u zmocnění a utkvění přízraku? 

Ach, bylo to tak prosté a jednoduché. Octla se jednoho dne ve známém, černém, 

pochmurném, dlouhém uzavření, rozloženém na dvě stolice v temnu síňky. Složila se tam tak 

oddaně a kupodivu se tam vešla. A tanula zase z uzavření tohoto ona nemotorná, těžká hlava, 

jenže přestala tu sebou hýbati, spočívajíc jako balvan v odvěkém svém loži. Tanula odtud, z 

toho obemčení prken, jež zdálo se tak prostým a jinak dost případným a bylo přece tak 

strašlivým a ohromivým, v jakés záhadné, propadající se oblasti, v níž jako by srážely se 

klatby a veřeje posupné mystiky uzavírající neobsáhlou hrůzu. Na čele té hlavy přísně a 

zasmušile staženém dlel studený mrak smrti. 

Bylať to přece clona smrti, v níž není již snů o štěstí a touhy po spravedlnosti. A jako 

by z této clony, tak černé a neproniklé, v rozervání a rozmetání jejích rouch, jako by z 

neznámých zdrojů této oblasti záhadné a tak ohromivé, vanoucí mystickými hrůzami, 

uprostřed nichž vzdouvala se nepohnutá, čemus nějak neobsáhle nastavěná a rozprostraněná 

hruď, vynášelo se něco jako vzmáváním černých perutí, co bylo nekonečným bezejmenným 

zoufalstvím, vzatým s sebou ze života, jež ani smrt nedovedla skonejšiti. 

Nebo nad hlavou touto kvílilo a naříkalo několik dětí – ach, tak kvílelo a naříkalo, že 

ohlas toho nikdy nesešel mně z duše a nikdy nesejde, připomínaje se ve snu i bdění i za všech 

okolností, kdykoliv srdce náchylno bylo předstírat si ulehčení… A také žena chýlila se ještě 

nad tou věcí studenou a nehybnou, rozprostřenou v tom svém neproniklém uzavření; neměla 

již slz ani nářku a bylo by to zbytečno, neb v heslech sebevědomí a povýšení svého jakéhos 

nadčlověctví dnešního je potupno dbáti všech slz a každého nářku a každého upadání… 

A pak všechno tu zanechané uzavřeli víkem. Ne pompézním, masivním kovovým 

víkem maškarády funebrie, se zlatem, stříbrem, kříži a andělíčky, jímž posléz jakoby na 

poslední pospas života uzavírají se ti, kterým výhodně podařilo se dostatek urvat a vysát z míz 

a krve těch, které uzavírají napotom víkem žebráckým. Z hrubých prken sbitým, černou 

hlinkou natřeným a navrch s namáznutým znamením kříže jako na výsměch a potupu vší 

lásky a všeho milosrdenství, jehož mělo býti symbolem, ale případným k černému hoři a 

utrpení, jež se tu odbývalo. Jen takovým víkem to uzavřeli. Jenže obé tu jedno jest pro ty, 

které ukrývají víka ona, ale nestejný je jejich hřích… 

A pak se to tu všechno spěšně hnulo, rozkolísalo kamsi kupředu. Za onoho kvílení a 

nářku dětí, jehož ohlas nešel mně nikdy z duše, a za onoho mrákotného ploužení se té, které 
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nedostávalo se již slz ani nářku, jenž ostatně byl by zcela zbytečný. A za doprovázení 

smutného ještě několika takových, jimž dán je stejný úděl v tom krvavém jařmu našich hor. 

To bylo všechno. Bez ornátů, jež svou svátost a milost prokazují pouze za tučné zaplacení. 

Bez vytrubování, bez zvonění. Hlavně za toho nářku, za toho nářku, za toho černého ploužení 

rozmoklými poli, z nichž každé také jako by se kladlo na podušku smrti. A pořád za toho 

nářku… 

A takto tedy osiřelo okno. Přišlo takto o svou siluetu, jež za všechna ta léta a za 

všechny ty dny jako by se mu stala osudovým přízrakem. Zůstalo tam načas prázdno, to 

zejivé, příšerné prázdno po věcech, jež byly a již nejsou. A jako by toto prázdno hrozně 

vyčkávalo, těžce, nedůtklivě. Jenže nebylo to nadlouho. Vždyť všechno na světě se nahrazuje 

včas a nastupuje nové. I takovéto určení se nahrazuje a nastupuje nové. 

Zase jedné chvíle, jako by právě nejpříhodněji ve svůj čas a nějak sobě co 

nejpříležitěji, vyskytla se v okně onom, jež nebylo budoární, silueta jiná, ne nepodobná 

celkem siluetě předešlé. A hned ve stejné kymácení ono jata byla, které jako by v okně tom 

vůbec ani neustalo. V ono nepozastavené kymácení, jež vydává v našich horách všechny své 

mízy vrahům a dříčům, kteří to své ošemetné osidlo lstivě navnadili. 

Rozpjatá se zdála ve známém okně, v tom úporném svém rozložení na všechny strany 

jakoby vsuta za dřevo kříže popravního. A v onom zmocnění přízračném tanula zas odtud, v 

onom dění, které jako by vyvolávalo veškero zlořečení života a všeho toho, co ujařmeno je 

lidským sobectvím a nadprávím. A zase něco z okna tohoto jako by bezmezně vnášelo a 

vztahovalo svá gesta smrtelné jakés agónie za vzryvů nezvěstného nářku a úpění k Tomu, jenž 

uplatnění šalebných systémů a lživých hesel života připravuje zajisté svou svrchovanou 

pomstu a vyvrácení. A vyčkávání této pomsty a tohoto vyvrácení jako by to bylo jediným 

snem o štěstí a jedinou touhou po spravedlnosti! 
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3. Příloha č. 1: Dopis obyvatel Nové a Staré Paky 

(Zasláno).  

Z Nové Paky. Panu J. K. Šlejharovi, „také spisovateli“ ve 

Staré Pace. 

Motto: Pevným, chraptivým hlasem, s oním přízvukem, 

jimž nevyvratně chce se dotvrditi pravda slov, zvolal: „Jsem 

šílený!“ J. K. Šlejhar. (Lumír 1893 strana 132) 

V březnovém čísle časopisu „Květy“ letošního roku 

uveřejnil Jste článek nadepsaný „Sezima“, v němž drze a 

neurvale napadl Jste některé z počestných občanů N. Paky.  

V článku tom chtěl Jste psát hodně realisticky a zatím 

Jste, jelikož nedostatečné vzdělání (říkává se vlastně 

nedouctví) výše nad úroveň prostého lidu Vás nepovzneslo, 

surovým (u Vás obvyklým způsobem) napadl a pokálel Jste 

počestné rodiny a jednotlivé osoby, používaje výrazů přímo 

pouličních. Na tom však nebylo dosti. Jako člověk zcela 

bezcitný Jste se posmíval se zjevnou zlomyslností a 

škodolibostí těžké nemoci páně Novákovy („Sezimy“), 

s pravým cynismem kochal Jste se ve smrtelných jeho 

bolestech a poslední chvíle života mu svým článkem ztrpčil 

a to vše snad za to, že Vám svého času ve svém domě, kdy 

jako „vděčný“ syn od otce jste se odstěhoval, útulku poskytl. 

Na místě útrpnosti předhazoval Jste mu, že svou nemoc sám 

si zavinil, ač je všeobecně známo, že rakovinou bývají stiženi 

i lidé nejlepší a to beze všeho svého přičinění. Či snad Jste 

chtěl článkem tím postaviti se po bok svému kollegovi, okresnímu to „spisovateli“, jenž 

v zákeřnickém na cti utrhání stal se pověstným? Ač-li není článek „Sezima“ společnou prací 

Vás obou, jak souditi lze z nedostatku ušlechtilé idey, kterou přece každý spisovatelský výkon 

sledovati má (kteráž však Vám oběma jest naprosto cizí, duchu Vašemu nedostupná) a pak 

z toho, že článek ten tak neurovnán, z rozličných kusů, jak se Vám oběma právě do krámů 

hodily, slepen jest. 
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Nechceme ani věřiti věcem kolujícím ve městě našem, že jen proto jevíte na sobě takovou 

bezpříkladnou mstivost proti některým osobám, které co živy Vám neublížily, že Jste nedostal 

místa tajemníka obecního, ani účetního v záložně. 

Zapomněl Jste zajisté, že muži s takovým charakterem nemůže se svěřiti žádný důležitý 

úřad. Pessimista, rozervanec a dokonce šílenec nekonal by nikdy správně povinnosti, jež by mu 

úřad ukládal. 

Neobírali bychom se více hnusnou Vaší prací ve „Květech“, kterou každý nestranný, 

poměrů znalý čtenář po zásluze odsoudil, kterážto práce jeví ostatně ráz frázovitosti a chudosti 

myšlenek, neboť je výpotkem chorého mozku a výmyslem šílence, jak sám sebe často nazýváte 

(viz hořejší motto), ale nutí nás k tomu naši známí, mimo Paku bydlící, kteří stále nás vybízejí, 

abychom se tímto způsobem, Vám vrozeným, napadati a surově urážeti nedali. 

Proto vyslovujeme Vám, pane „také spisovateli“, J. K. Šlejhare, veřejně své nejhlubší 

politování jménem všech Vámi napadených, zvláště pak jménem rodiny páně Novákovy, jejížto 

cti tak nestoudně Jste se dotekl a radíme Vám, abyste si zametal před svým prahem, kde máte 

naskládáno tolik a takových věcí, jež po způsobu Vašem naturalisticky vylíčené, by ani tiskový 

papír nesnesl. 

Zajisté, že by se Vám podařilo z vlastního života napsati „črtu“, jež by mnohými 

zajímavými episodami oplývala a kteréž by zvláště těšily k. př. Vaši tetičku neb Vaši paní 

manželku, ano i Vašeho pana otce, jemuž „vděčným“ synem Jste se býti ukázal, nemoha slabým 

svým rozumem pochopiti, že čím Jste, Jste jen jměním svého otce; sám sebe bez podpory 

otcovy, že sotva byste uživiti dovedl. 

Konečně Vám radíme, abyste prozpytoval duši svou, a shledáte-li ji schopnou ještě 

nějakého vyššího vzdělání, abyste začal rozumně se vzděláním tam, kde Jste je přerušil, aby 

snad vbrzku nestala se drsnou pravdou slova, jež o sobě – mladém muži, v „Havranu“ – jste 

pronesl: „Jsem šílencem!“46 

(Následují podpisy). 

 

 

  

 
46 Z Nové Paky. Panu J. K. Šlejharovi, „také spisovateli“ ve Staré Pace. Národní listy 33, č. 117, 28. 4. 1893, str. 

6. 
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