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I 
 
Ten den se objevila šmouha. Zprvu tak trochu doufal, že je to jen sen, v kterém se jeho 

pocity vtělily do názorné podoby. Jenomže když se doopravdy probudil, viděl tu šmouhu 
v levém oku stále.  Ne už jenom protivné smítko, tančící na kraji zorného pole jako muška, 
kterou se nedaří odehnat. Byla to šmouha, škrtající svět: jako by někdo nevypraným štětcem, 
v němž se barvy smísily do zelenavé špíny, přejel po Janově sítnici. Snad to byl jenom 
momentální stav. Tu noc zas dlouho zápolil o trochu spánku. Pak zřejmě přece jenom usnul a 
když se zase probudil, měl pocit, že mu jeho tělo nepatří – bylo tak zvláštně necitlivé, i když 
v něm bloudila řada různých bolestí. 

Zavřel oči, čímž šmouha zatím zmizela, a poslepu dotápal do koupelny. Začal očistný 
rituál dřív, nežli na něj stačil myslet a případně jej 
zpochybnit. Zuby, holení, sprcha. Všechno se to dalo 
provést s přivřenýma očima. Jezdil si mírným proudem 
teplé vody po těle, vděčný za drobné laskání tišivých 
kapek. Pak – zase dřív, než na to vlastně pomyslel – 
vydrbal tělo ručníkem a postavil se před zrcadlo. Šmouha 
v levém oku nezmizela, jen snad trochu zprůhledněla. Byl 
to příznak? Obavy v něm vzplály jako ohně na 
Boschových obrazech. Zatím měl čtyři znaky z devíti. 
Pokud přibude pátý příští týden, bude pozitivní, aspoň 
podle lékařů. 

 Pohlédl na svou tvář, aby se ujistil, že ještě 
existuje. Byla tu jistá podoba s tím mužem-stromem v 
pravém křídle Rajské zahrady. Prý to byl Boschův 
autoportrét, jak se teďka mnozí domnívali. Co ale 

znamenal muž-strom? Měl Mistr taky potíže se svým stárnoucím tělem, měl úzkost, že mu 
brzo zdřevění? Nebo to byl symbol, vrchol vratké pyramidy možných významů? Kdo to dnes 
může říct. 

„Tak copak máme k snídani?“ řekl do prostoru před sebou. 
Otevřel ledničku s nevelkou nadějí, že sám sebe pro jednou překvapí. Sýr, máslo, 

šunka, jako vždycky, vždyť to včera kupoval. Vzal z dřezu celkem čistý talíř, našel taky 
hrnek, ještě použitelný, udělal si čaj. Pak u stolu bez velké chuti žvýkal suchý rohlík, než si 
připomněl potraviny, které předtím vyndal z ledničky. Bosch bylo jenom umělecké jméno, 
kterým malíř desky signoval. Dá se tak začít kniha? Trochu konvenční forma, ale neměl to být 
přece román. Zkusme to kousek dál. O pravém jménu teď už nemůže být pochyb, to by asi 
řekl, kdyby se přinutil psát: JHeronimus van Aken. Opakoval to jméno polohlasem, když si 
kladl šunku na rohlík. Bosch pocházelo zřejmě z jména města, v kterém žil: ´s Hertogenbosch, 
Vévodův les, v severních Brabantech. Předtím spíš méně významné, i když solidní gotické 
město. Ale v patnáctém století se zmohlo obrovitou katedrálou, nemající v celém Nizozemí 
obdoby. Mistr na tomhle místě asi prožil celý život, jako předtím otec a děd, malíři miniatur. 
Bosch asi nebyl žádný cestovatel, na rozdíl od staršího krajana van Eycka nebo dokonce 
německého Dürera. Docela klidná existence, jistě úspěšná, vždyť maloval i pro krále, Filipa 
Dobrého, Filipa Sličného. Bylo v té době hodně Filipů. Jiný Filip, ten Druhý, španělský, 
později jeho díla sbíral. Zvláštní záliba bigotního panovníka... 

A přitom, napůl ukrytý pod těmi úvahami, mu hlavou pádil strach. Nemoc mu 
připadala jako zvíře, které kolem něho ve tmě tiše přechází a chystá se ke skoku. Přitom 
nemoc nebyla někde v prostoru mimo něho, ale v něm a nejspíš dávno v skrytu hlodala. 
Nejprve sem tam příznak, který zase ustoupí, takhle to četl v popisu. Pak náhlá změna, 
víceméně nevratná: člověk má dvojí vidění, začne čím dál tím více zadrhávat v řeči, potom 
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nevyjde do schodů, nakonec nedokáže dojít ani na záchod. Zbytek života na vozíku. Příšerná 
představa. 

Ozval se jeho mobil z vedlejšího pokoje. Chvíli trvalo, než si vybavil, kam jej to včera 
odložil. Pokud to bude Baron, tak to prostě nevezme. Byla to Lenka. 

„Táto, jak ti je?“ 
Má hlas pořád tak nejistý, jako by nikdy nedospěla. Pocítil za to neurčitou vinu. 
„No, jde to,“ řekl s námahou.  
„Máš už ty výsledky?“ 
„Myslíš z těch punkcí? To nějakou dobu potrvá.“ 
„Určitě budou negativní.“ 
„Doufejme. Jak se máš? Co Verunka?“ 
„Právě s ní běžím do školky. Veruno, zapni si ten kabát. Copak vás ve školce nic 

neučí? Já musím letět, abych to stihla do práce včas. Šéfka je teďka nějak protivná.“  
„No tak se nezdržuj.“ 
„Táto, nepotřebuješ nic? Něco vyprat, vyžehlit...“ 
Řekl, že se o sebe postará. Prozatím, dodal v duchu. Stejně ho asi nevnímala, slyšel, 

jak trhaně dýchá, zřejmě při tom něco dělala. Vždycky volala ve spěchu, snad aby měla důvod 
mluvit krátce. Teď podle zvuků odhadoval, že je na chodbě, asi už schází se schodů. 

„Jak se má Robert?“ zeptal se z povinnosti. 
Uslyšel jen dlouhý vzdech a chvíli doufal, že na něm už zůstane. 
„Tak já tě už nebudu zdržovat,“ řekl rychle. 
Pak slyšel zvuk, jak otevírá auto. 
„Chce prý se odstěhovat. Veruno, sedíš? Nebo mě snad zabít.“  
„Co se zas stalo? Vždyť se sotva vrátil.“ 
„Veruno, přezku! To mluvím s dědečkem. Ne ty s ním teďka mluvit nemůžeš, musíme 

jet. Že prý mu nerozumím. Mám dojem, že někoho má.“ 
Její hlas zakolísal, jako by se chtěla rozplakat. 
„To si jen namlouváš. Víš, jak je náladový.“ 
„Zdá se mi nějak jiný. Já přímo cítím, že na něho někdo působí.“  
„Teď na to nemysli. Soustřeď se na řízení, víš, jaký je provoz.“ 
„On je tak strašně bezbranný a citlivý...“ 
„Ano, já vím. Lenko, tak já už skončím. Měj se hezky a pozdravuj.“ 
Přerušil hovor a chvíli hleděl na mobil. Vždycky to byl nakonec on, kdo rozhovor 

z jakési nervozity ukončil, ačkoliv tolik toužil slyšet její hlas a těžko snášel samotu, která se 
vždycky potom nějak prohloubila. 

 
* * * 

 
Když spěchal dolů po schodech, vzpomněl si, že jí neřekl o té podivné šmouze. Možná 

se bál, že tím utvrdí její existenci. Stejně má plnou hlavu Roberta, teď když se vrátil a zas 
vyhrožuje odchodem. Někteří lidé dovedou na sebe poutat pozornost jen tím, jak jsou jen 
sebou zaujatí. A jiní krouží kolem nich, v neustálé úzkosti. Takové planetární systémy a lidi 
jako černé díry, které nic nedávají, jenom vsávají... 

V poschodí pod sebou uviděl Hlávkovou, jak uklízí dlaždice před svým bytem. Ta 
žena zřejmě žije na chodbě, vždycky ji potkal, když šel do práce či domů. Jako vždy 
zaznamenal svěžest její mladé tváře s velikýma očima a náznaky tvarů jejího těla, které 
vystupovaly a zase mizely pod volnou látkou domácího oblečení. 

„Tady je někdo pořádný,“ řekl vlídně.  
„V domě už nikdo neuklízí,“ shrnula si čela vlasy a pohlédla na něho skoro vyčítavě. 



 3 

Její tmavé oči vypadaly bezelstně a trochu vyděšeně, jako nějakého zvířátka, které psi 
vyplašili někde z porostu.  

„Opravdu? Ani jsem si nevšiml.“ 
Opatrně obešel mokrý pruh na chodbě. 
„To nevadí, když na to šlápnete. Já to pak ještě setřu.“ 
„Někoho jako vy bych potřeboval doma,“ řekl žertem. 
Narovnala se, jako by to vzala doslova. 
„Copak vám nikdo neuklízí?“ 
„Ne, bohužel. A to víte, osamělý mužský...“ 
„Jste sám? Nemáte nikoho?“ zeptala se s údivem. 
Vždyť to už dávno musí vědět, pomyslel si, když je věčně na chodbě.  
„Žena mi umřela, to jste tu ještě nebydlela. Dcera se vdala, žije jinde.“ 
„Nikdy za vámi nepřijde?“ 
„Má manžela a dítě,“ řekl neochotně. „A taky zaměstnání, musí vydělávat.“ 
Aby ten její Robert mohl tvořit, nebo tvorbu předstírat, dodal v duchu. Ačkoliv, třeba 

někde pracuje. Rozhovory o něm byly plné zámlk, náznaků a vzdechů. Skoro nic o něm jistě 
nevěděl. 

„No, já už půjdu,“ dodal. „Musím do práce.“ 
„Vy pracujete?“ 
„A co jste myslela, že jsem už v důchodu? Na ten si musím ještě pár let počkat.“ 
„Ne, já jsem nemyslela, že jste starý. Jen že vás tady vídám taky přes den.“ 
„Pracuji doma, když to jde.“ 
Kývl jí s úsměvem a spěchal dál. Koutkem zdravého oka stačil zahlédnout, jak se ve  

dveřích bytu mlčky objevila Hlávkova objemná postava. Byl ještě v pyžamu a jeho mírně 
odulá, dost ještě mladá tvář byla úplně bez výrazu. Vyspával asi zase opici, pomyslel si. 
Z čeho ti lidé asi žijí, když žádný z nich zřejmě nepracuje? Prostě záhada. 

 
* * * 

 
Ulička byla ještě prázdná a jaksi schoulená v tom sice letním, ale překvapivě 

chladném ránu. Trochu vratce kráčel dolů po kočičích hlavách, obraz mladé ženy ještě 
v paměti. Byla to zřejmě jednoduchá žena, trochu pořád vyděšená životem. Ačkoliv možná se 
mu to jen zdálo, pro ta její velká kukadla. Moc o ní nevěděl, vlastně jen, že má křestní jméno 
Anita – měla to dětsky zdobným písmem vyvedeno na schránce. Jak k němu asi přišla? Byla 
tak trochu jižně osmahlá, ale mluvila plynně česky, možná s nepatrným přízvukem. 

Ten muž, se kterým žila, byl to manžel, druh či jenom podnájemník? Na schránce 
stejně jako na dveřích bylo jen její jméno. Anita Hlávková. V tom jménu byl nějaký mírný 
rozpor.  

Zahnul do Sněmovní ulice, v té chvíli taky ještě poloprázdné. Turisti byli jako voda – 
ráno přitékali jenom v mírných pramíncích, z kterých se během dopoledne udělala potopa: 
ucpali Karlův most a Mosteckou a čím jich bylo víc, tím víc se také rozlévali do okolních ulic 
a potom vzhůru směrem k Hradčanům. To lidské hemžení, v němž bylo něco děsivého, 
vnímal také už Bosch, i když jeho rodné město mělo tehdy jenom čtyři tisíce nebo o něco víc. 
Co by tak asi řekl milionu. 

Průchod přes Senát byl už otevřený, rozhodl se projít zahradou. Takový malý odklad, 
než ho město zcela pohltí. Procházel mezi svěže zelenými keři. Později na podzim některé 
vypadaly, jako by z nich vyrážely drobné plaménky. Byla to doopravdy vzpomínka, nebo to 
viděl na nějakém obraze? Občas se mu to pletlo. Myslel zas na Lenku. Už ji dost dlouho 
neviděl, podobně jako malou Verunku. Robert byl velmi žárlivý – ne jenom na případné 
konkurenty, jak už muži bývají, ale na ten sebemenší vliv, který u Lenky pocítil. A uměl 
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trestat každou drobnou nevěru, ať skutečnou či jenom domnělou, dlouhými scénami či ještě 
hůře mlčením či odchodem. Jan si zas povzdechl. Přilnul k své dceři asi víc, než bylo zdrávo, 
když Eva umřela. A taky Lenka se na něho tehdy zcela upnula, až se bál, že snad nikdy 
nedospěje. Bylo jí tehdy čtrnáct, ale vypadala jako malé děvčátko.  

„Prosím vás, dá se tudy projít na Valdštejnské náměstí?“ 
Okamžik zíral na člověka, který ho najednou oslovil, a potom kývnul a naznačil rukou 

směr. Trochu mu připomínal Roberta. Ten se objevil taky náhle, to už byla Lenka v druhém 
ročníku. Prý jemný, chápavý, poněkud umělecky roztržitý, tak ho Lenka v té době líčila. 
Zřejmě z té roztržitosti jí udělal dítě a způsobil tím, že přestala studovat. Bože, když viděl, jak 
se její drobné, vlastně nedospělé tělo nalévá, jak málem přepadává tíhou plodu toho zloducha, 
který – jak se pak ukázalo – byl starší aspoň o deset let a přitom s mentalitou rozmazleného 
dítěte. Nebyl si jist, zda si chce Lenku vzít! Janovi ještě teď se rozbušilo srdce při té 
vzpomínce. Měli ho tenkrát poslat k šípku, ale Lenka rozchod striktně odmítla. 

To, že mu tenkrát zcela propadla, mohl být pokus vymanit se z otcovského pouta. Pro 
Jana to byla dost tvrdá rána, kterou nikdy ani sobě plně nepřiznal. Někdy v té době přišly jeho 
první obtíže... 

Drásavý výkřik, který zněl jako hlas jeho úzkosti, způsobil, že se zastavil. Potom si 
uvědomil, že tak křičí pávi. Jeden, docela bílý jako přízrak, stál nedaleko před ním na cestě. 
Chtěl mu snad něco naznačit? Všude teď viděl symboly, kterým úplně nerozuměl. Snad to 
bylo pod vlivem Bosche, Janovy marné snahy vyluštit skryté významy jeho obrazů. Přemohl 
se a šel zase dál. Šmouha tu pořád byla: zas nějaký symbol? Leda jeho úzkosti.  

   
* * * 

 
Když vešel do pracovny v třetím patře galerie, řekla mu Pavla Mincová, že ho chce 

vidět Baron. Nepoužila ovšem tu přezdívku, i když se jí vždycky ochotně smála. S údivem 
viděl, že má nové brýle s ostře tyrkysovou obroučkou a také svetřík v téže barvě, který 
smutně zdůrazňoval její skrovné půvaby. Nánosy příliš naléhavé červeně na jejích úzkých 
rtech a unavených tvářích hlásaly světu odhodlání hezky vypadat. Asi někoho má, nebo 
alespoň naději ho získat. Sklopil oči s jakýmsi studem. Byla mu milejší, když tolik 
nezdůrazňovala svou ženskost.  

„Neřekl, co chce?“  
„Slyšel jsi naše blahorodí někdy něco vysvětlovat?“ 
Přikývl. Baron byl jako Stalin: jeho telefon zřejmě postrádal sluchátko, sloužil jen 

k oznámení rozhodnutí nebo udílení příkazů. Potlačil chuť návštěvu ředitele odložit – i když 
bude jistě nějak nepříjemná, lepší bude mít ji za sebou. Vyšel zas na chodbu a potom 
sestupoval po schodech do prvního patra. Byl tady ovšem výtah, ale on měl potřebu sám sobě 
dokázat, že sestup zvládne bez problému. Jak na to myslel, málem zakopl a jenom taktak 
nedopadl na dlaždice odpočívadla. Proboha, to už je to takhle zlé? Opřel se o stěnu a chvíli 
dýchal. 

„Pane doktore, je vám něco?“ 
Vzhlédl a zdravým okem viděl paní Pavlatovou, příjemnou starší ženu, která dohlížela 

v patře pod nimi. 
„Ne, jen jsem se tak zamyslel.“ 
Pokývnul jí a seběhl po zbývajících schodech. Je důležité na to nemyslet, říkal si, když 

otevíral dveře ředitelny. 
Šmouha měla tu výhodu, že Barona úplně jasně neviděl: tu jeho nabubřelou tvář 

s nosem jak zoban supa, pod ní objemný břich, nadouvající krajkami zdobenou košili mezi 
klopami šmolkově modrého sametového saka. Baron to zřejmě pokládal za umělecké 
oblečení, i když spíš vypadal, jako by přišel z cirkusu. Zas se mu vybavila podoba Kaifáše 
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z Nesení kříže, aspoň se domníval, že je to tahle postava. Bosch zmučeného Krista skoro 
utopil v davu hlučných a krutě rozjařených lidí a nad tím, 
v ostrém profilu, který je v gotice znak odsudku, tvář 
Kaifáše tam vyjadřuje arogantní zpupnost. Jako by 
Bosch před všemi těmi staletími viděl Barona. 

Fakt, že si ho ředitel zavolal, znamenal skoro jistě 
nepříjemnost nebo aspoň zdržení. To bylo hrozné, měl 
tak málo času před sebou. Měl říct, že pracuje teď na 
Boschovi? Baron by se mu jenom vysmál: žádný Mistrův 
obraz nebyl v jejich sbírkách. Pokud vědeckou práci u 
svých podřízených vůbec uznával, pak jenom, pokud 
přispívala k propagaci galerie, jejíž vedení nějakým 
záhadným trikem před čtyřmi nebo pěti lety uchvátil. 

Sedl si na židli, kterou mu Baron nabídnul, a rozhlédnul se kolem sebe. Za ty dva 
měsíce, co tady nebyl, přibylo tu viditelně přepychu.  

„Hodlám předělat gotickou expozici,“ řekl ředitel. „A taky ji přemístit.“ 
„Proboha, proč? Vždyť jsme ji instalovali poměrně nedávno, je to tak sedm osm let. 

Stálo to tehdy těžké miliony.“ 
„V ěci se musí měnit, aby přitáhly zas pozornost.“ 
Raději mlčel. Všechny nové instalace, které Baron prosadil, byly vždy k horšímu. Pro 

Barona to ovšem byly tvůrčí činy, kterými se ve své velikosti skvěl. A skoro všichni se pak 
předháněli v chvále. Bylo až zvláštní, jak tu všechny uhranul... 

„Co od vás potřebuji, je ověřit pravost těchto věcí.“ 
Baron mu podal delší seznam. Vytáhl a chvíli čistil brýle, aby získal čas. Byla to pořád 

stejná písnička: Baron si vždycky usmyslel, že se mu obraz nebo socha nelíbí, často 
z nejasných příčin. U moderních děl prostě rozhodnul, že „nejsou autentická“. U starších 
zpochybňoval jejich pravost. Když si brýle nakonec nasadil, šmouha mu překážela při četbě. 
Proboha, co s tím bude dělat? Potom se trochu uklidnil a přejel seznam pravým okem. 

„Tohle jsou všechno ověřená díla, odedávna v našich sbírkách. Nějaká další 
zkoumání...“ 

Baron udělal odmítavé gesto. 
„S těmihle věcmi není něco v pořádku. Prostě to cítím.“ 
„Co myslíte tím, v pořádku´?“  
Měl by mu otevřeně říct, jak nenávidí všechnu tuhle svévoli, tu stálou změnu, která 

věcem bere kořeny a jejich atmosféru. Už oželel moderní sbírku, kterou ředitel téměř zabil. 
Umění stejně teďka v trapných křečích dodělává, pod vlivem hochštaplerů typů Barona. 
Vždycky tu ale byl veliký odkaz minulosti, ve kterém zůstávala jiskra naděje, že lidé jednou 
najdou zase cestu zpátky... Baron si jeho otázku vyložil správně jako kritiku. 

„Prostě to cítím,“ opakoval popuzeně. „Mám takovou intuici.“ 
„No intuice v takovém případě...“  
„To je jako bych řekl umělecký cit,“ řekl ředitel výhružně. „A ten mi ještě nikdy 

neselhal! Proto vám říkám, abyste se na to ještě podíval.“ 
„Chcete snad uhlíkovou nebo aktivační analýzu? Stejně jen přibližně potvrdí dataci.“ 
Baron na něho chvíli jenom zíral. Jan si najednou uvědomil, že ho není schopen vidět 

reálně: místo jeho tváře viděl jakýsi samoznak povýšené arogance, s kterou Baron vystupoval. 
Teď, když mu ho poněkud zakrývala šmouha, bylo to o něco horší. 

„Chci dokumenty o původu,“ řekl náhle ředitel. 
„Ale to je přece středověk, tam mnoho dokumentů není. Kromě toho, jméno autora je 

často jenom šifra pro nějakou dílnu nebo výjimečně celý cech. Když řeknu třeba Mistr 
Theodorik...“ 
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„Chcete snad říct, že neexistoval?“ 
„Ale existoval, to je doloženo. Víme taky, co určitě vlastní rukou maloval. Ale je 

přece docela jisté, že nemohl vytvořit sto třicet obrazů jen za dva roky jako na Karlštejně.“ 
Baron nějakou chvíli v duchu počítal, pak se opovržlivě usmál. 
„Pět obrazů za měsíc? Když se umělec rozjede...“ 
„Gotickou temperou. A pigmenty, které si pálili a mleli sami.“  
Díval se přitom do země. Nesměl mu ukázat, jak je mu protivný. Baron byl mstivý, to 

se vědělo, a přijít v galerii o místo, byť špatně placené, by byla katastrofa. Bez reptání přijal 
šibeniční termín, který jistě nesplní. Třeba Baron mezitím bude mít nějaký jiný geniální 
nápad, nebo – ale to by bylo příliš krásné – ho nakonec přece jenom vymění. 

 
* * * 

 
Když se vrátil do pracovny, Pavla Mincová, která s ním místnost léta sdílela, zdvihla 

hlavu od stolu a zamžourala na něj přes své brýle. 
„Co na tobě chtělo to naše blahorodí?“   
Její hlas často zněl, jako by stěží přemáhala smích. Ne vždy to ale znamenalo, že myslí 

svá slova posměšně. 
„Teď bude stěhovat a předělávat gotiku. Chce z ní zas zřejmě řadu věcí vyhodit na 

základě své slavné intuice.“ 
„A ty snad na intuici nevěříš?“ 
Řekla to zas tak, že bylo těžké rozhodnout, co si o tom sama myslí. Podíval se na ni, 

ale hned zas sklopil oči. Šmouha, která kryla jeho levé zorné pole, ho zas naplnila úzkostí. 
„Hitler taky měl pořád intuice,“ řekl. „Intuice je berle pro ty, kterým chybí věcné 

argumenty. Nechápu, proč v čele galerie není odborník.“ 
„Ale to on přece je.“ 
Měl ji vzít vážně a začít se s ní přít? Jenom by riskoval, že ji tím zažene do opačného 

tábora. Rozhodl se vzít to jako vtip. 
„Já vím, odborník na všechno. On se tak jistě cítí,“ ušklíbnul se.  
„Vždyť mu všichni tleskají.“ 
Zas nevěděl docela jistě, zda to myslí jako odsudek. 
„Já bych rád věděl, čím tu všechny uhranul.“ 
„Myslím, že sebevědomím. To nám všem dneska chybí,“ řekla vážně. 
„A to má být nějaká hodnota?“ 
„Dneska je. On o své pravdě nepochybuje, zatím co ostatní...“ 
Pokýval hlavou. Moje pravda, tvoje pravda, to teď slyšel skoro denně. Copak je 

nedávno nabytá svoboda uvrhla zpátky do těch dob, kdy pravdu hlásali jen samozvaní proroci 
a nakonec spor rozhodla obvykle síla meče? Nejraději by ten hovor ukončil. Otevřel počítač a 
díval se, co má k těm věcem, které Baron pokládal za podezřelé. Moc toho nenašel. Neměl ve 
svých dokumentech zrovna pořádek.  

„Jakpak jsi daleko s tím Boschem?“ zeptala se najednou. 
Překvapeně vzhlédl. Ano, mluvil vícekrát o svém velikém projektu, ale neměl dojem, 

že ji příliš zajímá. 
„Vlastně jsem pořád na začátku,“ řekl. „Nějak nevím, jak ho uchopit.“ 
„S čím máš takový problém? Vždyť jeho postoj je nám blízký, ty to necítíš?“ 
Měl co dělat, aby nemyslel na šmouhu, která se mu pletla před oko. 
„No, já nevím,“ řekl neochotně. „Je to přece jenom pět set let.“ 
„Já myslím, jak vždycky hned popírá to, co obrazem káže. Vezmi si třeba Svatbu 

v Káni galilejské, na kterou jsme spolu koukali. Nábožný obraz, přitom šamani a pohanská 
mše v pozadí.“ 
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„Pokud to správně čteme,“ namítnul. 
Bosch zřejmě odpoví jen na to, nač se 

člověk umí ptát. Jeho obrazy jsou jistě plné 
symbolů. Některé Jan znal, ale pochyboval, 
že jim vždycky správně rozumí. Tak třeba 
džbán byl tehdy symbol Nejsvětější panny, 
naplněné mystériem, ale džbán byl taky jindy 
symbol hříchu a co byl potom puklý džbán, 
z kterého všechno vyteklo? Obraz, o kterém 
Pavla mluvila, pořádně nechápal, nejenom 
jeho symboliku. Džbánů je tam celá řada, ale 
žádný určitě neznačí hřích. Věděl, že obraz 
někdo přemaloval a taky nepochopitelně 
přiřízl (asi nějaký Baron šestnáctého století). 
Když sňali olejomalbu a odhalili pod ní 
temperu, shodli se znalci, že to bude Bosch. 
Nebyl si docela jist autorstvím, tím méně 
detaily, o kterých Pavla mluvila. 
„T řeba mu šlo především o kontrast, 
nejenom v barvě, ale taky v obsahu,“ řekl. 
„Ty si to usnadňuješ,“ řekla lehce. „Jako bys 
nevěděl, že se dá zároveň věřit i nevěřit, děsit 
se svojí nevíry a přitom nutkavě svou víru 

popírat a zesměšňovat.“  
„Dovedu chápat pochybnost, tu často cítím. Ale takové hysterické vnitřní rozpory...“ 
„Tohle je přece plamínková gotika, období slz i smíchu. Vezmi si, kolik bylo v její 

době heretiků, kolik divokých sekt. A kolik opravdové vášně všemu navzdory. Tobě to, jak 
vidím, nic neříká. Proč jsi tak vlažný?“ 

Jenom se na ni mlčky podíval. To její naléhání mu už bylo nepříjemné. Tušil, že jí teď 
nejde jenom o Bosche, ba ani o jakousi obhajobu její názorové nepevnosti. Už delší dobu 
musel snášet její výpady a zase lichotky, obojí stejně málo opodstatněné. Možná to bylo 
jenom naléhání její povadlé, tak málo muži doceněné ženskosti. Nikdy předtím ho nenapadlo, 
že by snad na něho nakonec zaměřila svoje nezkušené svody. Ne tahle možnost nepadala v 
úvahu. Trvalo nejméně dva roky, než ho vůbec vzala na vědomí aspoň jako kolegu, i když byl 
vlastně její nadřízený. Měl si snad myslet, že se rozhodla vidět v něm také muže? Nic 
takového přece neřekla, jen její chování získalo nový odstín. Byl by rád řekl, že jí nic nemůže 
nabídnout – má příliš starostí se svým proradným tělem a kromě toho žádnou přitažlivost 
z její strany necítí.  

„Já asi zkusím strukturální přístup,“ řekl místo toho hlasitě. 
Chvíli na něho nevěřícně zírala, pak trhla ostrým ramenem v tom hrozném tyrkysovém 

svetříku, v němž její pleť získala podivně fialový nádech, a zamumlala něco jako „zbabělec“.  
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II 
 

Klanění tří králů, jehož 
detail večer zkoumal pod lampou, 
jako by mu chtělo dokázat, že měla 
Pavla pravdu. Sám o sobě velice 
krásný obraz v jemných tónech: 
malebně nachýlená chýše v popředí, 
před ní v temně modrém rouše 
Madona – jako by protipól té starší 
van Eyckovy v šarlatu – na klíně 
s éterickým Ježíškem. Z tří králů 
vévodí krásná postava mouřenína, 
jehož sinavé roucho možná něco 
znamená. Klečící starý král nabízí 
sošku, která – jak uviděl pod lupou 
– zobrazuje pověstnou scénu ze 
Starého Zákona, v níž se Abraham, 
poslušný božího hlasu, chystá 
obětovat Izáka: je to už předjímání 
Ježíšova martýria? Takové věci 
Mistr občas dělal: míchal s oblibou 
různé časové roviny. Jenže zpod 
sošky lezou ropuchy, gotický 
symbol nevíry. A v chýši divné 
změtení, z kterého vyhlíží jakási 
napůl nahá, rudým rouchem jenom 
přizastřená postava s ozdobným 

turbanem či korunou a zlatým řetězem. V obojcích na ruce a noze někteří viděli pouta, i když 
to byly nejspíš ozdoby. Nikdo se nezmiňuje o tom, že má v ruce ještě další korunu, která snad 
patří druhému z tří králů, ale může taky být určená pro Ježíše: zrození krále Židů údajně 
předjímalo staré proroctví. Král David, nebo Antikrist, jak usoudil jeden německý badatel? 
Ale to nestačí: na střeše odpočívá spáč na splasklých dudách, další symbol nevíry. Jiné detaily 
nešlo rozeznat, jsou tam prý v pozadí také podivné scény. Co tohle všechno znamená? 

Vyrušil ho hluk, který nejenom neustával, ale sílil. Trvalo chvíli, než si uvědomil, že 
se něco děje na chodbě. Pokusil se ty zvuky ignorovat, ale pak se jeho srdce rozbušilo divným 
neklidem. Vyskočil a tak jak byl, vyrazil na chodbu. Cosi se dělo ve tmě v druhém patře. 
Třesoucí se rukou nahmatal na druhý pokus vypínač a rozsvítil. Pak sešel po schodech na 
odpočívadlo. Uviděl Hlávkovou s tím jejím druhem, jak se divně tahají, jako by se neuměli 
rozhodnout, zda chtějí dovnitř nebo ven. Hlávková byla jenom v noční košili a bosá, on byl ve 
spodkách a nějakém nepříliš čistém triku. Jan ucouvnul. Otec v něm kdysi vypěstoval 
předsudek, že se rodinné rozbroje mají vždy odehrávat v bytě, bez účasti veřejnosti. Cítil, že 
by měl nějak zasáhnout, ten chlap ženě určitě nějak ubližuje – a přitom mu stud bránil dát 
najevo svoji přítomnost. 

„Poslyšte, co to tady provádíte,“ nakonec zavolal. 
Hlávková se po něm ohlédla. Muž využil té chvíle její nepozornosti, odstrčil ji a 

vklouzl hbitě, jak by to od jeho tělnatosti člověk nečekal, do dveří bytu, které za sebou 
s třeskem zabouchl. Žena jen na okamžik strnula, potom se vrhla na dveře. 

„Vašku, ty zvíře, pusť mě dovnitř!“ vyk řikla. 
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Za dveřmi bylo ticho, nic se nepohnulo. Hlávková bezmocně strčila do dveří, pak do 
nich začala zuřivě bušit pěstmi. 

„Pusť mě, ty bestie, vždyť jsem tu málem nahá!“ 
Odpovědělo jí jen ticho. Člověk uvnitř buď tiše poslouchal nebo lhostejně odešel do 

hloubi bytu. Jan chvíli přihlížel, jak žena buší do dveří, pak když se s bezmocným vzlykáním 
po jejich dřevě svezla na zem, přiběhl k ní a začal také bušit, napřed opatrně, potom pořád 
silněji. 

„Hlávko nebuďte blázen, pusťte svoji ženu dovnitř,“ zavolal. 
„On není Hlávka,“ řekla žena od země. „Já s ním jenom tak žiju. Stejně to nemá cenu, 

on tam nejspíš někde usnul. Chová se jak zvíře, když je nalitý.“ 
„Ale tady přece nemůžete zůstat bosá, v noční košili.“  
„A co mám dělat, když mě dovnitř nepustí?“ 
„Tak pojďte ke mně nahoru, trochu se zahřejete a já zavolám policii.“ 
„Ne, policii ne,“ zděšeně vyhrkla. „Vždyť on je v podmínce, to by ho okamžitě zašili.“ 
„O tom se potom domluvíme. Stejně pojďte nahoru.“ 
Pomohl jí vstát a pak ji vedl vzhůru po schodech. Mezitím světlo na schodišti zhaslo a 

tak si všiml, že jsou dveře vedlejšího bytu otevřené na škvíru. Ta stará Knotková byla jako 
vždy zvědavá, ale současně opatrná, aby od ní nechtěl pomoc. Už na patře si uvědomil, že 
mohl dopadnout jako Hlávková: vyběhl bez klíčů a nechal dveře otevřené. Stačila by trocha 
průvanu a byl by na tom stejně. 

V bytě jí našel bačkory a pak ji přemlouval, aby si v koupelně dopřála horkou sprchu. 
„Jste celá prokřehlá,“ řekl jí. „Bude to div, když nechytíte nachlazení. Horká sprcha je 

na to nejlepší. Potom si přes sebe přehoďte župan, je tam u dveří na háčku. Už jsem ho dávno 
nepral, ale pro jednou to vydržíte.“ 

Snažil se zatím trochu číst, zatímco se sprchovala, ale nemohl se soustředit. Nezvyklá 
událost a teď její přítomnost v bytě rozčeřila hladinu jeho běžného života. Nebyl dobrodružná 
povaha a všechno nezvyklé, co narušilo jeho klid, vnímal spíš bolestně. Měly takové události 
skrytý význam, nebo se jen prostě děly? Zase si vzpomněl na Bosche. Výjevy v jeho 
obrazech, zejména v zpodobeních pekla, byly na první pohled vrchol nahodilosti, jaká se 
v běžném světě ani zřídka nestává. Až by se zdálo, že to právě byl ten vrchol rozvratu, ta 
nepřítomnost jakékoliv souvislosti, přijatelné rozumem, která pro Mistra byla esencí pekla. 
Jenomže bližší zkoumání vždy ukázala, že v těch absurdních, zemitě komických a jaksi 
pobuřujících výjevech byl skrytý symbolický význam... 

Slyšel, jak vyšla z koupelny, a pak ji uviděl, zahalenou v jeho starém županu. Trhlo to 
s ním, ta vlastně nepatřičná intimita toho výjevu, potom si ale vzpomněl, že jí to sám navrhl. 

„Už je vám teplo?“ zeptal se. 
Jen němě přikývla. Měla poněkud vlhké vlasy a tvář, zbavená i toho minima líčidla, 

které používala, vypadala nějak naze, také měkčeji. Nabídl jí druhou lenošku, v které už 
dávno nikdo neseděl. 

„Na policii volat nechcete,“ řekl s umělým klidem. „Tak co budeme dělat? Můžete tu 
se mnou přečkat noc, ale co ráno? Musíte se přece nějak dostat domů.“ 

„On mě pustí, až se vyspí z opice. On je většinou celkem hodný, jenom když se napije, 
je z něho zvíře.“ 

Jan přikývl, i když mu připadalo, že se zvířata tak nechovají. 
„Promiňte, že se ptám, ale on zřejmě nepracuje. Tak kde bere peníze na to pití? Pokud 

vím, bývá skoro denně opilý.“ 
Nějakou chvíli mlčela, zdálo se, že neodpoví. Pak přece jenom zdvihla hlavu. 
„Nemá stálé zaměstnání, to je fakt. Kriminál se za ním táhne, nikde ho nechtějí vzít...“  
„On byl dlouho ve vězení?“ 
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„Něco přes rok. On není žádný zločinec, to si prosím vás nemyslete. Pracoval jako 
závozník u jedné firmy a věci se ztrácely. Nic prý v životě nevzal, ale hodili to na něho. 
Potom se ještě s někým popral, tak šel sedět. Pustili ho o rok dřív, ale s podmínkou.“ 

„Vy jste mi ale ještě neřekla, kde bere peníze.“ 
„Prodává mobily. Ne nové, z druhé ruky.“ 
„Tedy kradené.“ 
„Cože? On nekrade, to bych s ním přece nežila. Vykupuje je ze zastaváren a pak je 

prodává, většinou po hospodách. To málo, co tím vydělá, většinou zase propije.“ 
Jan ji s údivem poslouchal. Co mu tu vykládala, mohlo být odněkud z Afriky, tak mu 

to bylo vzdálené. 
„Tak z čeho žijete?“ 
„No, občas přece jenom něco přinese. A já uklízím, jsou tady kolem lidi, kteří si to 

mohou zaplatit.“ 
„A to odjakživa? Připadá mi...“ 
„To je dlouhé povídání,“ přerušila ho. „Někdy vám to třeba řeknu, ale teď jsem na to 

unavená.“ 
Přikývnul. Vlastně nebyl moc zvědavý na další historii rozvratu a úpadku. 
„Tak půjdeme spát,“ navrhnul. „Problém je, že mám jenom manželské postele. Bylo tu 

sice ještě jedno lůžko, ale to si už před lety vzala dcera, když se stěhovala... No, nebojte se, 
nic vám nehrozí, jsem sice muž, ale už starý.“ 

„Vy přece nejste starý, ale nebojím se vás. Jste laskavý...“ 
„A? Jen to řekněte.“ 
„Když já asi neznám to správné slovo... bezbranný?“ 
Prostě takový hodný eunuch, říkal si, když vytahoval staré ložní prádlo. Všechno tak 

trochu páchlo zatuchlinou, až se za to styděl. Není jenom ten rozvrat, který někdo zlobně 
působí, je také ten, v kterém se věci samovolně rozpadají a jiné zase splývají. Vědci pro to 
mají slovo entropie. Nevěděl, zda se to úplně hodí na něho. Když Eva umřela a on se vyhrabal 
z té černé díry smutku jenom proto, že se musel starat o Lenku, přece jen se vzpíral tomu 
úpadku. Ale pak Lenka také odešla a on měl pocit, že ten běžný život ztratil smysl. Chytil se 
práce jako záchranného kruhu a ostatní se jenom snažil udržovat ve stavu, který ho příliš 
neobtěžoval... 

„To nemusíte povlékat,“ řekla žena vedle něho. „Vždyť je to jen na jednu noc.“ 
Přesto to dokončil, ačkoliv povlak nebyl o moc vábnější, než stará prošívaná 

přikrývka. Potom odešel do koupelny. Když se vrátil, Hlávková už spala, zavrtaná 
v poduškách jako nějaké zvířátko. Ležel pak dlouho beze spánku. Bylo to nějak divné, že má 
po těch letech vedle sebe někoho. Ta mezera mu vždycky vadila a byly chvíle, když si 
v polospánku skoro živě představoval, že se Eva nějakým zázrakem vrátila. O to horší bylo 
pak prázdno, které vedle sebe nahmatal. Bylo to ale prázdno, které mělo význam: škrtnuté 
bytí, jak to nazval jeden novodobý filosof, či naplněná prázdnota, jak o ní mluvili někteří 
středověcí mystici a ještě předtím mudrci prastaré Indie a Číny. 

 
* * * 

 
Když se druhého rána probudil, Hlávková v posteli už nebyla. Napřed si myslel, že je 

někde v bytě, ale brzo zjistil, že už odešla. Župan byl přehozený přes křeslo, na kterém včera 
seděla, a vedle ležely pečlivě vyrovnané staré bačkory. Potichu vyšel na chodbu a pak šel 
kousek po schodech, až mohl vidět patro pod sebou. Nikdo před jejím bytem nebyl. 

Zřejmě se do bytu konečně dostala. Jaká scéna se tam teď asi odehrává? Chvíli napjatě 
naslouchal, ale nic slyšet nebylo. Jsou scény hlučné nebo mlčenlivé a nebo také nejsou vůbec 
žádné scény: život, na chvíli vychýlený až po krajní mez, zaskočí zase do svých drážek a lidé 
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ze strachu před hrozbou neznáma pokorně předstírají, že se nic velkého nestalo. Časem snad 
skoro zapomenou, jen někde hluboko se jako vystrašený ptáček chvěje potlačená vzpomínka. 
Jan tohle v minulosti zažil, i když v jiné podobě. 

Umyl se a nasnídal, potom zaváhal nad postelí. Měl by ty druhé lůžkoviny vrátit do 
bedny, ale nakonec to neudělal – místo toho jakžtakž ustlal obě postele. Potom se oblékl a 
vyšel z domu na ulici. Když scházel se schodů, čekal tak napůl, že ve spodním patře najde 
zase Hlávkovou, jak se ohání hadrem na koštěti, ale nikoho tam nepotkal. Život přece jen do 
svých drážek zcela nezapadl. To se mu potvrdilo, když ve dveřích na ulici k němu někdo 
přistoupil. Trvalo chvíli, než v tom přítmí poznal druha Hlávkové. 

„Vy jste pan doktor Světlík?“ zeptal se ten muž. „To u vás byla v noci Anita?“ 
„Ano. A vy jste zřejmě muž, který ji včera vyhodil a nepustil ji zpátky do jejího bytu. 

Kdyby nebylo mne, zůstala by polonahá na chodbě a jistě by to odskákala. Copak nemáte 
rozum, člověče?“ 

Mužův výhružný výraz se zmírnil do jakési ublížené obrany.  
„Pochopte, ona mě tak vytočila. A taky jsem měl trošku upito.“ 
„To zřejmě často míváte. Je to váš život, do kterého mi nic není. Co po mně vlastně 

chcete?“ 
„Strávila s vámi noc!“ 
Bylo docela zvláštní, jak se v jeho řeči střídal servilní a výhružný tón. 
„Ne tak, jak si to asi představujete. Prostě jsem jí poskytnul přístřeší a postel, když 

nemohla domů. Chtěl jsem volat policii, ale ona nechtěla, že prý jste v podmínce. Tak jsem jí 
vyhověl. Ale vy byste měl vědět, že jsou na takové činy zákony.“ 

„Vy byste volal policii?“ zeptal se.  
Výhružnost z něho zcela spadla, vypadal schlíple, aspoň se tak zdálo. 
„Dost nerad, nemám policii příliš v lásce. Ale musel bych, kdyby se něco takového 

opakovalo. A teď mě nechte jít, mám napilno.“ 
Muž ustoupil a Jan se vydal po nerovné dlažbě vzhůru. 
„Já jsem slušný člověk,“ slyšel za sebou. 
„Tak se podle toho chovejte,“ odsekl, aniž by se otočil. 
Ještě mu bušilo srdce, když došel k Novým zámeckým schodům. Na chvíli se zastavil. 

Šmouha před levým okem, na kterou na chvíli zapomněl, tu byla pořád, stejně jako řezání 
v boku a spousta dalších drobných bolestí. Teď ke všemu se přidalo jakési trnutí, které mu 

skoro zabránilo dostat pravou nohu na 
kamenný stupeň schodiště. Zas další 
příznak! Obavy v něm zase vzplály jako ty 
děsivé ohně na obzoru Boschových 
pekelných výjevů. Potom se přemohl, 
udělal první krok a po něm další. Kulhavý 
poutník, vzpomněl si, tak Pavla nazvala ten 
Mistrův obraz, který jí jednou v knize 
ukázal. Myslela přitom zřejmě na Čapka, 
ale bylo to výstižné. Vzpomínka mu na 
okamžik kmitla k ní a hned zas uskočila 
zpět. Jak někdo, kdo má smysl pro 
výtvarný projev, může zvolit tak strašnou 
barvu brýlí a navíc svetříku! Chtěla na sebe 
upozornit? To by ho rovnou mohla říznout 
břitvou do oka. Myslel raději na ten 
Boschův obraz, ve kterém hlavní postava 
naznačuje diagonálu a hmotu domu vlevo 
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vyvažuje koruna tmavého stromu mírně vpravo od středu. To vše je malováno téměř ve 
valérech, jako by malíř jenom dechnul náznak fialových, zelených a hnědě oranžových tónů. 
Ten člověk znal druhotné barvy a barevný trojúhelník, aniž by to okázale předváděl... 

Zastavil se a chvíli udýchaně hleděl přes zeď na prejzové střechy domů. Některé tu 
možná byly v době, kdy Bosch ještě žil. Jistě tady byl Petřín, ale rozhlednu tu postavili jenom 
před sto lety jako symbol pokroku... Zvládnout takové schody bylo kritériem stádia té jeho 
možné nemoci. Když schody vyjde, bude si moct říct, že nemoc nemá? To bohužel asi ne. 
Cokoliv v životě mohlo mít ten či onen význam, ale také nemuselo žádný význam mít – a 
kromě toho, význam vždycky závisel na souvislosti, v níž se objevil. Kulhavý poutník mohl 
znamenat jenom, co ukazoval: člověka, který přes neduživou nohu musí dále putovat, vlastně 
takový příměr jeho života. Ale pokud tohle dílo člověk přiřadil ke dvěma dalším, s kterými na 
první pohled nijak nesouvisel a které samy tvořily dost velkou záhadu, k té trochu zvláštní 
scéně Kejklíře a pověstně absurdní Léčbě bláznovství, když k tomu přidal ještě obraz čtvrtý, 
který asi existoval, ale ztratil se a nikdy nenašel, vyvstane náhle nový význam: ty čtyři obrazy 
jsou alegorie čtyř živlů, čtyř lidských temperamentů a také planet, které je – jak tehdy věřili – 
z vesmíru ovládají. Poutník by pak znamenal zemi, melancholii a Saturna, Kejklíř vodu, 
povahu flegmatika a Lunu s ní spřízněnou, Léčba bláznovství vzduch, sangvinický charakter a 
Merkura. Všechno to ovšem závisí na tom, zda byl opravdu někdy obraz čtvrtý, zobrazení 
ohně, cholerické povahy a Slunce, které tehdy ještě platilo za planetu. Význam, který závisí 
na tom, co tu není, več jenom věříme, aniž by pro to byly jakékoliv důkazy? Taky docela 
dobrá metafora života. 

Konečně zdolal poslední schod toho únavného schodiště a opřel se o balustrádu. Před 
sebou měl šedomodré moře domů, z něhož vyrážely věže jako majáky někdejší víry. Dnešní 
člověk ničemu nevěří, dokonce ani tomu, co mu věda usilovně dokazuje. A přesto ve všem 
kolem sebe hledá významy, většinou asi pošetilé. V módě zas byly kartářky a horoskopy, 
navzdory všem těm omylům, kterých se dopustili staří hvězdáři... Jan se násilím odlepil od 
kamenného zábradlí. Když jenom pomyslel na statisíce životů, které se odvíjely za okny těch 
domů, každý z nich zdánlivě ve středu vesmíru, měl z toho trochu závrať. 

 
* * *  

 
Paní Rabasová, která ovládala archiv, byla 

možná trochu bláznivá, ale byla spolehlivá a Jan si s ní 
docela dobře rozuměl. Když vešel do kumbálu, 
v kterém pobývala, měla bradu opřenou předloktím o 
desku stolu. Co ho však zarazilo, byla stará kniha, 
kterou přitom měla položenou na hlavě. 

„No co koukáte?“ obořila se na něho. „Tohle je 
způsob, jak udržet vnitřní rovnováhu. Myslíte jenom 
na knihu a celý svět si může vyvádět, vás se to 
netkne.“ 

„Jen jste mi připomněla jeden Boschův obraz. 
Na něm je taková postava.“ 

„Jenomže mnohem starší, ohavo. Já znám ten 
výjev, vždyť jste mi ho ukázal.“  

Sundala si knihu z hlavy. 
„Taky tak trochu doufám, že mi z knihy do 

hlavičky něco naskáče, ale to se nějak neděje. Tak 
copak jste mi přinesl?“ 

Jan sáhl do tašky a vyndal papír, který dostal 
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od Barona. 
„Mám tady seznam exponátů, ke kterým mám dodat doklady o jejich původu a 

pravosti, pokud ovšem nějaké jsou.“ 
Zběžně prohlédla seznam. 
„Co je to zase za pitomost? Tyhle věci tu máme, co tu pracuju. Kdo si to vymyslel?“ 
„Na to se ani nemusíte ptát.“ 
„Aha, náš generál. Připadá mi jako balon, jak se nafukuje. Kdypak ho někdo 

propíchne, aby konečně splasknul?“ 
„Zatím se k tomu nikdo neodhodlal.“ 
„Škoda. No, tak si zatím sedněte, já vám to vyhledám.“ 
Šel s ní do druhé dlouhé místnosti, kde měla řadu registratur, do nichž nerada lidi 

pouštěla. Patřilo k místní etiketě, že si Rabasová stěžovala na to, jak je přetížená, ale když se 
někdo chtěl sám obsloužit, jen ji tím urazil a nejspíš nedostal, co chtěl. Jan si proto prostě sedl 
k dlouhému prázdnému stolu vedle kopírky a jen pasivně přihlížel, jak se s brumláním hrabe 
v přecpaných zásuvkách. 

„Co vaše neteř?“ zeptal se. „Jestlipak už našla partnera?“ 
Rabasová sama nikdy vdaná nebyla a žádné děti také neměla, ale neteř kdysi k sobě 

přijala, když její sestra zemřela či utekla, o tom se vedly spory. Zřejmě ji měla velmi ráda, ale 
byla přesvědčená, že je hrozná nekňuba a určitě „zůstane na ocet“, pokud se jí teta o ženicha 
nepostará. Vymýšlením strategií, jak konečně lapit tu či onu „partii“, žila skoro celá galerie, 
aspoň ti, co měli častěji co dělat v archivu. 

„S tím hercem nám to nevyšlo,“ říkala Rabasová tlumeně, jak se skláněla nad 
registraturou. „Pohledný mužský, ale on má prosím přítele, se kterým otevřeně žije, umíte si 
to představit? Copak už v tomhle světě není nikdo normální?“ 

„To víte, herci,“ řekl Jan dle nepsaného scénáře. 
„No právě. Já jí pořád říkám, chce to technika, bývají sice úzkolebí, ale aspoň jsou to 

chlapi, tedy většinou. Jeden se zrovna nastěhoval do domu. Má sice kouty na hlavě až za uši a 
úzká ramínka, vypadá trošku jako sleď, ale je slušný, zdvořile mě zdraví, neplive a je to 
inženýr. Tak tady máte první porci,“ vyklopila mu na desku stolu kupku dokumentů. „Zatím 
jsem ho s žádnou slečnou neviděla. Myslíte, že je to dobré znamení?“ 

„Když to je těžké říct,“ odtušil Jan a probíral se v papírech. 
„Je v rezervě ještě ten fotograf,“ říkala zase od registratur. „Vypadá sice trošku jako 

opičák, ale má ramena,“ ukázala lokty, „a chlupy snad i na zádech. Taky tak trošku zavání, 
jako ze zoologické zahrady. Ale troška zemitosti nevadí, co říkáte?“ 

„Zdá se mi správně, že byste o něho sama stála?“ prohodil. 
Přišla až k němu, pak si založila ruce v bok. 
„Poslyšte, vážený,“ řekla hrozivě. „O co mi jde, je udržení rodu.“ 
Málem se polekal, že ji skutečně naštval, ale potom uviděl, jak se jí v koutcích očí 

skládá pleť do náznaku úsměvu. 
„A rozhodně o žádné necudnosti,“ doplnil. 
„Přesně tak... Tady máte zbytek.“ 
A hodila mu na stůl další kupku papírů. 
 

* * * 
 
Obraz Rabasové, jak seděla s knihou na hlavě, ho provázel, když vezl kopie jistě 

zbytečných certifikátů do ústředí galerie. Baronovi je hned nevydá, musí předstírat dlouhé, 
namáhavé pátrání, čímž získá trochu času pro sebe. Stejně ta dokumentace byla jen formalita, 
Baron si udělá, co chce. 
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Pavla v pracovně nebyla. Měl skoro pocit, jako by na něho prázdnota její židle 
vyčítavě zírala. Snad se nakonec nešla utopit? Ne, to se dneska nedělá, vášně odnesl čas, 
alespoň v této části světa. Bolesti duše léčí psychiatři, mají na ně různé pilulky... Znovu si 
vzpomněl na Boschovu Léčbu bláznovství, z které si Rabasová udělala vlastní rituál. Žena 
s knihou ovšem jen neúčastně stojí u stolu, vlastní akt na nemocném provádí postava vlevo. 
Šli na to tehdy radikálně – když něco špatně fungovalo, tedy se to prostě vyřízlo. Bahenní 
kámen tomu říkali, jeden už leží na stole, další se zřejmě dobývá. Chirurg má místo čepce 
obrácený trychtýř na hlavě – chystá se do té díry v hlavě nalít rozum, který snad má v cínové 
konvičce prelát, čtvrtá postava výjevu? Je rozum substance? Ani Bosch si to jistě nemyslel. 
Dělal si tedy prostě legraci z pokusů napravit bláznovství světa? 

Jan si jen povzdechl. Byly tak různé formy bláznovství, jak soukromé a společností 
zavržené, tak všeobecně přijaté. Když skoro po stu letech Erasmus Rotterdamský napsal onu 
slavnou ironickou Chválu bláznovství, posmíval se v ní pedantským formám víry a také jiným 
zlořádům v životě církve tak jako ve své malbě Bosch, ale nikdy nezpochybnil samy základy. 
Vždycky tu bylo něco, co muselo zůstat netknuté, tehdy podobně jako teď, i když se to 
vzpíralo rozumu... 

Napsal Pavle lístek na stůl, že šel do knihovny, a vyšel zase z pracovny. Zastavil se 
ještě na záchodě, ke všem bědám ho teď taky začínala zlobit prostata. Když si umýval ruce, 
podíval se do zrcadla. Šmouha tady pořád byla a nejspíš díky ní mu vlastní tvář připadla nějak 
změněná. Vůčihledně stárnul, vlastně předčasně. Ten dojem jistě zvyšovaly vlasy, už dost 
prošedivělé a prořídlé, které mu sahaly až k bradě.  

„M ěl by ses nechat ostříhat,“ říkala mu Lenka, když se naposled letmo viděli. 
„A proč?“ 
„Vypadáš zanedbaně,“ řekla úzkostně. „A jinak, než ostatní muži. Dneska se nosí 

vlasy nakrátko, dokonce si někteří holí hlavy.“ 
„Chceš, abych vypadal jako sovětský generál nebo turecký vezír? Holení hlavy je 

neklamný projev agrese.“ 
„Já nevím. Robert říká...“ 
„Prosím tě, nech si toho svého Roberta!“ 
Ani nevěděl, kde nějaký holič sídlí, už léta si sám vlasy přistřihoval, když už příliš 

vadily. Prošel v tom více stádii – napřed, po nemoci a smrti Evy, stavem nechuti se vůbec 
sebou zabývat. Později, když ho lidi otravovali různými poznámkami, stádiem vzdorovitosti. 
Tehdy pro něho jeho dlouhé vlasy byly cosi jako symbol odporu. A teď? Prostě si zvykl. 
Kdykoliv si vlasy zkrátil, měl tak trochu pocit nahoty. 

Když zavřel dveře umývárny a spěchal po schodech se slabou úzkostí, že při své 
příslovečné smůle potká Barona, přemýšlel o tom, proč si vlastně Bosche vybral. Široko 
daleko tu žádný jeho obraz nebyl a jemu skrovný plat a hlavně vzrůstající potíže stále víc 
bránily, aby se za jeho díly vydal do světa. Vídeň, Paříž, Londýn, Rotterdam: tam všude, ale 
také ještě jinde byl Bosch k vidění, vždycky jenom jeden kus a často ještě pochybný. Bylo 
jenom nějakých dvacet desek (když triptychy bral za jednu), o kterých byla úplná jistota, že je 
to doopravdy Bosch a ne nějaká kopie či podvrh. Víc děl na jednom místě bylo jenom 
v Madridu, díky podivné snaze kdysi temně proslulého panovníka přivlastnit si všechny jeho 
obrazy. Filip Druhý, ten katolický král, který pod botou Inkvizice drtil každý náznak 
reformace nebo jiné herese, měl zvláštní slabost pro umělce, který víru vlastně stále jenom 
podrýval. Nebo snad ne? Byly snad jeho úsměšky a provokace jenom zkouškou, na níž se – 
jako v duchovní posilovně – víra cvičila? 

Jana Bosch na počátku zaujal podivnou absurditou některých svých výjevů. Zdálo se 
mu, že přes tu obrovitou vzdálenost pěti stovek let nějak jako by vyjadřoval poťouchlost, s níž 
si s ním jeho vlastní osud pohrává. Eva onemocněla právě v době, kdy ji po dlouhých 
citových zmatcích znovu objevil a začal ji opravdu milovat. Představy, jak teď spolu budou 
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zvolna stárnout v tiché shodě, brutálně škrtla její smrt. Potom se přihlásilo jeho tělo desítkami 
příznaků, které vždy mizely nebo se nějak přetvářely, jakmile se odhodlal nechat se vyšetřit. 
Také v té době, ještě zcela nezbavené nadějí po pádu pitomého režimu, galerii nějakým skoro 
magickým trikem uzurpoval Vejvoda řečený Baron, člověk nevzdělaný, ale nadaný až 
geniální drzostí, a Lenku uchvátil zas Robert. Ten manželství s nejistou, křehkou ženou pojal 
jako špatnou operu plnou velkolepých scén a okázalých odchodů, z kterých se bohužel vždy 
zase vracel. Z tohoto neblahého svazku sice vzešla Verunka, k níž cítil až bolestnou něhu, ale 
děvčátko moc často neviděl – Robert ho neměl rád a vymýšlel si různé důvody, které bránily 
jejich setkání. 

Jan sedl na tramvaj ve směru k centru. Výjimečně našel místo k sezení, čímž ulevil své 
pravé noze (Kulhavý poutník) a mohl pozorovat domy, pokud mu to šmouha dovolila (scéna 
trochu jako z Kejklíře). Nikoho s knihou kolem sebe neviděl, zato mu do hlavy klovaly stále 
stejné věty, které lidé hulákali do svých mobilů. Jiná, strašlivě pořád stejná hesla slyšel teď 
pořád v rozhlase a televizi, měl přitom pocit, jako by mu datel seděl na lebce a neúnavně 
kloval. Léčba bláznovství? To už spíš naopak. Ano, Pavla měla patrně pravdu: tohle byla 
doba, v něčem podobná té plaménkové gotice – bláznění jako by se zmocňovalo všech, 
člověk už málem nevěděl, čemu má věřit, a skoro jediné, v čem se snad mohli lidé ještě 
shodnout, byl odpor k těm, kteří se nově prodrali do čela společnosti a vůčihledně na ní 
bohatli... 

 
* * * 

 
Vystoupil na místě, které by v jiném velkém městě bylo bulvárem, tady však zvláštní 

nenávistí místních lidí k stromům mělo jenom řádku vůčihledně schnoucích zákrsků. Blížil se 
k obchodu, kde Lenka pracovala. Věděl, že dovnitř nemůže, svou zanedbanou ošumělostí by 
vzbudil leda podezření. Taky by se s Lenkou bavit nemohl – šéfka by jistě usoudila, že ji 
zdržuje, ačkoliv v obchodu bylo skoro vždy prázdno. Jan občas přemýšlel, jak takový luxusní 
obchod může vůbec přežít: ano, chápal, že je míněn jako pomoc zbohatlíkům zbavovat se tíhy 
nepoctivých výdělků, ale tahle dobročinná snaha se asi míjela s účinkem. 

Když přišel k obchodu, uviděl Lenku ve výkladní skříni, jak špendlí nepraktické, 
zřejmě nesmyslně drahé šaty na hubené tvary figuríny, která celým postojem a zejména 
výrazem své umělé tváře dávala najevo vznešené pohrdání lidmi jako on. Chvilku Lenku 
pozoroval s bolestnými pocity – takhle tedy skončila jeho nadaná dcera, která měla na to, stát 
se dobrou výtvarnicí nebo aspoň pokračovat v jeho stopách v historii umění. Šikovně špendlit 
nesmyslné hadry na pitomé panáky vynášelo ovšem víc... V té chvíli ho Lenka zpozorovala. 
Pohlédla na něho s poněkud vyděšeným úsměvem a dala gestem najevo, že odtud v této chvíli 
nemůže. Něco mu přes sklo říkala, co v hluku kolem sebe neslyšel. Snažil se jí to říct, ale 
zřejmě zase ona jeho neslyšela. Přišlo mu to symbolické. Pocítil, jak mu vlhnou oči, tak jí 
jenom zamával a šel rychle dál, ačkoliv vlastně nikam nespěchal.   
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III 
 

Všechno, co Bosch a jeho kolegové ve své době 
malovali, má vždy více významů, říkal si znovu nad knihou, 
kterou měl rozevřenou na kolenou: jeden, který se přímo mohl 
přečíst z obrazu, pak další, k němuž první význam přímo 
směřoval, a potom ještě celou pyramidu dalších, stále 
esoteričtějších, kvůli nimž byl možná vlastně malován. Tak 
třeba ta Loď bláznů, na niž právě hleděl. Nu, bláznů měli 
tehdy zřejmě dost, vždyť celá doba byla bláznivá, jako ta 
přítomná. Jenomže jsou to doopravdy blázni? No ano, jejich 
bárka uvízla v stojaté, ne moc přitažlivé vodě, místo stěžně 
mají živý strom, z jehož koruny shlíží jakési děsivé zjevení. 
Na lodi nemají nic k jídlu kromě hrstky rybízu, zato dost vína, 
jemuž zřejmě holdují – a ovšem pečeného kuřete, které je 
přivázáno na stěžni jako nějaký emblém. Jan si při pohledu na 
ně vzpomněl, že si zase nekoupil nic pořádného k jídlu. 
Pečené kuře, to by si docela dal. Bylo by mu po něm asi 
špatně, ale byla by to změna proti tomu, čím se živil den co 
den. Na chvíli uvažoval o tom, že se vypraví do obchodu nebo 
aspoň do některé z restaurací v blízkosti. Jídlo tam stálo sice 
nekřesťanské peníze, ale pro jednou si to snad může dovolit. 
Jenomže divná únava mu zabránila vstát. Starat se teďka o 

jídlo mu připadalo stejně těžké, jako šplhat pro to kuře na stěžeň.  
Zase se zahleděl do reprodukce. Ústřední postavy v té ztroskotané bárce jsou opilý 

mnich s jeptiškou, kteří s loutnou vyřvávají nějaký necudný popěvek. Je tedy tahle loď 
symbolem zbloudilé, zkažené církve, její kritikou? Může být. Ale co ta rozevlátá vlajka na 
stožáru, kousek nad pečeným kuřetem? Vlajka u alchymistů bývala symbolem luny a měsíc 
na obloze zase býval chápán jako loď, plující vesmírem. A o luně se věřilo, že ovlivňuje stavy 
bláznů, takže jsme zas zpátky, že. Jan s povzdechem odložil knížku. Byl zhruba tam, kde 
začal. Obraz, sám o sobě velice výtvarný, člověk by řekl vlastně krásný, nebýt odpudivých 
figur bláznů, mohl být šifrou mnoha propletených významů nebo taky náhodným navršením 
nápadů, jimiž se malíř bavil. Takhle to bylo taky s jeho životem – co se s ním dělo, mohlo mít 
hluboký smysl nebo to byla jen série náhod, ve kterých se pošetile snažil najít jednotící tvar. 
Záleželo na tom? Byla to pořád stejná otázka: pokud byl v životě nějaký smysl, mělo taky 
smysl tázat se; pokud žádný nebyl, byly všechny tyhle úvahy jen chybné funkce zmateného 
mozku. 

Když zazněl zvonek u dveří, měl chvíli dojem, že se nedokáže zvednout. Nakonec se 
přece jenom postavil a dovrávoral ke dveřím.  

„Proboha, paní Hlávková, co tady děláte?“ vydechl. „Vy zase nemůžete domů?“ 
„Ne, klíče s sebou mám,“ ukázala. „Přišla jsem vám trochu uklidit. Máte tady hrozný 

binec, jak jsem viděla.“ 
„Ale to přece nejde,“ zakoktal. „Jak bych k tomu přišel?“ 
„Vy jste pomohl, když jsem byla v úzkých. Celý den myslím na to, co bych mohla pro 

vás udělat. Tak mě napadlo, že vám to tu trošku vysmýčím.“ 
Bylo mu hloupé, stát jí pořád v cestě, tedy ustoupil a pustil ji dovnitř. 
„Víte, uklidit tady, to je úkol pro Herakla,“ řekl rozpačitě. 
„Pro koho?“ 
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„To byl takový řecký silák, hrdina. Dostal za úkol vyčistit chlév Augiáše, krále Elidy, 
ve kterém byly stovky krav, pod nimiž nikdo nikdy neuklízel. Radši vám neřeknu, jak to ten 
silný chasník udělal.“ 

„Ani nemusíte, já si poradím. Začnu koupelnou, ta to nutně potřebuje, jak jsem včera 
viděla. Vy si mě nevšímejte, k ničemu vás nepotřebuju.“ 

Snadno se řekne, nevšímat si někoho cizího v bytě, v kterém člověk léta žije sám. Jan 
náhle viděl nepořádek, kterého si léta nevšímal. Proboha, jak to mohl dopustit? Začal sbírat 
kusy šatstva, pohozené po nábytku, pak toho nechal, když si všiml toho, co je všechno na 
zemi. Posbíral sklenice a šálky, které stály na koberci u křesla, některé možná měsíce, a 
odnesl je do kuchyně. Tam se na něho zašklebila hora nádobí, kterým přetékal dřez. Na chvíli 
mu z toho bylo až trochu mdlo, pak se do toho pustil. Některé šálky měly na dně sedlinu, 
ztvrdlou až na kámen, potom našel zase pro změnu talíře, pokryté zelenavým povlakem, 
vzdorujícím vodě. Čím víc se dřezem prodíral, tím horší byly jeho nálezy: kastroly s letitými 
připáleninami, sklenice s porostem nějaké plísně. Nějakého archeologa či současného umělce 
by snad ty věci mohly zajímat, on však byl historikem umění se zaměřením na gotiku – 
postmoderna byla mimo jeho obor. Na chvíli se mu zdálo, že jediné řešení je všechno prostě 
vyhodit do popelnice nebo ještě raději se vystěhovat a byt prostě zapálit. Jenomže ani jedno 
nepadalo v úvahu. Drhl ty věci jak to šlo – drátěnka, kterou kdysi měl, se rozpadla do 
kopečku rzi a z někdejšího prášku na nádobí vznikl tvrdý monolit. Když se většina talířů a 
šálků jakžtakž podobala normálnímu nádobí, svezl se vyčerpaně na židli. 

V té chvíli také vyšla žena s velkým hlukem z koupelny. Chvíli na ni zíral, neschopen 
vzpomenout si, co tam vlastně dělala. 

„No, dělala jsem, co jsem mohla,“ řekla trošku zchváceně. „Teď už musím jít, mám 
ještě jeden úklid tady blízko a pak se vrátí Vašek, nejspíš zase opilý. Ale já zas přijdu, zítra 
nebo pozítří.“ 

„Ale to ne, to přece nemůžete.“ 
„Proč ne? Vy mě tu nechcete?“ 
„Ne, vy mi nevadíte, naopak vás vidím rád...“ 
„Tak co vám vadí?“ 
„No, já si to nemůžu dovolit, platit si úklid a...“ 
„Kdo tu mluví o placení?“ 
„No přece jen tak zadarmo... Nejste moje žena ani dcera, nějak se to nehodí.“ 
„Když na vás dcera kašle?“ 
„Ale tak to není, ona má jen problémy.“ 
Náhle si vzpomněl, jak se domlouvali přes to sklo. Jeden druhého neslyšeli, ale stejně 

nešlo o slova. Vybavil si její výraz, spíše úzkostný, než vlídný. Může mít láska formu 
úzkosti? Když Eva onemocněla, tak tomu asi bylo v jeho případě. A on teď taky onemocněl, 
jenomže úzkost Lenka asi neměla jen o něho. 

„Já vám to někdy vysvětlím,“ řekl. 
„Ale to sem musím přijít.“ 
„Jen přijďte, jste tu vždycky vítána. Tedy pokud váš muž...“ 
„Není můj muž. Občas sice spolu spíme, když zrovna není moc opilý, ale nemá na mě 

žádné právo. Ani na ten byt, i když se občas chová, jako by mu patřil. Jenom jsem se ho ujala, 
když ho pustili z lapáku a on neměl kam jít, protože jeho žena... ale to je dlouhá historie.“ 

„Je nějaký pan Hlávka? Promiňte, že se ptám.“ 
„No je, ale už dávno nejsme manželé. To je taky dlouhá historie.“ 
„Takže je toho spoustu, o čem si můžeme povídat.“ 
„V ětšina z toho za to ani nestojí. No, já už musím...“ 
Dotkla se volnou dlaní hřbetu jeho ruky, kterou jí přidržoval otevřené dveře, a seběhla 

po schodech. Zavřel za ní a pak chvíli stál, zmatený dojmem, který v něm ten letmý dotek 
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zanechal. Už léta se ho nikdo nedotkl, dokonce ani Lenka. On sám byl typ, který se nikdy 
nehnal někomu podávat ruku, natož ho objímat či poplácávat po rameni, jak to mnozí dělali. 
Držel se vždycky zpátky a pokud se už musel s někým seznámit a případně mu stisknout ruku, 
býval trochu ztuhlý rozpaky, takže ten dotek skoro nevnímal. To, co teď právě prožil, bylo 
jiné. Byl to jen okamžik, o to však déle dozníval. Polibek nebo uštknutí? Tak trochu 
z obojího, rozhodně takový malý šok. 

 
* * * 

 
V pekelných výjevech, v nichž si Bosch 

liboval, jak se mu aspoň zdálo, není ani tak mnoho 
výslovného utrpení hříšníků, jako nepřehledný 
zmatek věcí, které k sobě nepatří: obrovská čepel 
nože s ušima, muž-strom, v jehož nadmutém kmeni-
břiše lidi stolují, pekelná loutna, ze které vyrůstá 
harfa s hříšníkem vypjatým po jejích strunách, jinde 
zas ryby létající povětřím. Viděl snad Mistr peklo 
hlavně v nepořádku, ve stavu, ve kterém nic nemá 
přirozené místo nebo souvislost?  

Přemýšlel o tom, když se pokoušel uklízet 
ve svém pokoji. Hlávková druhého dne nepřišla, ale 
koupelna, skvějící se po jejím zásahu čistotou, a 
kuchyně, která se sice méně, ale přece jenom 
přiblížila k normálu, v něm povzbudily vnímavost 
pro zbytek bytu. Najednou viděl kolem sebe jevy, 
před kterými dosud zřejmě vždycky uhnul očima: 

skvrny na zdi, puklinu na stropě a hlavně množství nepořádku na koberci, který zřejmě 
překračoval celé měsíce. Nacházel divné věci: knihu, napůl zastrčenou pod lenoškou, se 
kterou se dávno rozloučil, a v ní, patrně jako záložku, dlouho chybějící ponožku. Nebo velký 
tepaný popelník z dob, kdy ještě pravidelně kouřil, plný čehosi, snad plodů, teď zešedlých a 
scvrklých natolik, že se nedalo poznat, čím původně byly a co s nimi v té dávné minulosti 
zamýšlel. Také zarážející řadu pantoflů, vesměs lichých, z nichž by člověk mohl usoudit, že 
byt byl dlouho domovem nějakých jednonohých veteránů. Sbíral to vše s nejasným odporem a 
pocitem mírného studu. Napřed každou věc dlouho prohlížel se snahou pochopit, kam vlastně 
patří nebo jak s ní naložit, pak v náhlém rozhodnutí naházel vše do vědra a odnesl to do 
popelnice. Musel tak sejít několikrát a při posledním výstupu najednou cítil, že už nemůže. 
Pokryt studeným potem se dovlekl do patra a potom do ložnice, kde se zhroutil na postel. 
Srdce mu bušilo až v hrdle, bolavá noha sebou samovolně škubala, řezavá bolest z boku se 
vydala šikmo břichem až do levé strany hrudi. Bylo mu prostě zle a tušil, že to je jen začátek. 
Pocítil zase strach, ale i na ten člověk musí mít určitou sílu a on byl hrozně unavený. Nakonec 
zavřel oči a pozvolna klouzal do spánku. 

 
* * * 

 
Pokud mu lidské hemžení, kterým se musel prodrat na ulici nebo v metru, trošku 

připomnělo Boschovy či Brueghelovy obrazy, prostředí nemocnice bylo zcela jiné. Po 
nekonečném čekání konečně přišel na řadu. Mladá doktorka Krobová, s kterou si užil vpravdě 
středověké mučení s lumbální punkcí, k němu obrátila plochou tvář s obvyklým prázdným 
úsměvem. 

„Tak pane doktore, copak mi nesete?“ 
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Na chvíli zaváhal, zda měl opravdu něco přinést, pak usoudil, že je to zřejmě její 
běžná fráze. 

„M ěli jsme dneska probrat výsledky z těch punkcí,“ řekl opatrně. 
„Skutečně? Počkejte, já se podívám.“ 
Chvíli zápasila s počítačem, přeptala se znovu na údaje, které měla na obrazovce před 

sebou. Pak pokrčila rameny. 
„Žádné výsledky tady nejsou,“ řekla. „To víte, ono to dost dlouho trvá.“ 
„Je to šest týdnů,“ hlesl. 
„Opravdu? Počkejte, já tam tedy zavolám. Posíláme vzorky do Ústí, tam je teď jediná 

laboratoř,“ říkala, zatím co čekala, až telefon někdo zvedne. 
Pak následoval delší rozhovor, který Jan chvíli sledoval a pak to vzdal, protože 

neslyšel reakce z druhé strany. Nakonec Krobová telefon položila. 
„Nebudete tomu věřit,“ řekla vesele, „oni ten vzorek ztratili.“ 
„Jak to?“ 
„Prostě o něm tam u nich není žádný záznam. Buďto se vzorek nějak ztratil po cestě 

nebo tam mají pěkný binec.“ 
„Proboha,“ zaúpěl. „To mě budete mučit s další punkcí?“ 
„Naštěstí bereme vždy vzorky dva, tak jeden máme v zásobě a ten jim tedy znovu 

pošleme. Vy se jen modlete, aby ho zase neztratili.“ 
„Nemám jim ho odvézt sám?“ zeptal se. 
Vzala to jako vtip. 
„Ne, na to máme speciální auto,“ řekla se smíchem. „Převáží se to v zmražené formě.“ 
„Takže dalších šest týdnů... Už půl roku mě jenom vyšetřujete. Kdy vlastně začne 

léčení?“ 
„Nemůžu vám léčit roztroušenou sklerózu, když jistě nevím, zda ji máte.“ 
„Mám čtyři příznaky, sama jste říkala...“ 
„Ano, ale dva mohou být vrozené, třetí může být z borelie a čtvrtý z přechozených 

spalniček. Podívejte, to léčení taky není žádná Havaj, ale hlavně je příšerně drahé. Když vám 
ho nasadím bez příslušného klinického obrazu, sežere mě pojišťovna.“ 

Když za chvíli vyšel z ordinace, nevěděl, zda se má radovat či bát. Naděje, že tu 
nemoc nemá, se tím prodloužila. Na druhé straně, pokud ji naopak má – a z čeho jiného by 
měl ty divné stavy? – bude v něm nemoc bez léčení hlodat dál a to, co napáchá, už nikdo 
nenapraví... Ani si nevšiml, že vyšel z nemocnice na ulici. 

 
* * * 

 
Ten den byl zřejmě vyhrazený absurditám. Když čekal na zastávce tramvaje, málem 

do něho vrazil Robert. 
„Ach to jste vy,“ vyhrkl, aniž by se omluvil. „Na vás právě myslím. Musíme si 

promluvit.“ 
Robert nikdy nepřijal tykání, které mu tchán se sebezapřením po svatbě nabídnul. Jan 

zprvu myslel, že je to z jakési plachosti. Brzo se ale ukázalo, že se jejich vztahy jaksi 
samovolně horší. Robert jako by trpěl speciální paranoiou právě vůči němu, i když pro ni 
neměl žádné důvody: Jan nijak nezasahoval do jejich rodinného života, na nic se neptal, 
zdržel se i sebemenší kritiky. To všechno ale nebylo nic platné: pokud přišel k nim, Robert se 
někam stáhnul nebo prostě odešel. Když Lenka na oplátku navštívila jeho, Robert nikdy 
nepřišel a jak se Jan později dozvěděl, večer udělal doma scénu pro nějakou maličkost. 

Nakonec došel k dojmu, že se za něho Robert patrně stydí. Pocházel z dost bohaté 
rodiny, která – ačkoliv mu sňatek neschválila – koupila manželům docela slušný byt a taky 
druhé auto, s kterým Lenka jezdila. Jan pro ně zanedbaným vzhledem, skrovným příjmem a 
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snad taky tím, že používal jenom veřejnou dopravu, byl skoro něco jako bezdomovec, od 
čehož ho nezachránil ani jeho doktorát. 

„O co jde?“ zeptal se s nedobrým tušením. 
„Tady to nejde, jsou tu lidi,“ řekl Robert s odporem. „Tamhle, hned pod tou redakcí, 

kde teďka pracuju, je malá kavárnička, tam bychom si mohli sednout.“ 
Nečekal na souhlas a vstoupil do vozovky. Právě přijížděla tramvaj, ale Robert 

ignoroval její řinčení a klidně přešel ulici přes rozzlobené troubení souvislé řady aut. Jan, 
kterému tramvaj zakryla výhled a který pak obtížně dorazil na druhý chodník, ho málem 
ztratil s očí. Proč se tak za tím namyšleným nezdvořákem hnal? Kdyby nebylo Lenky, poslal 
by ho do háje. 

Nakonec usoudil, že redakce, v které snad Robert pracoval, patřila asi nakladatelství, 
jehož jméno viděl na fasádě. Vešel do pasáže a skutečně, úplně vzadu v rohu byla kavárnička, 
docela prázdná až na Roberta, který seděl u jednoho stolku s hlavou v dlaních. 

„Mohl jste na mě počkat,“ řekl Jan vyčítavě a sedl si proti němu. 
Robert odkryl tvář a chvíli vypadal, jako by marně přemýšlel, koho před sebou má. 
„Chtěl jste se mnou mluvit, nebo ne?“ 
„Ano...“ řekl Robert váhavě. „Chtěl jsem se vás zeptat, co proti mně Lenka má.“ 
„Na to se ptáte mne?“ 
„Jste si tak strašně... blízcí, jistě o mně mluvíte.“ 
Jan na něho s úžasem pohlédnul. 
„Prosím vás, vždyť já ani nevím, kdy jsem s ní naposled opravdu mluvil. K vám přece 

nechodím, protože Lenka myslí, že by vám to vadilo, v obchodě ji zas šéfka hlídá jako ostříž. 
Volat jí nesmím a když ona zavolá, je to zásadně ve spěchu, to sotva vyměníme pět šest vět... 
Já jenom vím, že od ní každou chvíli odcházíte nebo vyhrožujete rozchodem.“ 

„A víte taky proč?“ 
„Jak bych to mohl vědět? Vždyť jste mě od ní zcela izoloval. Myslí teď jenom na to, 

jak by si vás udržela. Ptát se mne, co proti vám má, je absurdní. Spíš by se mohl člověk ptát, 
co máte proti ní.“ 

„Lenka mě nechápe,“ řekl Robert s pohledem upřeným do stolu. „Nechápe moje 
potřeby, v tom je ten celý problém.“ 

„A ty jsou jaké? Snad by se to dalo vysvětlit.“ 
„Já píšu, víte?“ řekl Robert útočně. „Já vím, že řeknete, že jsem nevydal ani řádek, ale 

dneska hodnotná literatura... prostě to chce známosti. Teď jsem se chytil tady v redakci, tak 
snad, ačkoliv člověk neví...“ 

Jan ho s údivem poslouchal a promluvil teprve, když se Robertův hlas vytratil 
v nějakém nezřetelném mumlání. 

„Umím si představit, že je to těžké,“ řekl pak. „Jen nevím, co by v tom mohla udělat 
Lenka. Nikoho, pokud vím, v té literární branži nezná, stejně jako já.“ 

„Umělec má zvláštní potřeby!“ vyrazil Robert. „Potřebuje soustředění, musí tvořit, 
když má inspiraci. Musí mít taky svobodu, aby důkladně poznal život, chápete? Umělec se 
nemůže vázat jenom na jednu osobu, žít takový malý rodinný život, jak si Lenka představuje.“ 

„Vám nepřipadá obyčejný život zajímavý? Já myslel, že to je ústřední téma literatury.“ 
„Snad před půl stoletím. Doba si žádá silné příběhy, drastické zvraty, vášně, násilí...“ 
„A vy myslíte, že je musíte doslova prožít, abyste pak o nich mohl psát? Měl jsem 

poněkud jiné představy o literatuře. Jenomže pokud člověk touží po vášnivých zvratech, jak to 
líčíte, tak by se asi neměl ženit, nemyslíte?“ 

Robert na něho chvíli nepřátelsky hleděl. 
„Člověk potřebuje zázemí,“ řekl pak. 
„Zázemí, do něhož se vrátí, pokud se mu zrovna chce? Vy zřejmě dobře znáte svoje 

potřeby, nebo si to aspoň myslíte. Ale co ti ostatní? Copak vaše žena neznamená nic? A máte 
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přece dítě, snad si vzpomínáte. Pokud z něho nemá vyrůst neurotik, potřebuje klidný domov, 
ne ty vaše silné příběhy.“ 

„Vidím, že vás už Lenka zpracovala,“ řekl Robert zachmuřeně. 
„Ale vždyť vám říkám, že spolu prakticky 

nemluvíme! Ona se přímo hystericky bojí, abyste se nějak 
nenaštval a zas ji neopustil, jak to zřejmě často děláte... Víte, 
já nejsem literát, ale mým oborem je historie umění a něco 
vím o tom, jak žili velcí umělci. Někteří byli pěkná 
sebranka, ale s jejich talentem to nemělo nic společného. 
Jiní, stejně dobří nebo lepší, žili klidně, plni ohledů na ty, 
kdo na nich byli závislí. Pokud si myslíte...“ 

„Tohle nemusím poslouchat,“ řekl Robert zuřivě. 
„Ne, jistě nemusíte, ale vy jste si chtěl se mnou 

povídat. Chci jenom říct, že krajní soustředěnost jenom na 
sebe není znak talentu, ale duševní nezralosti. A pokud si 

snad myslíte, že se z vás stane velký autor tím, že se budete chovat jako zmetek ke své rodině, 
pak já vám zaručuju, že se mýlíte.“ 

Robert zuřivě vyskočil a beze slova, aniž by na něho pohlédl, vyběhl z kavárny. Jan si 
s pozdním úlekem řekl, že to tedy pěkně vyvedl. Řekl mu sice od plic, co se v něm už dlouho 
městnalo, ale Lence tím bohužel určitě nijak neprospěl. Vlastně se sám choval dost nedospěle. 

Když platil obě předražené nedopité kávy, najednou ho napadlo, že řada z výtek, které 
před chvílí na zetě vychrlil, by se hodila taky na něho, když byl přibližně v jeho věku. Ano, 
později prohlédl, ale to už bylo pozdě... Vrátil se zpátky ke stolku a vestoje dopil svou kávu 
před tváří číšníka, který se chystal, že ji odnese. 
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IV 
 

Pozdně gotické obrazy dost často vyprávějí příběh, který se 
čte odshora, psal Jan do textu, o kterém doufal, že snad jednou bude 
knihou. Příběh se většinou vykládá sám, vším tím, co k němu patří 
podle tradice. Bosch jej však často pozměňuje prvky, které k němu 
zjevně nepatří a zdají se být do obrazu zasety rozmarem autorovy 
fantazie, i když nejspíš mají skrytý význam. A jako by to všechno 
nestačilo, připojí Bosch k hlavní scéně další komentáře na 
postranních křídlech obrazu. Daly se zavřít jako dveře nebo části 
skládacího oltáře. Dílo je tedy třeba číst i zleva doprava a potom 
ještě hledat třetí, čtvrtý rozměr pro to, co výjev opravdu znamená. 
A přitom stále vědět, že jde o obraz, který se nemá jenom číst, ale 
též uchopit v celé své kráse najednou. 

Jan znovu hleděl na jedno z proslulých děl svého záhadného 
Mistra, nazvané s poťouchlou prostotou Vůz sena. Lidé daleko 
znalejší než on si na něm vylámali zuby: po ohňostrojích chytrých 
interpretací a hypotéz museli vždycky přiznat, že obrazu vlastně 
nerozumějí. Mělo nějakou cenu, aby se o pochopení pokoušel? K té 
šmouze, která mu tak vadila, se ještě přidal lehký tik, který ho nutil 
oko přivírat. Byl skoro zoufalý – a právě proto, že ho jeho stav 
stahoval do černé hlubiny beznaděje, 
rozhodl se, že to nesmí vzdát. 

Vezměme napřed levé křídlo, 
psal s horečnou energií, to je celkem 
dobře čitelné: příběh, vyprávěný v Knize 
Genesis, nahoře Bůh, který ve slávě 
svého Stvoření chrlí přehršle divných 
tvorů, z kterých někteří snad mohou být 
i padlí andělé, potom zas On v poněkud 
jiné podobě, právě stvořivší Evu 

z Adamova žebra, pak příběh Svedení, kdy Adam s Evou okoušejí 
zakázané ovoce, konečně zcela dole scéna vyhnání z ráje 
archandělem Gabrielem, v jehož postavě zřejmě cituje van Eycka, 
jak se tehdy často dělalo. Překrásný obraz s jemnou harmonií 
olivové zeleně, střídmých náznaků červení a modří, propojených 
barvou těl... 

Čeho se vlastně Adam s Evou dopustili? Ano, porušili 
zákaz, ale copak tohle stačí k vyhnání? Jedli ze stromu poznání, 
objevili možnost dobra, ale taky zla. Freud měl ale nejspíš pravdu, 
že je celý mýtus hlavně o sexu: jablko je ženské ňadro, had je 
symbol penisu, potom ta náhle odhalená nahota a potřeba ji právě 
na určitých místech skrýt. Jan vzhlédl. Je na sexu něco opravdu tak 
špatného? Odkud se vzala ta utkvělá představa, že je to hřích? 
Schopnost vytvořit nový život v sobě skrývá smrtelnost, taky 
možnost život vzít... Jenomže na to doopravdy nemyslel. Náhle ho 
zaplavila sladká vzpomínka na milování. Bylo to se silou, jakou 
celé měsíce možná léta nepocítil: jako by jeho tělem, kterým pořád 
bloudily nějaké bolesti, proběhl horký čistý proud ze slabin do 
hlavy a zase zpět. Málem až zavyl neurčitou touhou, potom se zas 
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uklidnil. Tohle pro něho nebylo...   
Když začal prohlížet naopak druhé křídlo, které hlavní scénu zprava rámovalo, zřejmě 

s významem, kam vede hřích – to děsné záření a ohně dštící z tlamy pekla, v němž hříšníci, 
proklátí šípy nebo rvaní pekelnými psy, jsou nuceni pomáhat při stavbě jakési nesmyslné věže 
(nesmyslnost jako vlastnost pekla, udělal si poznámku) – v té chvíli zazněl zvonek u dveří. 
Neochotně rozevřenou knihu odložil a šel se podívat. 

„Paní Hlávková, to je překvapení,“ řekl trochu rozpačitě. „Copak mi to nesete.“ 
„Vy nepoznáte vysavač?“ 
„Upřímně řečeno, už málem ne. Někde tady ten pekelný stroj mám. Už jsem ho dávno 

nepoužil, tak ani nevím, jestli funguje.“ 
„To jsem si myslela, máte tu hrozně prachu. Proč mu říkáte pekelný?“ 
„Právě jsem koukal na obrázek pekla, jak si ho představoval jeden slavný malíř 

středověku. Ale pekelný skutečně je, vydává hrozný hluk.“ 
„Když vám to vadí, můžete jít zatím na procházku. Já vám to tady zatím vysaju, když 

mě pustíte dál.“ 
Poněkud zahanbeně ustoupil a ona vešla. 
„Víte, já vás jistě rád vidím,“ řekl rozpačitě. „Ale je mi nějak hloupé, abyste mi jen tak 

pro nic za nic uklízela. Úplně stačí, co jste provedla s tou koupelnou.“ 
„Já jsem tam něco provedla?“ zeptala se zděšeně. 
„Provedla jste zázrak. Koupelna je jako nová.“ 
„Aha,“ usmála se. „Víte, já mám pořád v paměti, jak jste mě k sobě vzal, když jsem 

byla úplně zoufalá. Pak, když jste stlal ty postele, tak jsem si říkala, že to tedy bude něco za 
něco. Ale vy nic, ani jste se nepokusil.“ 

„V takové situaci... a pak, já jsem přece starý muž.“ 
„Prosím vás, co to říkáte! Vy přece nejste starý. Ale jste holt džentlmen, ne jako ti, co 

znám. Teď už mě pusťte, udělám vám aspoň pokoj, než se zase Vašek vrátí.“ 
„Dala byste si přitom kávu? Zrovna jsem se chystal, že ji udělám.“ 
„Proč ne? Kafe já mám docela ráda.“ 
Zatím co čekal, až se voda v konvici začne konečně vařit a vysavač za stěnou vyl, 

snažil se myslet na ten střední obraz. Vůz sena, zajisté. Jenomže už to sousedství zleva s 
dědičným hříchem, zprava s peklem, napovídá, že nejde jen o žánrový obrázek. To se dá 
přece soudit ze samotného výjevu. Na scénu shora shlíží Ježíš. Co si o ní myslí, ví ovšem jen 
Bůh (je to a není zřejmě totéž): pokud jeho tvář něco vyjadřuje, reprodukce výraz setřela. 
Gesto dvou roztažených rukou může znamenat jak blahovolnou přejícnost tak smutnou 
bezmoc. Na stromě, který se také veze na voze, je na holi zavěšen džbán – v tomto případě 
jistě symbol hříchu. Na samém vrcholu té kupy sena se dvě postavy zřetelně miliskují, k tomu 
jim zpěvák s loutnou něco hraje podle not, které mu přidržuje žena – jejich vzájemná pozice 
je víc než důvěrná. Kromě toho zpod okraje šatů ženy vylézají ropuchy, jiný symbol nevíry a 
hříchu. Ne, teďka viděl, že jsou to jen ulomené haluze, které tak vypadají – tady se jeho slavní 
kolegové dali trochu unést. Co ale pak ti oba andělé, kteří jsou tam s nimi také? Vlastně jen 
jeden je opravdu anděl, vzhlížející k nebesům: ten druhý s trubkou by mohl být spíše 
okřídlený ďáblík nebo pohanský bůh Amor... 

Voda se zatím vařila, začal překotně shánět kávu, na kterou zatím zapomněl. Měl jí 
jenom taktak. Vyndal z kredence malé šálky a pak je plné balancoval cestou do pokoje na 
podnosu s hrůzou, že je rozlije. Hlávková zatím vypnula vysavač a hleděla na rozevřenou 
knihu na stole. Byla taky o Boschovi, jedna z těch několika z knihovny. Na stránce byla 
reprodukce téhož obrazu, jen trochu větší, lépe prokreslená.   

„Co to tu máte?“ zeptala se překvapeně. „Svatý obrázek?“ 
„Moc svatý myslím není, podívejte se,“ ukázal jí milenecké postavy, potom ty 

ubožáky, které kola vozu drtila, a scénu nedaleko od nich, kde se právě vraždilo. 
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„Tak co to tedy znamená? Já tomu nerozumím.“ 
„Ani já,“ přiznal se. „Tedy tak docela, i když něco tuším.“ 
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Řekl jí, že je to patrně podobenství společnosti, v které malíř žil, se zpodobením 
různých hříchů, třeba touhy po moci, zkaženosti prelátů, prodávajících odpustky, nebo 
obžerství mnichů a ovšem smilstva zcela nahoře. 

„Ten malíř žil před více než pěti sty lety. Některé jeho představy a hlavně způsob, jak 
je vyjadřoval, už dnes nejspíš nemůžeme pochopit,“ řekl posmutněle. 

„A co ta ryba, která taky táhne vůz, takové potvory v té době žily?“ 
„Skutečně jistě ne. Něco to znamená, jen zatím nevím, co.“ 
Zavrtěla hlavou, potom se napila z šálku kávy a stáhla tvář. 
„To je příšerně hořké. Vy nemáte cukr?“ 
„Ježíši, promiňte, já jsem úplně zapomněl.“ 
Když se vrátil s cukřenkou, kterou samým spěchem málem 

rozbil, zírala na scénu pekla na opačné stránce. 
„To je tak příšerné a přitom nějak srandovní,“ řekla 

udiveně. „To má být peklo?“ 
Přikývnul. 
„Peklo, jak si ho malíř představoval. Jenomže on měl různé 

představy.“ 
Zalistoval knihou a ukázal jí různé detaily. Nad některými 

se hlasitě smála, jindy se jenom němě otřásla. 
„Vy v ěříte v peklo?“ zeptala se pak. 
„V tom smyslu jako on určitě ne, i když bůhvíco si vlastně 

myslel skutečně. Nevěřím, že by bylo někde mimo svět a že do 
něho za své hříchy přijdeme. Myslím si ale, že může být peklo 
tady na zemi – ve válce, v koncentrácích, ale taky třeba v rodině.“ 

Chvíli na něho zírala, pak vážně přikývla. Chvíli si 
prohlížela reprodukci, na níž knihu nechal otevřenou. 

„Proč se v tom vlastně ryjete,“ zeptala se najednou, „když 
je to tak strašně staré.“ 

„Je to mé povolání,“ řekl krátce. 
Když viděl, že to pro ni zřejmě není odpověď, začal jí 

vykládat, že lidi lépe porozumí svojí době, když se pokoušejí pochopit minulost. Nebyl si jist, 
zda tomu doopravdy věří, ale tak to často slyšel od studentských let. 

„Ale jak to chcete pochopit, když ničemu, co si v té době mysleli, už nevěříte? Že bůh 
skutečně stvořil Evu z Adamova žebra, jak jste ukazoval? Nebo když pak v ráji šoustali, to 
jste přece myslel, byl to skutečně tak strašný hřích?“ 

„To ne. Ale ta jejich doba měla s naší něco společného,“ řekl tiše. „Ti lidi tehdy chtěli 
ještě věřit, ale nevěděli přesně čemu. Tehdy vznikaly různé hereze a sekty, některé dost 
divoké. A protože snad nikdy předtím nebyli ti, 
kteří měli lidi vést a učit, tak hrozně zkažení a 
zaprodaní, povstaly různé recepty očisty církve 
a s ní celé společnosti. Tohle my dneska máme 
za sebou, my v tuhle možnost ani nevěříme... 
Ale v čem nám snad mohou být docela blízcí, je 
dojem, že se něco musí stát, pocit blížící se 
katastrofy. Oni si to ovšem představovali jinak, 
jako Apokalypsu nebo většinou Soudný den, 
který se náhle přiblížil.“ 

Hleděla na něho se soucitným výrazem, 
jako by jí vykládal o nějakém svém osobním 
utrpení. 
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„Tak o tom tady přemýšlíte a tak si myslíte, že nemá cenu ani uklízet?“ 
Zasmál se trochu nevesele. 
„Ne, tak to není. Uklízet má jistě cenu, jenom na to často nemyslím. To víte, jsem tu 

pořád sám, nemám ani nějaké přátele...“ 
„A proč? Vždyť vy mi nepřipadáte jako někdo, kdo nemá rád lidi.“ 
„Já ani nevím. Nějak se mi všichni někam ztratili.“ 
Pokývala hlavou.     
„Já vlastně taky nemám nikoho, jen toho Vaška. A ten je nemožný, asi s ním nedokážu 

žít. No, děkuju vám, že jste mi to všechno řekl. Teď to tu musím dodělat.“ 
Chtěl něco namítnout, ale jen se zamračila a zapnula zas vysavač. Prchnul před jeho 

kvílivými zvuky zpátky do kuchyně. Tam si najednou v reprodukci všimnul, že rybu před 
vozem sena – vlastně její půl – nese  žena s tváří  lasičky. Proboha, co to všechno znamená.... 

 
 

* * * 
 

Vůz sena: kolébavá vonná měkkost, svádějící k milostnému dovádění. V oněch 
dobách to ale taky byla značná hodnota, zabezpečení domácích zvířat na zimu. Z jiného 
pohledu však zvláštní dominanta, která celou plochu ovládá subtilní hmotností. Tady je jádro 
obrazu, ty věnce postaviček kolem, jakkoliv ve svých gestech výmluvné, jsou možná jenom 
komentář... Vůz sena prý byl v Nizozemí symbol lakomství, jeden z hříchů, které se na obrazu 
ilustrují. Jiní zas připomínají slova proroka Izaiáše: Všeliké tělo jest jen tráva a všechna 
vzácnost jeho je jen polní květ. Ani s tím však nebyl spokojen. Snažil se vžít do toho sena a 
bezděky si vzpomněl na dětství, kdy jednou na takové kupě sena doopravdy jel. Musel být 
ještě velmi malý. S náhlou, úplně nečekanou jasností se mu vybavila ta zvláštní vůně sena a 
pocit měkké náruče, která ho sem tam kolébala, a taky závrať pohledu do modré oblohy, při 
které cítil zvláštní, nepostižitelné vzrušení, které jím tehdy proudilo. Byl to patrně jeho první 
erotický zážitek, k ničemu ještě necílený, prostupující nejen jeho, ale všechno okolo. A jak si 
to vše vybavoval, začal myslet na ženu, která tu byla nedávno. Cítil ji vedle sebe, když jí 
ukazoval v knize obrázky, to teplo, které z jejího těla na něho sálalo, slabounkou vůni potu, 
sem tam lehký dotek její ruky... Pak odešla. No samozřejmě, co jiného mohl očekávat. Byla to 
prostě sousedka, taková prostá žena, která si bůhvíproč vzala do hlavy, že mu to tady uklidí, 
jako svého druhu kompenzaci, protože nic jiného mu nemohla nabídnout. 

Najednou zazněl telefon. Zase jej chvíli hledal, s úzkostí, kdo to jen může být. Byla to 
Lenka. 

„Táto, prosím tě, co´s udělal Robertovi?“ 
„Říkáš to, jako bych mu nějak ublížil. Jen jsem mu řekl...“ 
„Prý jsi ho zatáhl někam do kavárny a tam mu vynadal, že z něho nikdy žádný 

spisovatel nebude.“ 
„To je velice volná verze, když nechci říct lež. Do té kavárny mě vlákal on...“ 
„Jak jste se vůbec potkali?“ 
„Šel jsem od neuroložky a on zřejmě právě zaparkoval auto...“ 
„Takže už máš ty výsledky?“ 
„Ne, oni ten můj vzorek ztratili.“ 
„Prosím tě tati, řekni pravdu.“ 
„Lenko, copak jsem ti někdy lhal? Naštěstí mají ještě jeden, takže zase musím čekat 

těch šest týdnů... Robertovi jsem jen řekl, že týráním vlastní rodiny...“ 
„Kdo ti řekl, že nás týrá?“ 
„Copak se věčně nebojíš, že zase odejde nebo se uzavře a nepromluví ani slovo?“ 
„Když on je strašně citlivý... On by chtěl něco napsat, ale nějak mu to nejde.“ 
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„Tak proč trvá na tom psaní? Třeba má talent k obchodu, tak jako jeho rodiče.“ 
„Ty se mu jenom posmíváš!“ 
„Ale vůbec ne. Jenom si myslím, že když někdo umí psát, tak jednoduše píše bez 

nějakých scén. Píšou i ti, kteří to nedovedou, nejspíš ještě s větším úspěchem... Kdypak vás 
zase uvidím? Myslím tebe s Verunkou, na Roberta nejsem už zvědavý.“ 

„Já nevím, jedeme teď na dovolenou...“ 
„Prosím tě, kam?“ 
„Jeho rodiče pronajali nějaký dům v Chorvatsku, ale teď tam nejsou. Jedeme asi na 

čtrnáct dní, šéfka mi delší volno nedá.“ 
„To asi pojedete autem, viď? S takovým nervákem...“ 
„Prosím tě, táto, neboj se. Nic se nám nestane, já ti pak zavolám.“ 
„Z Chorvatska by to nešlo?“ 
„Šlo, ale je to drahé a my zrovna... Hlavně se neboj. Tak já už musím...“ 
„Prosím tě, dávej pozor!“ 
To už říkal do hluchého telefonu. Nevěděl, zda to ona přerušila nebo on zase rozhovor 

nechtě ukončil. Nenáviděl telefon, nenáviděl všechno, co mu bralo dceru s vnučkou, 
nenáviděl celý svět a sebe především. V tváři mu cukal tik, břicho mu bolelo a pravá noha... 
Musel se sám nad sebou zasmát. Byl trochu jako Boschův obraz, plný absurdit a neurčitých 
náznaků. 

 
* * * 

 
Náhle mu svitlo, když uviděl v jiné knize vnější malbu na triptychu Vozu sena: byl to 

zas ten známý poutník, jenom málo změněný. Obraz tedy představoval pouť, nejenom 
jednotlivce, ale lidstva nebo aspoň společnosti za Boschova života: cestu od stvoření přes 
život plný hříšných radovánek až po konečné zavržení. Vůz sena nestojí, on jede, postrkován 
vzadu slavnostním a trochu směšným procesím, vepředu ale tažen příšerami směrem k peklu. 
No dobře, ale proč je to právě vůz sena, proč ne třeba kočár, plný hříšníků? Seno snad 

zpodobuje uvadlost a také načechranou prázdnotu. Nebo to 
byl nějaký symbol alchymistů, o kterém se už dneska neví? 
Něco vždycky zůstává nejisté... 

Jan hleděl na malbu na vnější straně triptychu a 
myslel na to, co vlastně myslí tím významem. Tak třeba 
tady: strom znamená prostě strom, ale mezi skutečný strom 
někde v přírodě a jeho malovanou podobu jako by se ještě 
něco vměstnalo – snad malířova představa a potom jeho 
zápas tu představu uskutečnit. Ale nejen to, byl tady taky 
přece úmysl, co s tou představou dělat. Ne všechno v obrazu 
se přece dalo vyprávět: třeba dva stromy tady na těch 
vnějších deskách měly funkci v kompozici obrazu – ten 
pravý akcentuje diagonálu, tvořenou poutníkovou postavou a 
jeho holí, kterou odhání psa, levý (k němuž někoho přivazují 
a jde mu zřejmě o život) ten pravý vyvažuje. Jejich temné 
koruny dávají obloze za nimi zvláštní svítivost... 

Zase uslyšel hluk a tentokrát už věděl, odkud pochází. Vašek se zřejmě zase opil a teď 
vyvádí. Na chvíli zaváhal, zda se má zas do toho míchat, pak mu to ale nedalo a vstal. Pravou 
nohu si zřejmě nějak přeseděl, nechtěla poslouchat. Kulhavý poutník, pomyslel si s neveselým 
smíchem a dovlekl se ke dveřím. Když je poněkud otevřel, bylo mu jasné, že je dole zle. 

„Myslíš si, že mě prostě vyhodíš?“ řval muž a cloumal ženou ve dveřích. „Dal jsem ti 
na nájem, tak mě pusť dál, nebo ti tady všechno rozmlátím.“ 
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„Dal jsi mi mnohem míň, než jsi mi vzal,“ vykřikla Hlávková. „Prachy se ztrácejí, 
když nemáš na svůj chlast. Myslíš si, že to nepoznám, ale já nejsem hloupá.“ 

„Já že tě okrádám? Ty mrcho...“ 
Vrhl se na ni, teď už doopravdy zle. Jan, který dosud scénu jenom s ošklivostí 

sledoval, vyndal ze zámku klíče a rozběhl se po schodech dolů tak rychle, jak to dovolily jeho 
pantofle. 

„Člověče, nechte ji!“ vykřikl rozčileně.  
Vašek se otočil a pokročil výhružně k němu. 
„Co ty se do nás pořád montuješ,“ řekl celkem tiše, ale zle. 
Jan najednou pocítil strach. Vždyť to byl chasník málem dvakrát mladší a zřejmě taky 

rváč, zocelený kriminálem, zatímco on byl vždy spíš bázlivý. Vlastně se skoro nepral ani jako 
kluk a pokud, ještě za to doma dostal vynadáno. 

„Děláte tu nechutné scény,“ vypravil staženým hrdlem. „A teď tu ženu bijete.“   
„A co je tobě do toho, ty prďolo?“ 
„Nebudu jen tak přihlížet, když někdo ubližuje ženě.“  
„Nebudeš přihlížet? A copak uděláš, ty padavko?“ 
„Už jsem vám říkal, že zavolám policii, když s tím nepřestanete.“ 
Slovo policie ale tentokrát nemělo žádoucí magický účinek. Ten chlap byl buďto příliš 

opilý nebo úplně zaslepený vztekem.  
„Tak ty na mě zavoláš fízly, jo?“ procedil výsměšně. 
Jan na to chtěl říct něco bojovného, ale dřív, než stačil promluvit, prolétla vzduchem 

pěst a dopadla mu stranou na bradu. Bylo to, jako by mu v hlavě explodoval granát – před 
očima mu sršely jiskry a pak už jenom cítil zbytkem vědomí, jak ztrácí vládu nad svým tělem 
a skládá se jako hadrový panák. Ještě cítil, jak mu hlava dopadla na dlaždice s divným 
řachnutím. 

„Ty blbče, vždyť ty jsi ho zabil,“ slyšel jako z velké dálky. 
Chtěl říct, že není mrtvý, ale nedokázal promluvit. Do očí, v kterých se mu střídaly 

nezvyklé barvy, se mu drala hnědá tma, která nakonec vše pohltila.  
   

* * * 
 
Probouzel se s jakýmsi zvláštním sladkým pocitem, ve kterém bylo něco z dětství, 

snad náruč matky nebo pohupování na kupě sena v jízdě na voze, ale i něco milostného. 
Jakýsi sladký hlas jako by k němu promlouval a zval ho aby se téhle sladkosti poddal. Pak ale 
hlas postupně nabýval na zřetelnosti. 

„Prosím tě, vzbuď se, neumírej. Co já bych si počala.“ 
Otevřel oči a uviděl nad sebou tvář ženy, které v duchu už delší dobu říkal Anita, 

nahlas ale vždy paní Hlávková. S očí jí tekly slzy a jak postupně pochopil, držela jeho hlavu 
na svém klíně. Když se mátožně rozhlédnul, viděl, že jsou tu pořád na chodbě. 

„Já neumřu,“ řekl s námahou. 
„Díky bohu,“ vydechla, potom se sklonila a políbila ho na tvář. „Paní Knotková, 

přineste nějaký polštář pod hlavu, já musím volat sanitku.“ 
Nadzdvihl trochu hlavu a viděl, že stařena z vedlejšího bytu výjimečně scénu 

nesleduje jenom škvírou ve dveřích, ale stojí na krok od něho a mlčky si ho prohlíží.  
„Má celou hlavu od krve,“ řekla skřehotavým hlasem. „To pak nepůjde vyprat.“ 
„Tak jděte ke mně do bytu a vezměte tam polštář třeba v ložnici.“ 
Prudce se posadil, ale všechno se s ním ihned zatočilo a pak na něho padla zase tma. 
Probral se znovu na nosítkách, na nichž ho snášeli do sanitky. Chtěl protestovat, ale 

doktor, který vedle něho šel, ho zas zatlačil zpátky. 
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„Jenom se uklidněte,“ řekl ostře. „A ležte klidně. Pokud máte krvácení do mozku, 
může vás jediný pohyb zabít.“ 

Zděšeně zavřel oči, jako by ho umělá tma mohla ochránit. Myšlenky se mu zase 
smísily, vlastně to byly spíše pocity a představy jakési temné hrůzy se 
sírově žlutými světly, která co chvíli vzplála a ozářila temnou krajinu 
plnou nějakých nahých těl, která se vztyčovala a zas padala v jakémsi 
mátožném tanci. Cítil, jak ho nějaká síla vtahuje do toho odporného 
hemžení. Vzpíral se všemi silami, ale někdo na něho nesmírnou silou 
tlačil... 

„No tak ležte, jinak vás nemůžu vyšetřit.“ 
Na chvíli se vymanil z těch hrozných představ. Otevřel oči, ale 

hned je zase zavřel, světla na stropě ho bolela. Cítil, že ho pomalu 
zasouvají do temného tunelu, ve kterém byla proti předešlému vedru 
náhle zima. Peklo, v kterém panuje mráz? Bosch míval ve svých 
peklech led, nedaleko plamenů... Líná myšlenka, která tekla jako olej, 
se mu rozplizla. Zas se mu vrátily představy pekla. Uslyšel temné 
vrčení, pak ránu, která jím do hloubi otřásla. Někdo se dral do úkrytu, 
do něhož zalezl před těmi příšerami. Tisknul se ke stěně nějaké skály, 
která se otřásala údery. Teď, teď už tady budou, vrhnou se na něho 
pekelní psi a ty ušaté bestie. Chtěl křičet, ale neměl hlas. Náhle se nad 
ním skála otevřela a dovnitř padlo ostré světlo... 

„No tak se vzpamatujte, už je po všem.“ 
Otevřel oči a nad ním se jako by ve vodní hladině vlnila lidská tvář, dokonce půvabná, 

nad bílým oblečením. Někdo v něm nebo spíš vedle něho pochopil, že je to zřejmě lékařka.  
„Já se už nebojím,“ pokoušel se říct, ale vyšlo z toho jenom blábolení. 
„Raději teďka nemluvte. Máte dost těžký otřes mozku a vypadá to na nějaké krvácení. 

Musíte ležet zcela klidně a nechat na lékařích, aby vás z toho maléru dostali.“ 
Dřív, nežli mohl nějak reagovat, dalo se s ním všechno do pohybu. Neuměl říct, zda 

ho to vezou na lůžku nebo se prostor kolem něho někam řítí. Hleděl s úzkostí na strop, který 
ubíhal, na světla, která zhasínala a zas znovu vzplanula. Pak všude kolem byly bílé zástěny, 
někdo uchopil jeho ruku, ucítil bodnutí a pak nějaký tlak. Lidé – ano, byli to lidé, ne pekelné 
nestvůry, se kolem něho míhali, někdo ho zdvíhal, svlékal jeho oděv, potom na nahém těle 
cítil chladné přísavky. Zas se mu pletly myšlenky, měl pocit, že po jeho těle čenichají psi 
nebo ušaté bestie s dlouhými zelenými čumáky. Pak bylo vše stále hnědší a temnější, říkal si 
umbra, pak kaselská hněď, nakonec prostě čerň... 

Po eonu, ve kterém bloudil zásvětními kraji, o kterých věděl, že je namaloval Bosch, 
ale které přesto byly děsivější, než cokoliv dosud v jeho životě, náhle ucítil dotek na rameni a 
když s námahou otevřel oči, uviděl mladého lékaře. 

„Já jsem doktor Hájek, slyšíte mě?“ 
S námahou přikývnul. 
„Jak se zdá, váš stav je už stabilizovaný,“ řekl lékař. „Máte v mozku menší hematom a 

pak nějaké léze, ale krvácení přestalo. Dáváme vám léky, aby se hematom vstřebal. Všechno 
se zdá být na dobré cestě, ale přesto se vás musím zeptat – máte nějaké příbuzné?“ 

„Mám dceru,“ řekl s námahou. „Jmenuje se Lenka, příjmení má teďka... Závadová.“ 
„Je na ni kontakt, jenom pro případ, že by se přece jenom něco stalo?“ 
„Je teďka v Chorvatsku na dovolené.“ 
„Nevíte, kde? Má mobil?“ 
Nějakou chvíli přemýšlel. Ne, kde se nachází, to neřekla. A číslo si nepamatoval, 

spoléhal na paměť mobilu, který s sebou neměl. 
„Nějaký jiný kontakt, který se dá použít?“ 
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„Anita Hlávková,“ řekl bez přemýšlení. „Bydlí tam, co já, a má nejspíš telefon. Číslo 
neznám, ale bude v seznamu.“ 

Lékař si všechno poznamenal, pak pokynul hlavou. 
„Mluvíte celkem čistě, to je dobré znamení,“ řekl. „Jste schopen si teď vzpomenout, 

jak se vám ten úraz stal?“ 
„Běžel jsem v pantoflích po schodech a nějak se mi smekla noha.“ 
Sice si dobře pamatoval, jak to bylo doopravdy, ale měl nejasný dojem, že by Anita 

mohla mít z toho potíže. 
„No jo,“ usmál se lékař. „Nejhorší úrazy jsou z hlouposti. Tak ležte klidně, všechno je 

na dobré cestě, ale pro jistotu se budeme všichni tvářit, že je to dost zlé.“ 
Usmál se povzbudivě a pak prošel mezi zástěnami. Díval se za ním se zvláštními 

pocity. Ten člověk byl mladší jistě o dvacet let, přesto se choval s trošku nadřazenou jistotou, 
jako by byl něco jako jeho otec. A Jan tu jeho roli bez reptání přijal. Když jde člověku o život, 
přeje si asi vždycky zpátky rodiče, do jejichž vůle by se mohl odevzdat. 

 
* * * 

 
Ta dobrá cesta, o níž lékař mluvil, nebyla zpočátku tak 
lehká. Jan hodně spal, asi mu dávali nějaké prostředky. Ve 
spánku ale snil a jeho sny byly většinou děsivé. Jednou, po 
řadě výjevů jako z Boschova pekla, měl náhle sen o 
dlouhém tunelu, na jehož konci bylo zářivé, skoro oslepující 
světlo. Jaksi věděl, že ten tunel značí smrt. Přesto, že světlo 
na konci snad slibovalo vykoupení, zděsil se. Snažil se 
probudit, jelikož také věděl, že je to jen sen, ale nedokázal 
se dostat až na hladinu vědomí. Tunel ho stále vtahoval, ač 
se mu bránil. Na jeho konci, v oslepujícím světle, stála 
nějaká postava, z které patrně vycházelo ono světlo. Byl to 

snad Ježíš, Budha, nebo prostě Bůh? Nebo to byl on sám, v nějaké jemnější či čistší podobě, 
který na něho paradoxně čekal? Cítil, že klouže tunelem, i když se bránil, v jakési hrůzné 
exaltaci, až se najednou probudil. 

Lékař Hájek stál nad ním skloněn a častoval ho políčky. 
„Už mě můžete přestat fackovat,“ řekl Jan nevlídně. „Naštěstí jsem se probudil. Zdálo 

se mi, že umírám, byl jsem v takovém tunelu...“ 
„Ano, právě jste prodělal akutní krizi, přístroje to hlásily. Bůhví, odkud se to zas 

vzalo, asi jsme něco přehlédli. Ačkoliv, kdopak ví, mozek je záhadný orgán. Teďka už 
nespěte, v takových případech je lepší bdělost.“ 

„Myslíte bděle čelit smrti?“ 
„Na smrt už nemyslete, to byl jenom sen. Ale jinak ano, vím to z vlastní praxe, silná 

vůle k životu dokáže někdy zázraky... No, tak se držte. Zvonek máte nad hlavou, kdybyste 
měl nějaké divné pocity.“ 

To bych musel mít ruku pořád na zvonku, pomyslel si, nejen teď, ale už celá léta. 
Divné pocity, to byl jeho resort. Snažil se vzpomenout si, kdy se naposledy cítil normálně. 
Možná, když Eva ještě žila... 

Začal zas myslet na svůj sen, který jako by čekal na pozadí jeho mysli, až se k němu 
vrátí jeho pozornost. Jenomže jakmile vpustil představu toho tunelu, začala ho zase vtahovat a 
cítil, jak pomalu klouže do spánku. Zamrkal očima, aby ten obraz zahnal, a zahleděl se na 
strop nad sebou. Ten sen jako by měl nějaký vážný význam, jenomže jaký? Nevěděl. Co je to 
vlastně význam – návod, vysvětlení nebo poselství? Kdo je v něm autor a kdo adresát? Měl 
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věřit, že je v sobě ještě jednou nebo vícekrát, že jedna skrytá část s tou méně skrytou nějak 
hovoří?   

No dobře, když ho třeba bolí břicho, říkají útroby po lince nervů tomu, kdo nahoře 
v mozku má stráž, že je tam dole něco v nepořádku. I když, jak říkal psychiatr, k němuž ho 
před lety poslal jiný doktor, může to být také naopak: ten, kdo by měl přijímat zprávy, si 
některé jen nalhává, aby tím zakryl něco jiného; nebo dokonce dolů posílá poťouchlé podněty, 
které tam vyvolají opravdový rozruch, a zprávy o něm pak zděšeně přijímá. Ale tím to ještě 
nekončí. Není přece jenom mysl a tělo, jak si úhledně myslel na příklad Descartes. Lidská 
duše je jako tůň, o jejichž povrchových vlnkách jakžtakž víme. To, co se děje v hlubších 
vrstvách nebo dokonce až v temných hlubinách, ty mocné proudy, víry, občas erupce, které 
námi opravdu hýbají, o těch se můžeme jen dohadovat... 

   
* * * 

 
Trvalo dva dny, než si konečně vzpomněl, že ten tunel pochází 

z Boschova nepříliš známého obrazu, Vzestupu požehnaných. Záhadný 
význam se tím vysvětlil. Ale bylo to tak skutečně? Proč Vykoupení, 
v které Mistr zřejmě věřil, působilo tísnivě? Třeba to on tak necítil, 
třeba chtěl naznačit, že svět, do něhož duše stoupají, je doopravdy jiný, 
než ten, který známe. Byl Bosch opravdu silně věřící a tím i přísný 
moralista, jak se zdálo z řady jeho obrazů? Nebo mu zpodobení 
zlořádů a hlavně trestů, které za ně čekají, byly jen záminkou, jak 
rozehrát svou fantazii? Jeho první soustavný sběratel španělský velmož 
Felipe de Guevara o něm – to bylo o pár desítek let později – říkal, že 
hlavně vynikal velikou invencí, s níž tvořil chiméry a monstra. Proto 
ho tedy sbíral, pro tu jeho neporovnatelnou bizarnost? Neviděl, jaký to 
byl malíř? 

Nemohl o tom přemýšlet, stále se něco dělo. Především lékaři 
se usnesli, že je už zřejmě mimo nebezpečí, a dali ho na běžný pokoj. 
Tam, k jeho úžasu, se ještě dřív, než se pořádně rozkoukal, najednou 
v době návštěv objevila Hlávková. 

Díval se na ni udiveně, skoro zděšeně – těch pár dní zde ho 
natolik vzdálilo běžnému životu, že na ni hleděl skoro jako na někoho z jiné planety. Také ji 
málem nepoznal: vídal ji vždycky skoro nenalíčenou, tak trochu rozcuchanou a hlavně 
v domácím oblečení. Tady se objevila mladá atraktivní žena, která si na sobě zřetelně dala 
záležet – on by jí ten blankytně modrý kostým asi nevybral, ani tu barvu rtěnky, ale přesto 
vypadala skoro nepatřičně pěkně v tomhle prostředí. 

„Co tady... děláte,“ zakoktal, nejistý, zda jí tykat nebo vykat. 
„Přišla jsem na návštěvu,“ řekla vesele. „A přinesla ti trošku hroznů, i když doktor 

říká, že tě brzo pustí domů.“ 
Přišla až k jeho lůžku, okamžik na něho hleděla se zvláštním výrazem, potom se náhle 

sklonila a políbila ho na čelo. Jan ztuhl překvapením, neschopný vypravit ani slovo. 
„Ty jsi můj hrdina,“ řekla tiše. 
„Jak jsi mě našla?“ vypravil s rozpaky. 
Byl si najednou silně vědom těch dvou dalších, ještě starších pacientů, za nimiž dosud 

nikdo nepřišel a kteří na Anitu s okouzleným zájmem hleděli. 
„Dalo to práci, ale nakonec mě sama zavolala odsud sestra. Chtějí tvé dokumenty, ale 

ty jsem jim nemohla přinést. Musíš mi půjčit klíče od bytu.“ 
„Klí če? Copak mám klíče?“ vypravil zmateně. 
„To doufám. Asi je máš v kalhotách, snad jsi je nevytrousil.“ 
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Nakonec se ukázalo, že má klíče v nočním stolku, stejně jako hodinky, které přežily 
jeho úraz a celou dobu šly. Ještě, že něco přičinlivě odměřilo čas, který se jemu tady ztrácel. 

„Taky jsem zavolala k tobě do práce, že jsi měl vážný úraz. Nějaká Mincová, tedy 
doktorka Mincová, jak se mi ohlásila, mě vyslýchala skoro jako gestapo.“ 

„Proboha, jak jsi věděla...“ 
„Já ne, ale ta stará Knotková, to je úplná informační kancelář.“  
„Ještě se něco dělo?“ 
„Čekala jsem policii, ale nikdo nepřišel. Co jsi jim řekl, jak se ti to stalo?“ 
„Že jsem upadl na schodech, když jsem běžel dolů v pantoflích.“ 
Chvíli na něho hleděla. 
„Ty si to nepamatuješ?“ 
„Ale ano, jenom jsem ti nechtěl způsobit nějaké potíže.“ 
„Ty holt jsi džentlmen... Snad je to takhle lepší. Vašek by sice zasloužil, ale při své 

povaze by se snad mohl mstít, kdyby ho za to zašili.““ 
„On u tebe zas bydlí?“ 
„Kdepak. Když se to stalo, utekl a už se neukázal. Poslal druhý den kamaráda pro pár 

věcí, co v mém bytě měl. Myslím, že ho už neuvidím, a jsem ráda. Neměla jsem ho k sobě 
brát a začínat si s ním.“ 

„Takže jsi zase sama?“ 
„No jistě. Čekám na tebe.“ 
Řekla to s neskrývanou něhou. Zíral na ni s jakousi úzkostí, nechopen odpovědět. Brzo 

potom se rozloučila. Zdvihl se trochu na posteli a díval se, jak odchází. Potom si všiml, že dva 
muži na sousedních postelích na něho hledí s udivenou závistí. 
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V 

 
Co ho čekalo doma? Představy o tom měl podobně zvláštní, 
neurčité a tak trochu tajemné, jako je vnější obraz triptychu 
Boschovy Rajské zahrady. Proč ho to přirovnání napadlo? 
Myslel si, že ho čeká ráj, jenom otevře dveře? Vlastně to jméno 
není zcela ustálené, přemítal, když vystupoval z metra a mířil 
rovnou do skutečné zahrady, té se alespoň nepochybně říkalo už 
dávno Valdštejnská. Snad přiléhavější je mluvit o Pozemském 
ráji nebo Zahradě pozemských rozkoší, pokud bereme zase 
jenom střední obraz. Nejprve ale máme před sebou zavřené 
desky a na nich co? Perfektní sféru, která značí Svět: ne snad 

kulatou zeměkouli, to Bosch zřejmě ještě nevěděl. Země je v půli sféry víceméně plochá – 
nad ní jsou poletavá mračna, pod ní hlubiny, snad vod, kdopak to ví. Sféra, malovaná téměř 
v jednom tónu, je vlastně velká bublina nebo skleněná skořápka, plovoucí ve tmě vesmíru. 
Možná, že v takové bublině žil také on celá léta, bezpečně izolovaný od všeho, co by ho 
mohlo zasáhnout. Má teďka její slupku rozloupnout, rozevřít desky obrazu a vstoupit do 
tajemné Rajské zahrady? 

Rozbušilo se mu srdce, až se musel zastavit. Co tady blázní, jaký ráj? Bude mu 
šestapadesát, má dceru, vnučku, nadto je asi vážně nemocný. A tahle Anita, jak ji teď v duchu 
nazýval, je nejspíš dvakrát mladší. Je to taková jednoduchá žena, nezvyklá na to, aby se s ní 
slušně zacházelo. Chce mu vyjádřit vděčnost, to je vše. Jinak ji přece naprosto nemůže 
zajímat. Nějaké vzdělanější ženě by snad mohly imponovat jeho znalosti, i když sám o nich 
neměl valné mínění, nebo snad titul, postavení v galerii, i když to za vlády Barona už taky za 

moc nestálo. Ale tohle je prostá, zdravá žena s krásným tělem... 
Zase se musel zastavit, tak ho tahle myšlenka vzrušila. Co se to 
proboha s ním stalo? Nejspíš ho v nemocnici nedoléčili nebo 
mu zůstaly trvalé následky. 

Přešel Sněmovní do Thunovy ulice se stisknutými zuby, 
až ho v hlavě brnělo. Musí myslet na něco rozumného. Co bude 
třeba dneska jíst? Typické, zase na to zapomněl. Chtěl se už 
vrátit zase dolů na Malostranské náměstí, když si najednou 
uvědomil, že u sebe nemá žádné peníze. Anita, když ho ještě 
dvakrát navštívila, mu s doklady přinesla boty, oblečení, ale 
žádné peníze. Trvala na tom, že ho v nemocnici vyzdvihne, ale 
k tomu nedošlo: pustili ho o den dřív, potřebovali jeho lůžko... 
No, co dělat, dojde domů, trošku si snad odpočine a pak se 
znovu někam vypraví. 

Stavil se ve schránce a našel tam jediný pohled – 
přehnaně modré moře, zlatá pláž,  malebné kopce v pozadí. 
Jméno, které se ozdobně vlnilo v oblacích, mu nic neříkalo. 
Zato hned poznal Lenčino písmo – stále stejně nejisté, jako by 
nikdy nesložila maturitu. Psala mu, že se mají dobře a že tam 
asi zůstanou o něco, možná o dost déle. Pod tím byl podpis 
Lenky, pak tiskacími, vratkými písmeny VERONI – to KA se 
už tam nevešlo – a zcela dole zřejmě neochotné R. Jak dlouho 
asi k tomu toho výtečníka přemlouvala? Ale na tom nezáleželo. 
Co znamenalo „trochu, možná o dost déle“? Neříkala, že jí 
šéfka nedá víc než čtrnáct dní? A cožpak Robert může prostě 
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opustit na neurčitou dobu redakci? Zase jím prochvěl starý známý neklid, který cítil vždy, 
jakmile na Lenku jenom pomyslel. Těžce si povzdechl a těžce stoupal do schodů. 

Když odemkl a vešel, zůstal zaraženě stát. Něco se v bytě změnilo. Ne že by něco 
chybělo, ale jak hned zjistil nahlédnutím do kuchyně, pokoje a ložnice, všechno se skvělo 
neuvěřitelnou čistotou. Dokonce starý peršan v pokoji, na němž už skoro nebyl vidět vzor, 
neuvěřitelně prokoukl. S jakýmsi ostychem se vrátil zpátky do předsíně, zul si boty a když 
nikde nenašel své pantofle – jedny zapomněl v nemocnici a jiné zmizely, asi je vyhodil – 
vstoupil do pokoje jenom v ponožkách. Ucítil vlhko: ona snad koberec nějak prala! 

Přešel po špičkách pokojem a svezl se na lenošku. Jaksi ze 
zvyku sáhl po knize na příručním stolku a docela náhodně ji 
rozevřel. Až sebou trhnul, když uviděl na stránce obraz levého 
křídla Rajské zahrady, o které předtím přemýšlel. Jak nepodobné 
bylo tomu z Vozu sena! Žádný bůh ve výšinách, žádné vyprávění 
příběhu: v pozadí fantastické stavby, potom na něžné zeleni zvířata, 
některá skoro realistická – slon a 
žirafa – jiná úplně fantaskní. A pod 
tím v jezírku kypivě zdobná růžová 
fontána, která tvoří zřetelnou osu 
obrazu a jistě něco znamená, tím 
spíš, že z otvoru vyhlíží sova. Ale to 
všechno vlastně tvoří pozadí pro 
skupinku, v které je s Adamem a 
Evou tentokrát Ježíš místo Stvořitele. 

Eva je v mírném pokleku a gesto, jímž jí Ježíš drží za ruku, 
docela připomíná van Eyckův Portrét Arnolfiniů. Mohl jej 
Mistr znát a chtěl by jej skutečně citovat? Ten van Eyckův 
obraz byl v té době na světě sedmdesát let a měl určitě značnou 
proslulost. Citovat jeden druhého, to bylo běžné nejen v pozdní 

gotice, ale i v renesanci nebo v 
baroku – nejenom v malbě, ale 
také v hudbě, literatuře. Člověk 
má občas dojem, jako by se 
kultura shlížela sama v sobě jako 
v nějakém zrcadle. Ale přesto si 
Jan trochu hereticky pomyslel, že 
je určitý nešvar historiků umění 
hledat všude jen podobnosti, 
možné vlivy, s fanatickou snahou 

dílo nějak zařadit. Co na tom vlastně záleží? Je přece důležité, co chtěl tvůrce doopravdy říct 
nebo výtvarně vyjádřit. Jenomže tady vyvstával podivný problém. Ráj u nohou té skupinky 
není žádnou útěšnou scénou z biblického ráje, ve které lev ulehne vedle beránka: kočka si 
vlevo nese myš, podivní ptáci požírají žáby ze  studně, v níž se to hemží divným životem a z 
které vylézají ještě podivnější potvory. Co tohle všechno znamená? Odložil knihu zpátky na 
stolek. Nikdy nebude schopen porozumět Boschovi... 

A pak ho najednou s jakýmsi chtivým vzdorem napadlo: je nutné všemu porozumět? 
Není naopak lepší prostě otevřít své oči jako dítě a vidět se zájmem a bez předsudků 
dílo nekonečné tvořivosti života? Vždyť umění je jenom obzvlášť živým výhonkem té tvůrčí 
síly, i když současně je také jejím zrcadlem. Je třeba hlavně žít, dokud má člověk čas! 
S nezvyklou energií vyskočil a začal shánět peníze, aby si dole na náměstí koupil něco k jídlu. 
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* * * 
 
 Byl v půli schodů, když se dveře v patře pod ním otevřely a vyšla z nich Anita. Měla 

na sobě své pracovní oblečení a v ruce kbelík s nějakými nástroji, zřejmě na uklízení. Jan se 
zarazil a pocítil jakousi úzkost, která by ho asi zahnala zas zpátky, kdyby ho Anita nespatřila. 
Její velké oči se ještě rozšířily. 

„Co tady děláš? Vždyť tě měli pustit zítra.“ 
„No jak vidíš, všechno se pořád mění,“ řekl trochu rozpačitě. „Potřebovali lůžko pro 

nějaký nový případ, tak mě prostě vyhodili od den dřív.“ 
„Nebo sis to tak zařídil,“ stiskla rty. „Nechtěl jsi, abych tě tam vyzvedla a jela s tebou 

přes město. Někdo by nás mohl spolu vidět.“ 
„Prosím tě, co to povídáš! Vždyť já se nemám komu zpovídat a kromě toho, vždyť 

přece nic mezi námi není.“ 
Pohlédla na něho v jakémsi dětském úžasu. 
„Není? A já jsem myslela...“ 
„No, ty si byla na mne hrozně hodná v nemocnici a jak vidím, taky u mne doma. 

Vůbec jsem to tam nepoznal. Dokonce koberec jsi vyprala.“ 
„Na to je stroj, dá se za trochu peněz půjčit. Ale o ten úklid přece nejde, dělám ho i u 

jiných. Já myslela, že když ses o mne bral a postavil se Vaškovi...“ 
„To by udělal každý slušný člověk.“ 
„Takže to neznamená, že máš o mě zájem?“ 
Znělo to bolestně. Rychle došel až k ní. 
„Nejde přece o to, jestli mám o tebe zájem. Prosím tě, neodvracej se a přemýšlej nebo 

se radši na mne podívej. Vždyť bych docela klidně mohl být tvůj táta. Jsem nemocný a 
zanedbaný, copak se ti můžu líbit? Já vím, ty mě chceš nějak odškodnit za to, co mi ten 
zatracený Vašek udělal, ale to opravdu nemusíš. Už jsi přece udělala dost.“ 

Hleděla chvíli do země, pak zdvihla kbelík, který si na chvíli postavila. 
„Já už tě dál nebudu obtěžovat.“ 
„Ale to přece...“ 
Dřív, než stačil větu dokončit, seběhla po schodech a za okamžik slyšel, jak dole 

zabouchly dveře. Zůstal nějakou dobu stát, najednou hrozně nešťastný. To jsem to vyvedl, 
pomyslel si. Potom, když uviděl škvíru ve dveřích Stoklasové, konečně se pohnul z místa a 
začal sestupovat po schodech. 

 
* * * 

 
Přece to žádala elementární slušnost nebo odpovědnost, aby 
nezneužil soucitu. Protože co jiného by to mohlo být, co k němu 
cítí, že. No ano, překvapilo ji, že se jí zastal v téhle době, kdy se 
skoro každý raději odvrátí, když vidí násilí, než aby riskoval svou 
vlastní újmu. Snad ji to trochu dojalo, takový don Quijote, trochu 
směšný rytíř smutné postavy, který se postaví už trestanému rváči. 
Však to taky podle toho dopadlo, stačilo málo a z rytíře by byla 
mrtvola. Za to se možná cítí trochu vinna, snad by to chtěla nějak 
odčinit. Takže si namluví, že k němu něco doopravdy cítí, a jeho 
zdráhavost ji překvapí (každý by přece skočil po takovém soustu, 
je to ženská jako lusk), trochu snad podráždí a vzbudí její 
zvědavost. Nic víc v tom není, o tom není třeba dlouho přemýšlet. 

I kdyby dejme tomu – jen tak pro účely úvahy – vzal její zájem vážně, kdyby snad doopravdy 
připustil (tady se musel nadechnout, srdce mu při té představě divoce tlouklo), aby se sblížili, 
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aby se milovali... Na chvíli hleděl před sebe, neschopen svou myšlenku dokončit. No ano, 
kdyby to vše připustil, jistě by to nemohlo vytrvat. Nemohl stačit takové mladé a prosté ženě, 
byl přece jenom uzlík různých neuralgických bolestí a příznaků... 

Jenomže když to všechno takto probral, začal v něm protestovat jiný hlas. Copak si 
nedávno neříkal, že především je třeba žít, brát život v jeho nekonečné plodivosti, s očima 
jasnýma jak dítě? Copak je nutné všechno promýšlet, vážit a analyzovat? Copak úplně 
zblbnul z toho Bosche, ze všech těch úvah o hříchu a jeho různých podobách? 

Ale ne, to bylo jen pokušení. Nebyl sice aktivní věřící, ale věděl, že v něm mluví 
jenom chtění, právě věčné dítě, které nemá žádnou morálku. Co myslel předtím, bylo správné. 
Rozhoduje vnitřní právo a ne chtění, i kdyby bylo sebesilnější... 

V té chvíli zazněl zvonek u dveří. Chvíli se jenom nevěřícně díval, pak vstal a šel se 
podívat, kdo by to mohl být.   

Byla to Anita, v náruči několik objemných knih. 
„Já jsem vám jenom chtěla tohle vrátit.“  
Řekla to podivně bezbarvým hlasem, se sklopenýma očima. 
„Vrátit? Jak to...“ 
„Když jsem tam uklízela, trochu jsem se bála, aby ty knihy nepřišly k úhoně. Tak jsem 

je vzala k sobě dolů. A taky jsem se do nich trošku dívala, myslela jsem si, že vás trošku 
pochopím...“ 

Zvedla své veliké, bezelstné oči a on s ustrnutím viděl, jak se plní slzami. 
„Anito,“ zachraptěl a vztáhl k ní ruce. 
Knihy se rozsypaly na zem s velkým rachotem. 
 

* * * 
 

Nádherná hebkost ženské kůže, trošku chladivá na povrchu, 
zevnitř hřejivá. A krása oblin, které se s každým pohybem 
mění a přitom vždycky mají dokonalý tvar. Přejížděl po nich 
prsty, potom zase rty. S rozkoší nacházel i nepatrnou vláhu 
v každém záhybu a nenasytně sál nozdrami vůně, které ze 
sebe vydává zdravé tělo. Bylo to kolik, osm, devět let, co se 
naposled miloval a náhle litoval každého dne, v kterém si 
tuhle radost odpíral.  

Vlastně si neodpíral, jenom nechtěl ani vědět, že je jiná žena, kromě té, která mu 
umřela. Alespoň zpočátku, ty první dva nebo tři roky. Když se pak začal plaše rozhlížet, na 
příklad v metru nebo v tramvaji, měl pocit, že pro dívky či ženy, které se mu trochu líbily, 
jako by neexistoval: buďto ho zřejmě neviděly nebo uhnuly očima s opovržlivým výrazem, 
když zachytily jeho pohled. Byl to vždycky jen náznak, asi by někdo řekl, že je přecitlivělý, 
ale on zbystřeným smyslem, který pro to každý má, docela jistě věděl, že se nemýlí. Byl pro 
ně prostě starý, odbytý muž, ačkoliv se na to v padesáti ještě necítil.  

Reagoval na to vzdorem: trestal ženy tím, že se na ně nedíval. 
Ony to zřejmě nepozorovaly, což jen utvrdilo jeho trpkost vůči nim. 
Prostě ženy – tedy ty skutečné, s nimiž se potkával – vyloučil ze svých 
zájmů. Vrhl se místo toho do práce, studiu napřed Mistra Theodorica, 
potom s jakousi zvláštní inklinací k Nizozemí skvělého Jana van 
Eycka. Zachumlal se do práce jako do nějaké deky nebo turbanu a 
když pak do středu jeho poněkud urputného zájmu vstoupil záhadný 
JHeronymus Bosch, stala se z toho téměř obsese. Už ženy vlastně 
neviděl. Tlaku pudu, který ho občas obtěžoval, se zbavoval tak jako 
každý osamělý muž, s jistým pocitem studu a jakési ztráty. Jak jenom 
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mohl dopustit, aby tak klesl právě v tom, co bylo na člověku nejpřirozenější? Teďka to 
nechápal, ačkoliv ještě včera to pro něho bylo samozřejmé. 

„Ty jsi tak něžný,“ zašeptala vedle něho Anita.  
„Tobě se to nelíbí?“ 
„Ne, líbí, ale nejsem na to zvyklá. Je to až trošku divné, ani nevím proč... Chytni mě 

pořádně, tak jako chlap. Ano, tak, ještě víc, ať tě skutečně cítím. A pojď zas ke mně, já tě 
ještě chci...“ 

Vnořil se do ní jako do nádherné smrti, ale jak při tom, jak se mu zdálo, umíral, 
současně nějak ostře, triumfálně žil... 

 
* * * 

 
Zahrada rozkoší, teď najednou měl na ten střední panel sílu. Oči mu přecházely 

nepřehledným hemžením, které tvořilo trochu příliš pestrý koberec (ta barevnost se ovšem 
lišila na různých reprodukcích) s jakýmsi zvláštním vzorem, ale zblízka vyskakovaly velice 
zajímavé detaily: dvojice milenců, uzavřená v skleněné kouli, daleko od světa a jeho nároků. 
S úlekem viděl, že ta jejich slastná bublina spočívá na nějaké jiné kouli, ze které vězeň vyhlíží 
na krysu ve skleněném válci. Odvrátil rychle zrak, až příliš mu to připomnělo Orwella – to 
ovšem byla fantazie o pět set let mladší.  

 

 
 

Nechtěl teď myslet na to, co tím Mistr asi naznačoval. Vždyť všude kolem bylo tolik až 
bláznivě rozkošného: naháči hrající si ve vodě i na palouku, vzájemně propletení v různých 
pozicích, obkročmo vezoucí se na zvířatech nebo ptácích nebo zase stulení v nějaké lastuře, 
s dětskou nevinností vystavující svou nahotu. Jak to teď viděl, nebylo v těch scénách nic tak 
zkaženého, jak o tom mudrovali mnozí badatelé – byl to jen bezstarostný svět, který si užíval 
rozkoší smyslů... 
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Jan se u stolu protáhl se slastným povzdechem. Už dávno se tak dobře necítil, náhle 
jako by vymizely všechny divné příznaky. Dokonce šmouha jako by se ztratila, alespoň 
z větší části. Docela křepce vstal a šel nahlédnout do kuchyně, kde Anita vařila něco 
voňavého. Měl náhle zdravý, dávno nepoznaný hlad: měl pocit, že by mohl sníst snad celé 
kuře nebo jinou pečínku, kterou si dávno nedopřál. Vešel do kuchyně a objal Anitu, která tam 
stála u sporáku jen tak v košilce, kterou si přehodila přes své nahé tělo. 

„Počkej,“ řekla mu něžně, ale trochu netrpělivě. „Přece vidíš, že tu vařím.“ 
„To cítím, voní to až do pokoje. Co to bude dobrého?“ 
„Jenom taková míchanice z toho, co jsem našla v ledničce. Zítra musím koupit něco 

pořádného. Takhle přece nemůžeš žít, jsi mužský, tak musíš jíst pořádně.“ 
Otíral se tváří o její nahé hebké rameno.  
„Zítra bych měl zaskočit do práce.“ 
„Jak to? Vždyť bys měl být normálně ještě v nemocnici, kdyby tě neposlali domů o 

den dřív.“ 
„Tak pozítří. Nebo popozítří, nebo příští týden, to mi dojde neschopenka. Nejradši 

bych tam nešel nikdy, byl tu pořád s tebou a od rána do večera se s tebou jen miloval.“ 
„To bys moc dlouho nevydržel,“ usmála se. 
„Že ne? No asi... Tak bych se aspoň s tebou mazlil.“ 
„Ty jsi jak dítě,“ smála se. „Kampak se poděl vážný učenec?“ 
„Asi mi ho z hlavy vyrazil ten tvůj Vašek.“ 
„Toho mi ani nepřipomínej,“ zamračila se. 
Přikývnul. Připomínat cokoliv ze světa minulosti nebo také přítomnosti bylo neblahé. 

Náhle se v něm zachvěla úzkost. To všechno, co se tady stalo v několika hodinách, bylo 
natolik vymknuté z všedního běhu jeho života, že to připomínalo ten Boschův obraz, na nějž 
hleděl před chvílí. Vzpomněl si znovu na tu bublinu, v které byli stuleni milenci, a přál si 
umět stvořit taky takovou kolem nich dvou, alespoň načas, třeba na pár dní. 

V té chvíli zazněl zvonek u dveří. Šel k nim s nejasnou úzkostí a otevřel je jen tak 
napůl. 

„Pavlo,“ vydechl překvapeně. „Co tu děláš?“ 
Nikdy se doma nenavštěvovali. Ani nevěděl, kde získala jeho adresu. 
„Pustíš mě dál?“ 
Neochotně ustoupil a ona vešla, ale nevedl ji dál. Měl jaksi pocit, že před ní má chránit 

svoje soukromí, k němuž teď patřila i Anita. Přejela očima po jeho spodním prádle, v kterém 
pořád byl, pak náhle otočila hlavu a nahlédla do kuchyně. Když uviděla polonahou Anitu, 
trhla sebou a viditelně zbledla. Chvíli jen na Anitu zírala. Potom stiskla úzké rty. 

„Slyšela jsem, že jsi prý měl vážný úraz,“ řekla nepřátelsky. „A teď vidím...“ 
„Ale já jsem úraz měl, spadl jsem se schodů. Byl jsem dva týdny v nemocnici.“ 
„Ano, to vím. I to, že jsi odešel o den dřív. Zřejmě ses už nemohl dočkat.“ 
„Pustili mě, potřebovali moje lůžko.“ 
Proč jí mám něco vysvětlovat, myslet si. Nebo se snad za něco omlouvat. 
„Takže jsi odešel do domácího ošetřování, jak vidím. Já pitomá jsem myslela, že bys 

snad mohl něco potřebovat. Ale ty tady máš všechno, nač si jenom mužský ve tvém věku 
může pomyslet,“ rozhodila ruce v hysterickém gestu. 

„Prosím tě, Pavlo...“ 
„To je ta druhá míza, už tě taky vzala? Ty taky myslíš jen spodními žlázami?“ 
„Pavlo, prosím tě, ovládej se.“ 
„Copak ty nevidíš, do čeho se tu řítíš? Tahle osoba...“  
Dostal najednou vztek. Měl pocit, jako by z ní vyzařovaly jakési jedovaté vlny, které 

hrozily otrávit úplně všechno, co v životě znovu objevil. 
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„Pavlo, nedělej scény. Nevíš o té ženě nic a co mě se týče, proč si myslíš, že máš 
právo, dělat mi tu kázání?“ 

Okamžik na něho jen mlčky hleděla, v očích jakousi nekonečnou výčitku, potom 
sklopila zrak. 

„Ředitel se vícekrát po tobě sháněl,“ řekla potom ledově. „Chce tamty podklady.“ 
„M ůžeš mu říct, že je mám všechny připravené. V pondělí mu je přinesu.“ 
„V pondělí?“ zeptala se s hraným údivem. 
„Mám neschopnost do konce týdne. Nemám se moc namáhat.“ 
„To bys opravdu neměl,“ řekla ironicky. 
Šlehla ještě po Anitě jedovatým pohledem, pak prostě otevřela dveře a bez pozdravu je 

zase za sebou zavřela. 
 

* * * 
 
Přes všechnu snahu nemyslet na scénu z minulého večera, jakási stopa tady po ní 

zbyla – člověk by řekl otrávený vzduch, který se nedařilo vyvětrat. Anita přešla celý výstup 
lehce. 

„Ty jsi s ní něco měl?“ zeptala se krátce, když Pavla odešla. 
„Bůh uchovej! Sedíme jenom spolu v kanceláři už pár let.“ 
„Tak si na tebe zřejmě myslela a zklamala se.“ 

Tím to pro ni zřejmě skončilo a zdánlivě i 
pro Jana, alespoň pokud tady byla Anita se všemi 
svými půvaby a rozkošemi, které mu nabízel byť i 
jenom pohled nebo dotek jejího těla. Anita ale 
ráno odešla, prý má nějaký úklid ve dvou bytech, 
který nesmí odložit, aby nepřišla o výhodnou 
práci, potom se chystá nakoupit (nevzala žádné 
peníze, že prý se potom nějak domluví) a také 
stavit se ve spodním bytě, v kterém dosud bydlela. 
Teď, když tu zase osaměl a ze zvyku se zabral do 
obrazu, který předtím zkoumal, znovu na něho 

dolehlo, co Pavla včera jedovatě naznačila. No ano, bylo mu těch zatracených šestapadesát a 
mízy – ať už druhé nebo třetí – v něm moc nebylo, i když většina příznaků, kterými léta trpěl, 
jako by zázrakem zmizela... Násilím se přinutil zas se soustředit na obraz, na který v knize 
hleděl. Ty hříšné rozkoše, kterými obraz podle všeho překypoval, tu vlastně přímo zpodobeny 
nebyly: pletence nebo ornamenty nahých těl jako by jenom symbolicky naznačovaly, že se 
tam děje cosi sladce nedovoleného. Pozorní badatelé před ním objevili různé perverze, ale byl 
zřejmě příliš neznalý v těch věcech a měl spíš dojem, že tu do obrazu promítali vlastní 
fantazie. Co vlastně na výjevu bylo na svou dobu nezvyklé, bylo to nakupení těl, která se 
zřejmě nestyděla za svou nahotu. Rozkoše zřejmě měly symbol v neobvykle velkých plodech, 
které lidé mlsali, v jakýchsi míčcích, které jim kroužily kolem stydkých partií a pak tu byly 
ovšem v střední části nazí lidé, jedoucí na různých zvířatech, která patrně měla zosobňovat 
jejich pudy. Ale bylo to opravdu tak? Co různí artisté, kteří se v různých částech obrazu 
stavějí na hlavu? Má to znamenat převrácení řádu? Ale co když je to jen výraz rozvernosti, 
veselého vzrušení? Vždyť je to přece obraz pozemského ráje. A jak to v duchu probíral, 
přistihl se, že znovu myslí na Pavlu, tedy spíš na to, co mu včera řekla. Co myslela tím, „tahle 
osoba“? Viděla jedním pohledem, zostřeným nenávistí, že Anita je prostá žena, vlastně jenom 
uklízečka? Něco se v něm při té myšlence zachvělo: člověk si může stokrát myslet, že je 
demokrat a zastánce zásady lidské rovnosti, někde v něm přece jenom vězí představy o 
rozvrstvení společnosti. Je hanba pro něho, doktora filosofie a nositele dalších titulů, milovat 
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se s uklízečkou? Ať jde ta Pavla k šípku! Co na tom, že Anita nemá žádné vzdělání? Konečně, 
co on o ní ví? Jenom to, že je přirozeně hodná, chápavá a půvabná takovou málo okázalou 

krásou. A že je nevzdělaná? To si o ní jenom myslí – třeba 
chápe víc, než dává najevo.  
Hodil to všechno za hlavu a vrátil se zpět k reprodukci. 
Když si roztřídil, co všechno tu viděl, byly tam lidské 
postavy v nevinné exaltaci radovánek, byla tam také 
zvířata, některá fantaskní, většinou ale spíš svým 
rozměrem či rolí. Ale byly tam také podivné, docela 
fantastické objekty, tak napůl rostliny a napůl stavby, na 
nichž ho zaujaly kromě jiného skleněné prvky: koule nebo 
polokoule, ale taky dokonalé válce, kterými byly hroutící 
se stavby protknuty, jako by měly zpevnit jejich statiku. 
Probral svou paměť, pak se podíval do Internetu: ano, 
foukání skla nebylo z antických dob zcela zapomenuto a 
v Benátkách se plně obnovilo na počátku 16. století. Ve 
Flandrech nebo Nizozemí se sklem jistě pracovali také za 

Boschových dob, že by však vytvářeli dokonalé koule nebo válce, o tom zřejmě nemohlo být 
ani řeči. I to je zřejmě také produkt malířovy fantazie, poněkud jiné, než té, kterou tvořil 
monstra nebo pohádkové objekty: invence čiré, přísné, filosofické. Byl si teď jist, že křehkost 
v roli výztuže nebo zas tvrze soukromí měla určitě hlubší, nejspíše platónský význam – idea 
jako jádro skutečnosti. Nebo to byl zas jenom převrat, jako když se tu a tam stavěli lidé na 
hlavu? Zašklebil se. Ještě dost nedávno by ho ta mnohoznačnost drtila; teď ale pochopil, že 
svět podobně jako život nikdy není jednoznačný: může mít nekonečné množství významů, 
stačilo jen odložit předsudky. 
 

* * * 
 

Příští dny proběhly docela idylicky. Anita nakupovala a vařila za peníze, které si od 
něho bez diskusí věcně brala. Trochu také uklízela, i když jeho byt se v jeho očích skvěl 
nezvyklou čistotou. Večer a někdy také ráno se bez všeho spěchu něžně milovali. Jan v tom 
nacházel stále nové blaženství, tím víc, jak slábla jeho úzkost, že nebude mladé ženě stačit. 
Anita také denně odcházela někam do okolí uklízet, což celkem vítal, protože tím získal klid 
pro svoji práci. Z poznámek, které si už dříve udělal, začal pomalu doopravdy psát svou 
dlouho odkládanou knihu. Ano, zdaleka nebyl hotov se svým bádáním, před ním čekaly ještě 
další obrazy počínaje pravým křídlem Rajské zahrady, ale počítač měl výhodu, že do textu 
mohl kdykoliv znovu zasahovat a měnit celé partie, kdyby snad časem změnil názor. Hlavně 
měl náhle silnou touhu tvořit, ať třeba jenom nezávazně, předběžně: ta věčná úzkost, která mu 
jako nějaký balvan v cestě celá léta bránila cokoliv souvislého napsat, natož nějak se 
samostatně vyjádřit, byla najednou pryč. Možná to souviselo s tím, že začal zase sexuálně žít? 
Freud by to jistě potvrdil. 

Tak tedy psal a občas vstával od stroje, aby se protáhl nebo si udělal několik 
prostocviků. Většina příznaků, které ho léta trápily, skoro úplně vymizela. Pravda, ne 
všechny, ale těch, co zůstaly, si prostě nevšímal. Když na něho přece jen přišla tíseň, i to se 
stávalo, začal hned myslet na Anitu, na její vlídné půvaby – a potíž zeslábla nebo úplně 
zmizela. 

Chvílemi myslel na to, že je vlastně zbytečné, aby Anita držela dál svůj byt, když jsou 
teď pořád spolu tady u něho. Málem už o tom něco řekl, ale začala s tím sama. 

„Půjdu teď k sobě dolů trochu uklidit. To víš, musím to taky udržovat.“ 
„Opravdu musíš?“ 
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„No to víš. Copak my víme, jak dlouho nám to vydrží?“ 
„Anito...“ 
„Radši teď nic neříkej. Něco se může stát.“ 
„Prosím tě, co?“ 
„Já už jsem pověrčivá. Vždycky přijde něco, když to nejmíň čekáš.“ 
Usmál se tomu, ale přece jen pocítil slabou úzkost. Vrhnul se zase do práce a čas mu 

přitom ubíhal tak rychle, že ho trochu překvapilo, když se zase vracela. 
„M ěl bych tu mít rezervní klíče,“ vzpomněl si, když jí otvíral. „Musím je najít, abys 

mohla domů, když tu nejsem.“ 
„Zatím s tím nespěchej.“ 
Dost ho to překvapilo.  
„Ty pořád mluvíš, jako by to mezi námi bylo jenom na chvíli. Já vím, jsem starý...“ 
„Ale o to nejde. Přece nejsi starý, co to povídáš.“ 
„No, je mi přes padesát, to je prostě fakt. Ale když o tohle nejde, o co tedy jde?“ 
„Vlastně nic o mně nevíš...“  
„Co bych měl vědět? Vím, že jsi krásná, navíc hodná ženská, se kterou je mi tak, jak 

mi už léta nebylo. Ty taky o mně vlastně nevíš skoro nic.“ 
Skutečně, bylo to, jako by se po nějakém ztroskotání potkali na pustém ostrově, kde 

rozhoduje jenom přítomnost, protože minulost je se světem, v kterém se odehrála, vzdálená za 
nedohledným oceánem. Pro ně tím mořem byly statisíce lidí, kteří žili všude kolem, aniž by 
k nim měli vztah, snad kromě zvědavosti, těkavé a vlastně lhostejné. Tak se mu aspoň zdálo 
v téhle chvíli. 

 
* * * 

 
Nápad koupat se spolu vzešel od Anity – on se před ní nahý 
moc neukazoval, styděl se za své věkem už dost sešlé, málo 
cvičením udržované tělo. Důvod k společné koupeli byl 
praktický: jeho archaická karma jaksi nesnášela dlouhý 
provoz. On to při krátké sprše nikdy předtím nepozoroval, ale 
Anita se ráda máčela ve vaně. Jednou ho prostě ke koupeli 
přizvala a brzo se z toho stal jejich rituál, ve kterém eros 
nabýval zvláštně nevinné podoby. Vzpomněl si často na své 
dětství: ve starém žižkovském bytě neměli koupelnu, koupel 

se odbývala jednou týdně v prádelně, kde byl rozměrný betonový bazén na máchání prádla – 
tam, s rozkoší, které si byl jenom tak napůl vědom, se napřed různě převaloval v teplé vodě, 
než přišla matka s mýdlem a její chvíli něžné, chvíli energické doteky vyvolávaly zvláštní 
směsici rozkoše a trýzně, kterou pak v dospělosti vlastně vždycky cítil při milostných 
zážitcích. 

Myslel však taky jaksi současně na scénu z Rajské zahrady, kde vodním milostným 
hrám přihlížejí krásně namalovaní, ale neúměrně velcí, vlastně obrovití ptáci: červenka, 
ledňáček a žluna, taky kachna, co si vzpomínal. Co tím chtěl Mistr naznačit? To nebyla 
gotická chyba perspektivy, ale jasný záměr: chtěl říct, že jakmile se člověk oddává tělesným 
radostem, hlásí se o svá práva příroda, z níž kdysi vyšel, se svou barvitou nádherou a hlavně 
velkou mocí? 

„Co, kdybych tě ostříhala,“ přerušila Anita najednou jeho myšlenky. 
„A proč? Co tě to napadlo?“ 
„Vypadal bys mladší. To bys přece chtěl?“ 
„Stříhat vlasy je nebezpečné. Vzpomeň si na Dalilu. Ta ve spánku ostříhala Samsona a 

tím mu vzala všechnu sílu.“ 
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„Neboj se, to ti nehrozí. Uvidíš, že to bude lepší.“ 
Nakonec povolil s podmínkou, že to bude jen o pár centimetrů. Jenomže vlasy byly 

mokré, nůžky klouzaly a když se zarovnaly všechny schůdky, byl ostříhaný skoro nakrátko. 
Ani se mu to nezdálo, když hleděl na hromádku mokrých vlasů na podlaze. Ale když pohlédl 
do zrcadla, lekl se: před ním byl cizí, jenom mírně povědomý člověk. Když si nakonec 
zvyknul, že to je opravdu on, cítil se nějak mnohem více nahý – nejenom před světem, ale co 
bylo horší, jaksi sám před sebou. 
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VI 
 

Musel přece jen zase do práce. Baron chtěl dokumenty, 
byť jen proto, aby jimi zdůvodnil svou svévoli. A musel se 
tam přece zase jednou ukázat, odevzdat neschopenku, 
znovu stvrdit, že má v galerii jistou pozici. Když cestou 
metrem myslel na Barona, vybavilo se mu monstrum 
z pravého křídla Rajské zahrady, které požírá hříšníky a 
víceméně nestrávené je zas vydává. Baron se svými 
poddanými dělal něco podobného – jen se nedalo říct, že 
by je vůbec nestrávil. Ti, kteří prošli jeho konečníkem, 
byli vždycky dost změnění: neměli na nic pevný názor, 
popírali, co nedávno ještě tvrdili, většinou blekotali o 
nutnosti nových přístupů a odvrhnutí starých předsudků. 
Ještě před Baronem musel ovšem konfrontovat Pavlu, na 
což se v nejmenším netěšil. Čekal ledový chlad, čemu 
však musel čelit, byl docela nelíčený úžas. 
„Ježíši, jsi to ty?“ vyjekla, když vstoupil. 
„No jistě, to jsem se tak změnil?“ 
„Máš vlasy nakrátko. Vypadáš jinak. Mladší, obyčejnější.“ 
„No, pokud obyčejnost určuje jen délka vlasů...“ 
„To tě ta tvoje cikánka tak ostříhala?“ 
Nečekal by, že ho tohle označení tolik pobouří. 

„Především asi není cikánka, i když jsem se jí na to neptal. A taky není moje, vždyť 
jsem si ji nekoupil.“ 

„Ne?“ pozdvihla ironicky obočí. „Já myslela, že byla levná.“ 
„Já zase myslel, že je v této zemi tolerance znakem vzdělání. Že lidi nehodnotíme 

podle odstínů pleti nebo podle toho, kolik posbírali titulů. Náš pán a velitel je sice málem 
albín, ale vzdělání moc nepobral. A přesto k němu všichni vzhlížíte.“ 

„Na rozdíl od tebe, který máš k němu četné výhrady. Snad abys mu to vysvětlil, už se 
nemůže dočkat.“ 

Pokýval hlavou, odemknul stůl a vyňal z něho malý svazek kopií. Co se dá dělat, musí 
k Vládci pekel. Nejspíš ho sežere, ale aspoň půjde jeho zažívacím traktem správným směrem 
a ne naopak. 

 
* * * 

 
Když vstoupil, Baron na něho vytřeštil oči. Bylo to zřejmě poprvé, co v jeho tváři 

viděl nelíčený údiv. 
„Vy jste se nějak změnil,“ řekl posupně. 
„Jenom jsem se dal ostříhat. Tady jsou podklady, které jste chtěl.“ 
„Teď! Já jsem je potřeboval před týdnem.“ 
„Je mi líto, ale to jsem ležel v nemocnici. S těžkým otřesem mozku. Je skoro zázrak, 

že jsem ještě živ.“ 
Baron k němu pozdvihl oči od papírů, v kterých se s ošklivostí probíral. Bylo možné, 

že projevoval lidský zájem? 
„Jak se to stalo?“ zeptal se. 
„Sletěl jsem se schodů.“ 
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Baron jen krátce kývnul a dál listoval papíry. Zřejmě čekal nějaký původnější 
happening, který by mohl použít ve své tvorbě. 

„Vy máte něco proti způsobu, jak vedu galerii?“ zeptal se najednou. 
„Proč se mě na to ptáte?“ 
Ředitel odsunul rázným pohybem dokumenty a pak vstal. Jan s ustrnutím viděl, že má 

na sobě ke svému šmolkovému saku žluto-modře pruhované nohavice a jakési absurdní 
kozačky zdobené velkými žlutými hvězdami. Baron se prošel po své ředitelně a zastavil se u 
okna. 

„Já tady prosazuji jistou koncepci,“ řekl do skla před sebou. „A k tomu potřebuji, 
abych měl za sebou tým, který sdílí mé představy.“ 

„Možná by pomohlo, kdybyste mi tu koncepci tak trochu nastínil,“ odpověděl Jan. 
Srdce mu bušilo jednak potlačeným vztekem, jednak obavami z toho, kam tenhle 

rozhovor asi směřuje. 
„Co vám mám vykládat,“ řekl Baron velice hlasitě. „To přece každý musí cítit!“ 
Taky že ano, bohužel, pomyslel si Jan. 
„Jediná koncepce, kterou si ve svém oboru, tedy gotice a renesanci, umím představit,“ 

řekl místo toho nahlas, „je uchovat, co nám tradice zanechala, a předvést to co možná 
autenticky.“ 

„Já to snad nedělám?“ 
„Já nekomentuji ostatní sbírky. Ale naše expozice gotiky a renesance stála spoustu 

prostředků a velké množství práce, studijní i výtvarné. To, co v ní je, tam je naprosto právem, 
přitom předvedeno zajímavě, s dobrým vkusem.“ 

Baron se najednou otočil od okna a pohlédl na něho výhružně. 
„Tak proč tam lidi nechodí?“ 
„Chodí tam zhruba stejně jako do ostatních sbírek. Snad by jich bylo trochu víc, 

kdybychom vstupné snížili úměrně zdejším platům a nečekali pořád turisty, kteří sem za 
uměním příliš nejezdí.“ 

Baron na něho chvíli hleděl, jako by ještě na něco čekal. 
„Vstupné to nevyřeší,“ řekl pak. „Sbírku je třeba nějak osvěžit.“ 
„Ti, co k nám chodí, hledají skutečné umění. Když se začneme podbízet levnými 

atrakcemi, nejspíš je jenom odpudíme.“  
Baron si sedl zase za stůl a kývl několikrát velkou hlavou. 
„Tak je to, jak jsem slyšel. Jste prostě uzavřený novým myšlenkám.“  
„Nevím, od koho jste to slyšel a jaké myšlenky máte konkrétně na mysli,“ řekl Jan 

s bušícím srdcem. „Jsem, jak víte, historik umění. Nové v mém oboru může znamenat jenom 
lépe pochopit to staré v jeho původnosti.“  

„Tohle je zastaralé pojetí. Žijeme přece teď a na všechno se díváme očima své doby. 
Když něco přestává být zajímavé, musí se s tím něco udělat. Jinak to není k ničemu.“ 

„Pokud jde o to, expozici zase strčit jinam a udělat z ní tyátr, který poškodí její 
charakter, tak s mým souhlasem nepočítejte.“ 

„Nemusím s vámi vůbec počítat.“ 
Pohlédl do odulé tváře, která pro něho vyjadřovala jenom aroganci.  
„To zní jak výhružka. Mám smlouvu, kterou rozvázat jenom tak nejde.“ 
„Vždycky se najdou způsoby.“ 
„A taky způsob, jak se bránit. Máme nějaké zákony.“ 
Baron se jenom ušklíbl a udělal lenivé gesto rukou, kterým ho propouštěl, prozatím 

jenom ze své kanceláře. Jan vstal a cestou ke dveřím se snažil vzpomenout si, kdy naposled 
někomu v podobné situaci připomínal zákony. Dobře to tehdy nedopadlo.  

 
* * * 
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Seděl nad pravým křídlem Rajské zahrady a 
porovnával barvy ve třech knihách, které měl. Taky 
si reprodukce vyvolal na Internetu, v několika 
podobách – a zas to byly jiné barvy. Copak nikdo 
neviděl, že kromě nepřeberné spousty detailů, o 
nichž je možné nekonečně bádat, jde také vcelku o 
obraz, který má – při všem tom pekelném zmatku – 
jistý řád, docela pevnou kompozici, k níž náleží 
také barvy? Nahoře převládají akordy s opozicí 
zeleně a červeně (velice střídmých ve verzi, která se 
zdála nejvěrnější), dole naopak žlutě s modrou. 
Uprostřed je ovšem muž-strom se svou bledou 
tváří, která na něho vždy působila dojmem zrcadla. 
Co teďka bude dělat? Baron jistě najde způsob, jak 
ho vyhodit. Ano, byly tu různé zákony, ale ty – jak 
ho dost nedávno přesvědčil úder pěsti – člověka 
neuchrání před pohromou: vlastně jen vyhrožují 
sankcí tomu, kdo je přestoupí, pokud je ovšem 
vůbec obviněn a usvědčen, což nebývalo příliš často 
v téhle zemi. Ta jistě držela světový rekord v počtu 
zákonů a jejich novel, mnohokrát už změněných, 
kterých se soudy s úzkostlivou doslovností držely, 
zatímco různí rošťáci a jejich advokáti mezi nimi 
nacházeli pohodlné cestičky... No, o tom vlastně 
nemá cenu uvažovat. Bude se muset poohlédnout 
po nějakém jiném místě. Ale kde? Hanzlík ho kdysi 
lákal na katedru, ale to bylo už před lety. Bude ho 
ještě chtít? Musel by se habilitovat, aby dostal 
aspoň srovnatelný plat, což znamenalo předložit 
nějakou práci. Třeba tu o Boschovi? Vždyť ji teprve 
začínal psát a teď se právě přistihl, jak mu tím 
hemžením absurdních detailů už začíná být jeho 
Mistr protivný.  
Ne, to přece nemohl připustit. Ta záhadnost a 
svobodná hra fantazie byla přece důvod, proč si 
Bosche vybral. Zatnul zuby a vrátil se k výjevu, 
který předtím zkoumal. Vezměme na příklad 
pekelnou muziku, před níž si ubožák vpravo ucpává marně uši: loutna, ze které vyrůstá harfa, 
na jejíchž strunách je vypnutá postava, pod ní leží nějaký nešťastník, který má na zadku 
napsané noty, podle nichž zase další musí zpívat pod dohledem příšer. Potom neznámý, 
patrně mechanický nástroj, za ním obrovská, zuřivě rozdmýchaná píšťala, nakonec buben. 
Ještě něco? Ano, hříšník, kterému do zadku vetknuli píšťalu, jíž zřejmě musí hrát. Dělal si 
Mistr prostě srandu? 

Janovi velcí předchůdci vždy zachovávali koženou vážnost nad vším tímhle 
blázněním. Ty nástroje prý jsou nějaké symboly, patrně alchymie nebo astrologie, nikdo 
z nich ale ani nenaznačil jejich význam. Jan prolistoval tucet knih, strávil celé hodiny na 
Internetu, ale nic alespoň podobného nenašel. Vrátil se zase k obrazu. Úplně dole viděl různá 
zvířata, některá realistická, jako ten zajíc, který si nese hříšníka tak jako lovci občas nosí 
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ulovené zajíce, pak prase v rouše jeptišky, které objímá zas jiného nešťastníka. Pak jsou tu 
ovšem různé chiméry a potvory, s nimiž by se Jan jistě nechtěl potkat. 

Vcelku je tohle peklo vlastně hlavně groteskní. Ne, že by tu nebylo zobrazeno utrpení: 
jsou tady postavy, protknuté dýkami a šípy, jiné snad rvané pekelnými psy, jiné zas věčně 
zavěšené na klíči nebo drcené obrovskýma ušima, případně v nekonečném průjmu kálející 
zlaté mince – všechno zřejmé symboly toho, čeho se za života dopouštěli. Ale přesto spíš než 
hrůzně tyhle výjevy působí jako krutý humor, vybíjející se rozvernou fantazií: peklo jako 
výsměch všemu lidskému, jako místo, kde je prostě všechno dovoleno? Možná právě to je 
pravé peklo... 

Zazvonil zvonek, přišla Anita. Jak vcházela, všiml si, že má v tváři doopravdy něco 
cikánského. Ta zatracená Pavla s jejím jedem! Co na tom záleží... Objal ji a políbil.  

„Copak, stalo se něco?“ zeptala se. 
„Ale ne. Vlastně ano, přijdu asi o místo.“ 
Stručně jí řekl, jak proběhla jeho zřejmě osudová rozmluva se šéfem. 
„Ten člověk ničemu skutečně nerozumí, je to prostě drzý hochštapler. Ale každý se ho 

bojí a tak tam má moc jako nějaký feudál. A tohle má být demokracie.“ 
„Já myslím, že tě hlavně tamta ženská, co tu byla, zradila.“  
„Zradila, jak?“ 
„Asi tě pomluvila. Ona si na tebe určitě myslela a když mě tady s tebou viděla...“ 
„Prosím tě, vždyť s ní sedím tolik let.“ 
„Některé ženské nedají nic najevo, ale pak se mstí, když dáš přednost jiné.“ 
Pokrčil rameny. 
„Co mi hrozného může udělat. Musím si stejně najít místo, pod tím kašparem to 

dlouho nevydržím, ať už mě vyhodí či ne. Potíž jen je, že nevím, kde ho hledat.“ 
Pak se jako vždy najedli a později se spolu milovali, jako by se mu nic zlého nestalo. 

Jenom, když potom ležel vedle ní a poslouchal její už klidný dech, útěšný spánek dlouho 
nepřicházel. Scény z Boschova pekla, teď už méně groteskní a o to úděsnější, mu běžely před 
očima. Měl pocit, že se něco stane, ale co? Byl zřejmě jenom trošku přetažený. Začal myslet 
na to, jak se spolu milovali. Nic v celém světě mu nemohlo vzít tu krásu, která sice byla 
jenom tělesná a vlastně popírala kulturu, byla však přirozená a on naprosto nechápal, co v ní 
lidé po většinu dějin nacházeli hříšného. 

 
* * * 

 
Další den zavolal Pavle Mincové, že zajde do gotické sbírky, aby si ověřil některé 

údaje. Napřed mu odvětila suše, ale pak jí to přece jen nedalo. 
„Něco jako návštěva na hřbitově, že.“  
Řekla to s lehkým posměchem, aspoň se mu to zdálo. 
„Dost jsme se na tom nadřeli a jenom představa, že se ta sbírka aspoň na rok zavře 

kvůli zbytečnému stěhování... Copak tobě je tohle všechno jedno?“ 
„V ěci se musí měnit, jinak zestárnou a umřou.“ 
„Proč tedy nepřestavět Hradčany nebo je přestěhovat na Petřín?“ 
Zasmála se. 
„Vejvoda by to jistě udělal, kdyby měl k tomu moc.“ 
„Pavlo, ty jsi mu o mně něco říkala?“ 
„Ne, jenom... on snad o tom mluvil?“ 
„To znamená, že říkala. Budeš se za to smažit v pekle. Doufám, že v tom Boschově.“ 
Zavěsil dříve, než mohla odpovědět. Potom se vydal vzhůru po těch schodech, po 

kterých ještě nedávno belhal jako mrzák. Většina příznaků se ztratila: ne, že by se snad cítil 
jako mladík, ale jeho tělo fungovalo celkem normálně. Věděl, že za to vděčí Anitě.  
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Vprostřed schodů se přece jenom zastavil a vyndal z kapsy pohlednici, kterou zase 
našel ve schránce. Lenka mu znovu psala, že se mají dobře. Tentokrát chyběly už další 
podpisy. Tedy mu pohlednici poslala tajně, aby Robert nevěděl? A co znamená ta rychle 
naškrábaná, nic neříkající fráze? Že se naopak dobře nemají? Bylo to jako luštit Bosche: bylo 
to možno chápat doslovně nebo naopak jako náznak celé řady významů. Zastrčil pohlednici 
zase do kapsy s nedobrým pocitem. Pak začal zase stoupat do schodů. 

 
* * * 

 
Byl zase doma, trochu unavený cestou a taky posmutnělý tím, co 
viděl předtím v galerii – přesněji tím, co neviděl: kromě paní 
Vlachové a Zemánkové, které v galerii hlídaly, byl totiž v chodbách 
důmyslné expozice zcela sám. Ano, bylo to dopoledne, k tomu ještě 
všední den – přesto mu připadala divná tahle samota v milionovém 
městě, jehož centrum navíc ucpávali turisté... Potlačil rázně depresi, 
která se k němu plížila. Byla prostě taková doba, dychtivá 
hlučnějších atrakcí. 
Stulil se v útočišti svého bytu a zkoumal zase jeden Boschův Ráj, 
zas pozemský, ale úplně nepodobný Rajské zahradě. Obraz je 
datován rokem 1500, tedy po objevení Ameriky, o kterém Bosch 
patrně nevěděl. Bylo mu tehdy čtyřicet šest let, pověstnou Rajskou 
zahradu měl začít o tři roky později. Je možné, že se tím obrazem na 
ni připravoval? Člověk by řekl, že to tvořil někdo jiný, i když je to 
nepochybně Bosch. Ta kašna zcela navrchu je asi zřídlo všeho 
života, trochu pohanský symbol, že. Naštěstí o naháče v ráji, hrající 
si s ptáky nebo oddané bezstarostné konverzaci, pečují andělé, tak 
trochu jako ošetřovatelé v nějakém ústavě. Nicméně je to krásný 
obraz, tak trochu záhadný tím, jak mu kompozice drží přes červený 
akcent andělského roucha vpravo dole – je to snad tím, jak malíř 

odtud vede divákovo oko vzhůru pohledy a gesty postav? Nebo jej vyvažuje mnohem větší 
hmotou olivové zeleně? Znovu si uvědomil, jak záhadné je opravdové umění, jak směšná 
všechna snaha vysvětlit je nějakou vždy platnou formulí... 

Myslel na to ještě, když se vrátila z nákupu Anita. Ukázal jí obraz, ona jenom zavrtěla 
hlavou a šla do kuchyně. Maličko ho to rozladilo, ale pak se v duchu okřikl. Čekal snad, že se 
najednou bude zajímat o umění, dokonce o Bosche? Šel za ní do kuchyně, aby dotekem 
zahnal tu trpkost, která v něm maličko zůstala. Uviděl ihned, že je nějak zaražená. 

„Copak se stalo?“ zeptal se tak jako ona včera. 
„Ale nic.“ 
„Anito, snad si všechno říkáme.“ 
„No vždyť ti říkám, nestalo se nic. Jenom před domem stojí policejní auto.“ 
„A to ti vadí? Nežijeme přece někde v diktatuře, tohle je konečně zas právní stát a 

když člověk nic neudělal, tak se ničeho nemusí bát?“ 
„Tobě se to říká...“ 
Chtěl na to něco namítnout, když zazněl zvonek u dveří. Rozladěně otevřel a viděl 

s údivem dva policisty. 
„Je u vás Anita Hlávková?“ zeptal se jeden z nich. 
„Náhodou je. Copak jí chcete?“ 
„To řekneme jí. Laskavě ji zavolejte.“ 
Mezitím Anita už přišla. 
„Hlávková, to jsem já.“ 
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„Vy tady bydlíte?“ 
„No, jestli myslíte můj byt, tak ten je tady dole, v druhém patře.“ 
„Tak pojďte prosím s námi. Máme příkaz k domovní prohlídce.“ 
„M ůžu ho vidět?“ zeptal se Jan. 
„Proč vy?“ zeptal se jeden z policistů nevlídně. 
„Jsem její přítel.“ 
„Když nejste její manžel nebo druh, nemá to žádnou právní hodnotu.“ 
Anita mezitím už přišla s klíči. Když sestoupili po schodech, čekali tam na patře ještě 

dva muži, jeden v civilu. Dveře u Stoklasové byly zase otevřeny na škvíru. Anita odemkla a 
policisté se vhrnuli dovnitř. Když do předsíně vstoupil také Jan, obrátil se civil k němu přísně. 

„Co vy tu chcete?“ 
„Myslím, že není zákon, který by mi zakazoval, abych tady byl.“ 
Muž zaváhal, ale v té chvíli jeden policista hlásil, že našli, co hledali. 
„Je to ten kufr, přesně jak to Stopek přiznal.“ 
Dva muži prohrabovali na zemi kufr, který vytáhli ze skříně. Anita nad nimi stála 

s rukou na otevřených ústech, se zděšenýma očima. Kufr byl plný mobilů, ale také hodinek a 
nějakých laciných šperků. 

„Je to váš kufr?“ zeptal se muž v civilu. 
„No je, ale já jsem tam vždycky měla prádlo.“  
„Tak jak se tam ty věci dostaly?“ 
„Já nevím, asi je tam Vašek dal.“ 
„Myslíte Václav Stopek?“ 
Jan si všiml, jak civil vytáhl z kapsy malý magnetofon. Rád by Anitu varoval, ale 

nechtěl vzbudit podezření. 
„Ano ten,“ řekla zatím Anita. „On tu nějakou dobu bydlel.“  
„On byl váš přítel?“ 
„Ne, vlastně... Byl to kamarád mého bývalého muže, než se nějak rozešli. Přišel za 

mnou, když ho pustili z vězení, že prý nemá, kam jít. Tak jsem ho vzala zatím k sobě, než si 
něco najde.“ 

„Asi moc nehledal. Byl na podmínku propuštěn před víc než rokem.“ 
„Vždycky mě uprosil... Býval tu přes den, když jsem odcházela uklízet. Před třemi 

týdny odešel, poslal si kamaráda pro své věci. Já jsem myslela, že odnesl všechno, co Vaškovi 
patřilo.“ 

Civil se ironicky usmál. 
„To možná udělal. Tohle Stopkovi totiž nepatří, to jsou kradené věci. A jejich 

přechovávání  je trestný čin.“ 
„Ale já jsem o nich nevěděla! Ten kufr jsem neotevřela už dobře rok.“ 
„To vám můžeme věřit, ale taky nemusíme. Vy jste už přece byla jednou trestaná.“ 
„Proboha, jak vám to mám dokázat?“ rozplakala se. „Tehdy to bylo stejné. Hlávka 

schoval nějaké ukradené věci ve sklepě a nic mi o tom neřekl. To jsme se zrovna rozváděli. 
Potom se přiznal, aby dostal menší trest, a o mně tvrdil, že jsem o tom věděla, asi aby se mi 
pomstil.“ 

„Takovou historku jsem slyšel mockrát,“ ušklíbl se policista. „No, však my si to 
ověříme. Teď vás vezmeme na stanici sepsat protokol a pak se uvidí, jestli vás soudce vezme 
do vazby.“ 

Jan sotva stačil ustoupit, když policisté vynášeli kufr a potom odváděli Anitu. Byl by 
rád něco řekl, ale měl stažené hrdlo a nic ho nenapadlo. Anita na něho jen pohlédla velkýma 
zděšenýma očima a pak šla s policisty dolů. Zato k němu přistoupil civil. 

„Co vy? Nějak se o věc zajímáte,“ řekl. 
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„Já s tím nemám nic společného,“ řekl Jan překotně. „Toho Stopka jsem vůbec neznal, 
až na to, že mě skoro zabil, když jsem Anitu... tedy paní Hlávkovou bránil proti jeho násilí. 
To se ho snažila vyhodit z bytu a on jí napřed vyhrožoval, pak ji začal bít. Tady paní 
Stoklasová,“ ukázal na škvíru ve dveřích, „to všechno viděla.“ 

„No vida, to je zajímavé. Říkáte, že vás málem zabil. Hlásil jste to policii?“ 
„Ne, byl jsem v nemocnici čtrnáct dní a pak... Prostě jsem nechtěl způsobit paní 

Hlávkové další potíže.“ 
„Nebo Stopkovi, že. Není to tak, že se s ním znáte? Potyčka o ženu, to bývá časté.“ 
„Už jsem vám říkal, že ho vůbec neznám. Je to odporný chlap, byl věčně opilý a dělal 

scény na chodbě. Jak si vůbec můžete myslet... Jsem vědecký pracovník Státní galerie, 
historik umění. Co já můžu mít s touhle vrstvou lidí společného!“ 

„Až na tu paní Hlávkovou, s tou máte přece hodně společného, že,“ usmál se muž. 
„Žije tu s vámi dvanáct dní, ačkoliv má o patro níž svůj vlastní byt. V kterém jsou ovšem 
ukradené věci, na to nezapomínejme. A Stopek od něho má vlastní klíč, jak se už zjistilo.“ 

Jan jenom zíral, neschopný cokoliv namítnout. 
„Vy jste doktor Jan Slavík, že,“ řekl muž ještě. „My víme víc, než tušíte. Asi budeme 

mít ještě otázky, teď to prozatím počká.“ 
Bez pozdravu se otočil a spěchal dolů po schodišti. Jan za ním chvíli hleděl, 

neschopen pohybu. Známá bolest běžící šikmo hrudí, na kterou už skoro zapomněl, se zase 
přihlásila. Pomalu, jako by najednou zestárl, se vydal do schodů. 

 
* * * 

 
Jan se celý vnitřně svíjel, deptán mučivými myšlenkami. Do čeho se to zapletl! 

Nemohou snad myslet vážně, že by dělal těm zlodějům komplice. 
Nějaké mobily či hodinky... Na druhé straně, stačilo by, aby Stopek 
ukradl nějaký obraz, a on už by v tom jel. Nevidíš, do čeho se řítíš, 
řekla Pavla, sotva Anitu jen spatřila. Je možné, že by to hned odhadla, 
jediným pohledem? No ovšem, nazvala ji potom cikánkou, což pro ni 
asi byl výraz krajního opovržení. Jed ženské žárlivosti, ale přece... 

To zvláštní jméno Anita, ten trochu olivový odstín pleti... A 
potom fakt, že víc jak rok tu žila s kriminálníkem, který byl věčně 
opilý. Sama už jednou trestaná a živící se úklidem, pokud to byla 
pravda. Co když se nechal chytit do nějaké pasti, s naivitou člověka, 
který žil jenom historií umění? 

A hned nato si za tyhle myšlenky vynadal. Cožpak Anitu už 
dostatečně nepoznal? No ovšem, byli spolu jenom dvanáct dní, ale 
celou dobu přece viděl, jak je hodná. Žena, která trvá na tom, že 
přispěje na každý domácí výdaj, jistě není žádný zločinecký typ. Na 
druhé straně, byla v minulosti trestaná. Nic o mně nevíš, řekla přece 
vícekrát. Proč mu to tedy sama neřekla? Bála se, že by ji hned vyhnal? 
A proč jí vlastně na něm tolik záleželo, vždyť je starší muž, ne sice dvakrát starší, jak mu 
řekla se smíchem, ale o dost, aby mu to bylo divné, kdyby nebyl zaslepený druhou mízou, jak 
to Pavla nazvala... Ne, to jsou taky jedovaté myšlenky. Anita prostě byla vděčná za to, že se jí 
nezištně zastal. A líbilo se jí, že s ní jednal s respektem. Jenomže stačilo to všechno na to, aby 
se mu mladá, pěkná žena zcela oddala? Jemu, v jeho věku, s jeho neduhy? On ovšem taky 
neřekl nic o své nemoci, na kterou vlastně skoro zapomněl a která se teď zase hlásila prvními 
příznaky... 

To všechno ještě byly celkem koherentní myšlenky. Většinou tiše úpěl zoufalstvím 
nad tím, jak rychle skončily ty jeho slunné dny. Je to snad tak, jak ukazoval na svých deskách 
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Bosch, že k ráji nezbytně patří i peklo? Že ráj je vždycky jenom na chvíli, zatím co utrpení 
vyplňuje zbytek času? V knize Genesis se bohužel nepraví, jak dlouho byli Adam s Evou 
v ráji, než je odtud vykopli. Zato o pekle se vědělo, že je už na věčnost... 

Ne, to jsou přece pošetilé představy, uvažujme reálně. Anita se z výslechu jistě brzo 
vrátí... A pokud ne, musí ji dostat ze spárů podivné justice, která – patrně jako všude na světě 
– je neúprosná k malým lidem a zřejmě jenom pro smích velkým darebákům. Musí udělat 
všechno, co je v jeho silách. Jenomže jeho síly byly nevelké. 
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VII 
 
Jan seděl v kanceláři advokáta Hubáčka a popuzeně poslouchal, co mu ten člověk 

povídá. Nelze prý udělat naprosto nic proti vzetí Anity do vazby: je to logické vyústění aktu 
obvinění. Takže ji přes jeho úsilí obvinili, navzdory všemu rozumu. Ale proč ji rovnou musí 
zavřít, bojí se snad, že jim uteče?   

„Soudce patrně usoudil, že může ovlivňovat svědky.“ 
„Jaképak ovlivňování,“ vybuchl Jan. „A jací svědkové? Stopek, který to všechno 

způsobil, je za mřížemi. I kdyby chtěla, k němu nemůže.“ 
„Stopek v tom určitě nejede sám. Někdo mu patrně v krádežích pomáhal a někdo pak 

ty věci prodával. V takových věcech vždycky figuruje řada lidí. My navíc nevíme, co dalšího 
na Stopka mají.“ 

Jan na něho upřeně hleděl a v mysli mu najednou znovu vyvstal Boschův obraz 
Kejklíře. Malováno někdy kolem roku 1500, 
nevšední kompozice, zajímavá modelace 
postav. Docela trefná psychologie reakce lidí, 
které právě někdo tahá za nos. Jako vždy 
existuje řada interpretací, některé divoké a 
esoterické. Jan se přikláněl k tomu, co obraz 
prostě ukazoval.  

„To by snad obhajoba měla vědět,“ 
řekl nespokojeně. 

„Já nejsem Stopkův advokát, takže 
mám jenom přístup k spisu paní Hlávkové. 
Přesně řečeno budu mít, až skončí vyšetřování 
a to může trvat i měsíce.“ 

„A celou dobu bude ta ubohá ženská 
ve vazbě? Každému je přece jasné, že je v tom úplně nevinně.“  

Advokát, tím velkým nosem trochu podobný kejklíři na obrazu, zavrtěl hlavou 
s mírným úsměvem. 

„O tom si nedělejte iluze. Policie našla ukradené věci v bytě paní Hlávkové. Taková 
věc se jim moc často nepodaří, takže z toho udělají velkou věc.“ 

„Vždyť je tam Stopek poslal. Nic nemuseli nehledat, šli úplně najisto.“ 
„Dál je poněkud podezřelé,“ řekl Hubáček, jako by ho neslyšel, „že Hlávková vzala 

k sobě na byt muže, trestaného za krádeže.“ 
„Byla prý přesvědčená, že ho odsoudili nevinně, konečně stejně jako ji.“ 
„To jsou dvě různé věci. Ostatně, že už byla jednou trestaná za stejný delikt, naši věc 

jen zhoršuje.“ 
Jan se napřímil v křesle, do něhož ho advokát při jeho příchodu usadil.   
„Nebylo přece nikdy dokázáno, že o ukradených věcech věděla. Tehdy, stejně jako 

v tomhle případě.“ 
Hubáček udělal lenivé gesto rukou. 
„Ale ani to, že o nich nic nevěděla,“ řekl se svým potměšilým úsměvem. 
„Jak může člověk něco takového dokázat? Sám fakt, že tehdy dostala jen podmínku, 

snad jasně ukazuje, že si soudce nebyl jist. Já nejsem advokát, ale řekl bych, že buďto se 
prokáže vina, pak holt přijde trest, nebo naopak existuje pochybnost a pak by měl být člověk 
osvobozen.“ 

Teď už se advokát smál zcela otevřeně. 
„Tak to snad chodí v amerických filmech. Ale v reálu... Ostatně oba případy jsou 

skutečně až nepříjemně podobné.“ 
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„Poslyšte, kdo je tady vlastně advokát?“ řekl Jan ostře. „Neplatím drahý honorář, který 
si nejspíš nebudu moct dlouho dovolit, za to, abych měl přesvědčovat obhájce o nevině jeho 
mandantky.“ 

Hubáček lhostejně pokrčil rameny. 
„To si raději promyslete,“ řekl. „Vaše přítelkyně může mít obhájce ex offo, který si 

ovšem při procesu nejspíš přečte noviny a nevznese jedinou námitku. Já nejsem levný, zato 
odvádím kvalitní práci.“ 

„Ale nejste přesvědčený o nevině paní Hlávkové.“ 
„O to přece vůbec nejde,“ usmál se blahosklonně Hubáček, jako by právě řekl něco 

velmi naivního. „Všichni mí mandanti jsou z definice nevinní, pokud se neukáže jako 
výhodnější vinu přiznat. Teď nám jde o to, vidět všechna rizika. A ta podle mne jsou...“ 

Poslouchal ho a přitom musel pořád myslet na Kejklíře. S potměšilým výrazem 
předvádí kuličku, kterou pak zřejmě nechá zmizet pod jedním z pohárků na stole, aby ji 
potom zase našel pod tím druhým. Stařec v napjatém předklonu by chtěl kejklíře přistihnout 
při jeho triku, stařena vedle přihlíží s výrazem popuzené nedůvěry. Ostatní v davu jsou 
příjemně vzrušení, že se tu děje něco tajemného, jenom vzdělaný mnich úplně vzadu 
přemýšlí, jak to ten kejklíř asi provádí. Má přitom oči pozdvižené k nebesům, jelikož jenom 
odtud může přijít poznání. Všechny z nich kejklíř ale oblafne, vybere peníze a půjde dál, tak 
jako tenhle advokát. 

 
* * * 

 
Jaký je vlastně smysl obrazu? Vlastně se na to dosud nikdy neptal. Jsou tady přece 

odjakživa, už ty jeskynní malby v Lascaux nebo v Altamiře, antické fresky nebo mozaiky, pak 
malované oltáře, obrazy v chrámech nebo v sídlech velmožů a ovšem sbírky, galerie plné 
obrazů... Proč ho najednou napadalo, jaký to má všechno smysl? Že lidi do sbírek už skoro 
nechodí, leda když jsou to vyhlášené turistické atrakce? Že dávno na výstavě neuviděl obraz, 
který by mu něco říkal? Proto snad ještě nevymizel všechen smysl umění.  

Byl prostě jenom v depresi. Náhle mu všechno připadalo nesmyslné. Anita byla ve 
vazbě, kde ji směl navštívit jen její obhájce. Hubáček za každý i sebemenší úkon inkasoval 
tisíce a zdálo se, že má spíš zájem na tom, aby se případ co nejvíc protahoval. A Jan se cítil 
bezmocný.  

S odporem docházel do své pracovny v galerii, kde bylo buďto dusno, že by se snad 
dalo krájet, nebo pusto – Pavla Mincová, aniž by cokoliv řekla, mizela na celé dny. Bádání o 
autorství několika menších obrazů, které čekaly v depozitáři a vypadaly nadějně, mu náhle 
připadalo zbytečné – co na tom záleželo, zda je vytvořil ten či onen bezvýznamný malíř, po 
kterém dnes už nikdo ani nevzdechne! Stejně to nikdy vědět jistě nebude. Věnoval skoro celý 
život sbírce, do níž v současné době nikdo nechodí a kterou Baron stejně brzo zavře kvůli 
pitomému stěhování. Ostatně Baron ho určitě brzo vyhodí, tak jaký mělo smysl párat se ve 
věcech, které stejně nedokončí? 

Po delším váhání se nakonec vypravil na katedru vysondovat, zda by se tam mohl 
uchytit. Hanzlík nebyl zvlášť nadšený.  

„No víš, mám víceméně plný stav. A fakulta zápasí s nedostatkem financí.“ 
„Já myslel, že jsi o to stál, abych k vám přišel,“ řekl trochu uraženě Jan. 
„To byla jiná doba, tehdy ještě hrála roli kvalita. Teďka je všechno jenom o penězích.“ 
Jan sebou trhnul jako vždy, když slyšel tuhle frázi. 
„Takže mě nechceš.“ 
„Ale tak to není, pochop to. Bral bych tě všemi deseti, vždyť kdopak tady z nás rozumí 

gotice. Jenomže nevím, jak to udělat.“  
„Tak já už půjdu.“ 



 53 

„Ne, počkej, já to nějak zkusím, ale přímo slíbit ti to nemůžu. To není jenom ráz dva 
tři. Musel by ses habilitovat, přece bys v tomhle věku nechtěl dělat asistenta. K tomu se ale 
musí alespoň tři roky učit. No, snad by se dala vyjednat výjimka... To je věc rektorátu, 
doufám, že tam nemáš nějaké nepřátele.“ 

„Prosím tě, já? Vždyť mě tam ani neznají.“ 
„No doufejme. Co člověk dneska ví.“ 
Opravdu, člověk dneska nevěděl. Baron měl zřejmě mocné spojence a prsty skoro 

všude... Odešel od Hanzlíka v chmurné náladě. 
Teď seděl doma, pustý večer před sebou, a ze zvyku zas bádal nad Boschem. Pokušení 

svatého Antonína: ne ten triptych, ale neveliký olej na dřevě, nyní v madridském Pradu. Doba 
vzniku poněkud nejistá, podle všech znaků spíše pozdní dílo, snad kolem 1510. Velmi 
střízlivé barvy, téměř jenom okry a ty Boschovy prazvláštní zeleně... 

To všechno registroval víceméně mechanicky a přitom přemýšlel o smyslu obrazu – 
ne tohoto, ale obrazu vůbec. Jistě, měl něco zobrazovat, ale co? Někoho nebo něco v iluzivní 
věrnosti (původně přece šlo vždy také o iluzi, kterou na nehybné ploše malíř kouzlil svými 
barvami), nebo spíš prožitek a city, které vyvolává? Nebo obecný význam toho konkrétního, 
které je tu vlastně vždycky jenom záminkou? Případně další významy, které se nad tím 
prvním vrší v nedohledné pyramidě? Ale pro to by snad obraz nemusel být krásný, o což  
přece starým mistrům šlo. Je krása něco, co dodá větší celistvost významu, nebo snad právě 
v ní je pravý význam, hlavně smysl obrazu? Není to ale vždycky půvab toho, co se zobrazuje, 
ale mnohem spíše forma podání: linie, tvary, harmonie barev, rozložení hmot. Pořádný obraz 
není strnulý a přece drží v pevném celku: v tom se liší od reálného světa, jehož jednota se 
s každou změnou rozpadá. 

Heidegger nad obrazem páru starých bot van Gogha usoudil, že smysl umění je 
vystavit do světla pravdu o jsoucím – krása mu byla jenom září téhle pravdy. Na Bosche se to 
kriterium pravdy zcela jistě nehodí, alespoň doslovně. Svatý Antonín, zvaný Veliký, žil 

v Egyptě a pokušení ďábla zažil při svém 
poustevnickém rozjímání v poušti. Čím vším 
ho ďábel pokoušel, o tom jsou nejrůznější 
svědectví: přeludy krásných žen nebo zas 
divých pouštních zvířat, dle jedné historie 
zase potkal kentaura a satyra a zase podle 
jiné našel talíř plný drahých mincí. A tak dál 
– jak se zdá, jeho příběh uměl vzbudit smělé 
představy už v starověku. Tak proč by si 
takový Bosch – a před ním Schöngauer, po 
něm Grünewald, nemluvě o Ernstovi nebo 
Dalím o pět set let později – nemohl pustit 
fantazii z opratě? Jeho Antonín má 
františkánské roucho (záměna s Antonínem 
z Padovy?). Sedí ve vykotlaném stromě, 
zřejmě poustevnickém příbytku, v krajině, 
která spíše připomíná Horní Brabanty nežli 
egyptskou poušť. Kolem jsou stromy, které 
výjevu dávají živou vertikálu, před ním je 
potok, který se vine v opozici k ní. V pozadí 
napřed malebně členěný dům, úplně vzadu 
neurčité stavby hradu nebo chrámu. To, co tu 
Antonína pokouší, jsou – kromě prasete, 
které mu dělá společnost – podivné jevy, 
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které musí být přeludy mozku, ohroženého šílenstvím: za ním nějací malí tvorové, napůl snad 
zvířátka a napůl ozbrojenci, převracejí plný džbán; v levém rohu dole je divná chiméra, napůl 
snad kuře, napůl jakýsi ušatý tvor; před ním ho ohrožuje skřítek v přilbě, vpravo zase neživý 
objekt, z něhož ale vycházejí ruce, hlomozící kladivem. Vzadu jsou ještě další divné postavy, 
nejúděsnější ale je lidská hlava plovoucí v potoce s výrazem hrůzy v otevřených očích. 
Filosof Foucault v téhle tváři viděl fascinaci Antonína vlastním obrazem, od jehož magického 
pohledu světec nemůže odtrhnout svůj zrak. Jenomže, jak už tomu bývá, filosof zaujatý 
myšlenkou se nedíval moc pozorně: Antonín hledí před sebe, snad do dáli či do hájemství 
věčnosti. O příšernostech kolem sebe jistě ví, vždyť jsou to jeho pokušení, to znamená vlastně 
jeho bludné představy, ale on se je pokouší ignorovat: zvítězit silou ducha nad nimi... 

Jan si nad tím vším povzdechnul. Nejspíš jsou v tomhle výjevu zas mnohé symboly, 
které by se měl snažit luštit srovnáváním s jinými díly z té doby. Jemu to ale náhle připadalo 
zbytečné. Co viděl v tomhle výjevu kromě naprosto dokonalé kompozice obrazu byla na 
jedné straně svobodná hra fantazie, na druhé straně – a to se ho dotýkalo mnohem víc – obraz 
naprosté samoty vědomí týraného hrozivými představami. To byla také jeho situace, jenže 
místo chimérických potvor jeho vize byly asi zcela reálné.   

 
* * * 

 
Druhý den k večeru u jeho dveří zazvonil ten policista v civilu. Jan si hned nedokázal 

vybavit, odkud ho zná, a když si vzpomněl, projela jím slabá úzkost. Muž se tentokrát 
představil: inspektor Karásek, kriminální policie. Má, jak už přece panu doktorovi slíbil, pár 
otázek. 

„To bylo alespoň před dvěma týdny,“ zabručel Jan. „Člověk by řekl, že jde o něco 
daleko vážnějšího, než jen o pár krádeží.“ 

„Vám nějak záleží na tom, jak rychle tenhle případ řešíme?“  
„Paní Hlávkovou pořád drží ve vazbě. Nechápu, proč.“ 
„Případ se pořád rozrůstá. To víte, jedno přiznání vyvolá druhé, jeden se jenom 

podřekne, druhý jiného udá schválně, většinou v naději, že si tím sníží trest. Mohu jít dál?“ 
Jan beze slova ustoupil a šel s ním do pokoje. 
 „Zdá se, že se nám podařilo, v co jsme ani nedoufali,“ řekl Karásek, „totiž odhalit 

úplnou síť zlodějů a překupníků. To není zrovna obvyklé, ti drobní zlodějíčci skoro vždycky 
pracují na vlastní pěst. Takže v tom jede něco většího. Chcete hádat?“  

„Já? Nemám ani tušení.“ 
„No samozřejmě černý alkohol a drogy.“  
„Stopek byl věčně opilý, ale drogy, na to nevypadal.“ 
„Ten možná o drogách nic nevěděl, ale měl kontakty s lidmi kolem nich. To víte, 

rozplést všechny vztahy není jednoduché. Teď už to skoro všechno máme, jen pořád zbývá 
jedna otázka, s kterou si marně lámu hlavu. Můžu se posadit?“ 

Jan ukázal na druhé křeslo, které nepoužíval. Karásek se do něho svezl a zvědavě 
nahlédl do knihy otevřené na stolku. Chvíli se pozorně díval na reprodukci jednoho Boschova 
obrazu, potom zavrtěl hlavou. 

„Tak jaká je ta vaše otázka?“ zeptal se Jan netrpělivě. 
„Promiňte, jen mě zaujal ten zvláštní obrázek... Vlastně to trochu souvisí. Ta otázka je, 

jakou roli v celé věci máte vy.“ 
Jan se pokusil nedat najevo leknutí, které v něm jeho slova vyvolala. 
„Jakou v tom hraju roli? Jak vás to vůbec napadlo? Nějací zloději a překupníci...“ 
Karásek se lišácky usmál. 
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„Není to vaše kasta, že. Taková spodina a vy, vědecký pracovník na poli umění... 
Jenomže je tu jeden článek, který vás s tou historií spojuje, totiž paní Hlávková. Najal jste pro 
ni advokáta, musí to stát tisíce. Kde na to berete?“ 

„Tohle je dobrá otázka. Fakticky na to nemám, už teď sahám na úspory. Bojím se, že 
mě brzo zruinuje, přitom vlastně ještě neudělal nic.“ 

„Tak proč to děláte?“    
Jan na něho jen pohlédl. 
„Vidíte, to je právě zvláštní,“ pokračoval Karásek. „Jak jsem si zjistil, žila tady s vámi 

přesně dvanáct dní. A vy se o ni berete, jako by byla vlastní, najmete jí advokáta, ačkoliv na 
to nemáte, aspoň to říkáte. Člověk se musí ptát, co za tím vězí.“ 

„To byste asi nepochopil.“ 
Karásek udělal široké gesto rukou. 
„Milý pane, já jsem u policie víc než třicet let. U kriminálky, abyste si něco nemyslel. 

Já jsem už viděl všechno možné.“  
Jan jen pokrčil rameny. 
„Podívejte, něco chápu,“ pokračoval zase Karásek. „Je to mladá, pěkná ženská a vy 

jste ve věku, kdy muži často mají pocit, že v životě něco zmeškali. Jenomže přece jen, ona je 
uklízečka, zřejmě napůl Romka, v každém případě docela obyčejná osoba. A vy jste 
intelektuál, který má zřejmě trochu zvláštní zájmy,“ ukázal rukou ke knize. 

Jan pořád čekal, k čemu vlastně směřuje. 
„Možná vás zaujala nějakými nezvyklými praktikami...“ 
„Nechte toho,“ řekl Jan s odporem. „Jste zcela vedle, pokud myslíte nějaké zvrhlosti.“ 
„Pak tedy co? Chcete mi říct, že jste se v tomhle věku právě do ní zamiloval? A že se 

hlavně ona do vás zbláznila? Žila se Stopkem více než rok a určitě ne v cudnosti. Takový 
mladý, silný chlap. Prostě samec, když mi prominete. Jistě ne džentlmen, ale to se v těchhle 
kruzích takhle nebere. A ona ho najednou vypudí a skočí do náruče právě vám, který – nechci 
vás nějak urazit – nejste zrovna...“ 

„Dominantní samec, chcete říct. Třeba jí právě o to nejde.“ 
Karásek, který předtím zas nahlížel do knihy, na něho upřel ostrý pohled. 
„No právě. Tak o co jí jde? Nenapadlo vás, že by vás chtěla nějak využít?“ 
Janovi zabušilo srdce. Sám se už přece mockrát v duchu ptal, co na něm mladá žena 

vidí. Ale pak tyhle myšlenky vzdal. Co bylo mezi ním a Anitou, bylo patrně něco velmi 
prostého. Láska by asi bylo příliš náročné, obřadné označení. Snad blízkost osamělých lidí, 
kteří se vzájemně našli v prázdnu dosavadních životů, tak jako trosečníci někde na ostrově. 
Bylo to skoro elementární, ale čisté ve své prostotě. A lidé kolem – Pavla, policie, jistě taky 
stará Knotková – se to snažili pošpinit. 

„Jak by mě mohla využít?“ zeptal se nahlas. „Jsem starý, nemocný, nevlastním nic než 
tenhle byt, pár obrazů a knih a věci, které potřebuji k práci, vlastně jenom počítač. Žiju skoro 
jenom v galerii nebo doma, nemám žádné známosti. Tak prostě nevím...“ 

Karásek pokyvoval, když ho poslouchal, pak náhle vyskočil. 
„M ůžu se tady rozhlédnout? Nemám sice soudní příkaz k prohlídce...“ 
„Poslužte si. Jenom pokud se chcete dívat i do knihovny, dávejte knihy zas zpátky 

tam, kde jste je vzal. Mám v nich určitý systém, jinak bych nic nenašel.“ 
Karásek přikývnul a potom v bytě sáhnul jednou tam, potom zas jinam. Nezdálo se, že 

to myslí s prohlídkou moc vážně, a také brzo skončil. 
„To jste moc nehledal,“ poznamenal Jan. 
„Mně vlastně šlo o vaše reakce. To člověk totiž pozná, když mají lidi co skrývat. Vy 

zřejmě nemáte, nebo případně o tom nevíte.“ 
„Tak jako paní Hlávková.“  
„Už zas?“ 
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„Copak vy nevidíte, že to žádný smysl nedává? Vyhodí z bytu Stopka, protože se 
s ním už nedá žít, ale uchovává pro něj jeho poklad.“ 

„T řeba to s tím vyhazovem byla jenom komedie.“ 
„Před kým? Před starou Knotkovou, která nevystrčí z bytu nos, nebo snad přede 

mnou? A že mě přitom Stopek vzteky málem zabil a pak ze strachu utekl a už se neukázal, to 
taky byla součást režie?“ 

Karásek na něho okamžik mlčky hleděl, pak se otočil a skoro bez pozdravu vyšel ze 
dveří. Jan slyšel jeho kroky na schodech, které na chvíli zaváhaly v druhém patře a pak se 
zase rozezněly, stále slaběji. Potom se vrátil do pokoje. Uvědomil si, že vlastně ještě 
nevečeřel, ale nějak neměl hlad. 

 
* * * 

 
Snažil se číst, ale jako svatého Antonína z pravého křídla 

triptychu, kterým se Mistr k světci znovu vrátil (datace nejistá, ale 
skoro jistě pozdní dílo, nejspíš 1506), stále ho něco odvádělo. 
Nehleděl sice na stůl, podpíraný naháči ve scénách různých druhů 
hříchu, taky ho nerušil zjev nahé ženy, lákající světce ze stanu, i 
když na Anitu teď pořád myslel. To už spíš se mu hlavou honily 
různé nejasné představy, absurdní skoro jako ryba plovoucí vysoko 
na obloze, na hřbetě s dvěma poutníky. Návštěva Karáska, ty jeho 
potměšilé otázky a řeči o jakési zločinecké síti, v něm vyvolaly 
divné pochybnosti. Skutečně, byl snad oběť nějakého plánu, 
kterým se ho pokoušeli využít? 

Pohlédl znovu do knihy. Tentokrát postupoval opačně, od 
pravého křídla, a také spíše zdola nahoru, než opačně. To asi proto, 
že ho zaujal sám Antonín, osamělý mezi svými vidinami. A taky 
proto, že čím dál tím víc odmítal luštit všechny symboly a jinotaje, 
které jeho proslulejším kolegům zakrývaly celek obrazu. Ano, byl 
plný různých krutých bizarností, ale byl to přece krásný obraz: 
nahoře jemně naznačený akord modři se žlutou, níže po přechodu 
zvláštní hnědí zase stejně jenom naznačený kontrast zelené a 
červené: pověstný problém čtyř barev řešený už někde mezi 
gotikou a renesancí! No ano, Giorgione v nádherné Spící Venuši 
má něco podobného, je to 
skoro přesně stejná doba, 

1510. Jenomže to jsou Benátky v plném rozkvětu 
renesance. Je možné, že se v každé době nad světem 
vznášejí jisté ideje, určitá citlivost k duchovním 
možnostem, jak tvrdil Jung? Jan tomu příliš nevěřil. 
Ostatně Giorgione s tím jenom opatrně začal, úderný 
kontrast objevil až Tizian... 

Ale zpátky k Boschovi, napomenul se: obraz 
má stabilitu zdůrazněnou stavbami jakýchsi chrámů 
v pozadí, ale není statický, naopak plný pohybu nejenom doslovně v gestech některých 
postav, ale také nepřímo, křivkami drapérie stanu nebo roucha... Ano, bylo v něm plno 
podivností, ale ty mu dodávaly zvláštní chuť, hlavně svým drsným humorem a nespoutanou 
fantazií.  
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A přitom, pod tím vším, na co se snažil 
myslet, ho mučily a vnitřně rvaly pochyby a úzkosti. 
Pokud se chtěl přirovnávat k trýzněnému Antonínu, 
jeho stav spíš vyjadřoval Schöngauer. Jeho proslulá 
kresba (1470) známější v Michelangelově obrazové 
replice (patrně kolem 1500?), vyjadřovala dobře 
jeho stav: Antonín je tam úplně obklopen démony, 
kteří ho rvou a přitom unášejí kamsi do prázdna...  
Také na něho doráželi démoni: je pravda, co mu 
naznačoval Karásek, že je tu zločinecká síť, která 
s ním má nějaké plány a chytila ho na půvaby 
Anity? Nebo ho doopravdy pro nějaký účel svedla 
sama Anita? Ne, to 
je nesmysl – 
Karásek přece říkal 
sám, že je to prostá 
žena, to znamená 

snad také bezelstná. Jenomže dojem může asi mýlit. Taková 
Pavla Mincová se mu sice fyzicky nikdy nelíbila, ale zdála se 
mu přátelská a měl ji celkem rád. Kdo by si byl jen pomyslel, 
že se z ní vyklube taková potvora! Náhle si nebyl ničím jist – 
všude mohla být zrada. Jak vlastně ví, že někde v bytě nemá 
kufr kradeného zboží nebo drog? Že někde něčím – nevěděl 
ovšem čím – nešel té zločinecké bandě na ruku? Ne, 
samozřejmě, tohle byly samé nesmysly – jenomže jak si 
může být úplně jist, že to dokáže posoudit, že svět nemá 
ďábelskou stránku, kterou ve své naivitě nevidí? Že náhle 
nezazvoní policie u dveří a prostě si ho neodvedou v poutech, jako nějakého gangstera? Třeba 
to krátké štěstí, které zažil s Anitou, je něco jako smlouva s ďáblem, za kterou se musí 
zaplatit?  

Jan se přistihl, že nemůže dobře dýchat. V hlavě mu bušil tep, cítil, jak se mu zvedá 
žaludek. Řekl si, že se půjde trochu natáhnout. Jenomže když chtěl vstát, pravá noha nechtěla 
poslouchat. Proboha, co to je? Vracejí se mu zase všechny příznaky? Nakonec jaksi vstal a 
dovlekl se na lůžko. 

 
* * * 

 
Ležel a marně se pokoušel usnout. Přemýšlel o světě – o tom, který sám prožíval, a 

hlavně o tom, v kterém žil a tvořil Bosch. Zdálo se mu, že má svou obyčejnou, vlídnou 
stránku a jinou, plnou krutostí a šílenství, do níž se převrací na způsob Möbiova listu. Bylo to 
tak odjakživa, v přítomnosti též, přesto se mu však zdálo, že Boschova doba měla zvláštní 
bizarnost. V letech, když tvořil své poslední obrazy, na dvoře španělského krále (do jehož 
sbírek zanedlouho doputuje řada jeho děl) určoval protokol snad každé slovo, gesto, krok, 
jako by objev nového a dosud neznámého světa neznamenal víc, než potvrzení staletého řádu. 
Měl Bosch, když fantazijně tvořil v mnoha směrech převrácený svět, nějakou představu o 
Novém světě tisíce mil daleko? Věděl o tom, že Pizarro dorazil až k Pacifiku a spatřil jako 
jeden z prvních modré dálky oceánu, o němž Evropa až do té doby neměla nejmenší tušení? 
Že v příštích letech projede s pouhými stovkami svých dobře ozbrojených lupičů jako nůž 
máslem na jih skoro celou říší Inků (má ocel mečů, přilbic, kyrysů a k tomu houfnice a 
hákovnice proti palicím a prakům indiánů, především ale zbraně bezohledných lstí), pokoří 
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bájné Cuzko, sbratří se s nejvyšším Inkou, vezme si na znamení míru jeho sestru za ženu, 
zplodí s ní dítě – a pak dá švagra prostě popravit (ze známosti jen oběsit, ne upálit), údajně 
proto, že se vzpíral přijmout křesťanství? Sestoupí z And k pobřeží oceánu, kde ostřím meče, 
tolikrát už zkrvaveným, narýsuje půdorys příštího města Limy – sotva však jeho základ 
porobení domorodci postaví, čelí povstání indiánů celé říše a proti všemu, co by člověk 
očekával, proti desetitisícům je se svými sto osmdesáti španělskými ozbrojenci ubrání, snad 
jenom proto, že při boji padl indiánský velitel, což v ostatních vzbudilo jakousi posvátnou 
hrůzu. Celou kvetoucí říši vyvrátila hrstka mužů, vybavených kromě hřmotné oceli především 
svým tvrdým odhodláním. Byla to víra v svého Boha? Asi spíš hrabivost, lačnost zlata a 
stříbra Inků... Věděl o tomhle Bosch? Ne, o tom vědět nemohl, byl tehdy už dvacet let mrtvý. 

Byla to ale doba, v které předtím žil, v níž se všechny ty šílenosti tvořily. Ostatně 
přesně v téže době nepoměrně blíž to byla fanatická víra, která vítězila proti neúměrné přesile. 
Z vestfálského Münsteru hrstka Novokřtěnců, kterých bylo jenom šestatřicet původně, 
vyhnala biskupa a pod vedením Matthyse, proroka, který byl povoláním pekař, zcela ovládla 
město a chystala se k vítěznému tažení ve jménu vlastního pojetí víry. Matthys se odvážil za 
brány města, tam ho chytili a umučili s krutostí vybraně křesťanskou: jeho hlavu narazili na 
kopí a pohlaví, které mu urvali během pomalé popravy, přibili na bránu města – není to 
šílenější, než všechny Boschovy nápady? Zbývající souvěrci však vydrželi obležení po dva 
roky proti vojsku, které mělo patnáct tisíc hlav. Matthysův přítel Bockelson, známý jako Jan 
z Leidenu, se prohlásil králem Nového Jeruzalému, na který překřtil Münster, a byl patrně 
přesvědčen, že je přímým nástupcem krále Davida (co proti tomu jsou Boschovy ryby 
plavající povětřím)... Nakonec podlehli a byli mučeni a popraveni, jak se tehdy dělalo ve 
jménu milosrdné víry. Tak byl zas obnoven rozum a řád, to znamená určitý výklad světa, jiné 
druhy šílenství. 

Viděl Bosch tenhle svět taky tak bizarně, jak se dnes jeví, cítil se jako Novokřtěnci 
stejně osamělý se svou tvorbou, která podrývala všechna dogmata? Ale byl opravdu tak sám? 
Své proslulé Pokušení přece nemaloval jenom pro sebe – byla to zakázka od řádu antonitů. 
Byli s ním mniši spokojeni? Dlouho se v ústraní kláštera nezdrželo, bylo zas brzo prodáno, 
jak je písemně doloženo. Asi přece jenom příliš dráždilo... 

Jan nakonec pomalu usínal a jak základnější síly zvolna ovládaly jeho vědomí, zdálo 
se mu, že ta realita, kterou běžně prožívá, je jenom tenká slupka, pod kterou se stále prohánějí 
různé fantastické chiméry. Občas se slupka náhle protrhne nezvyklým nápadem, nějakou 
fantazií. Snad na pozadí bdění neustále sníme, ani o tom nevíme... nebo to, co nazýváme 
skutečností, je jen urputně se vracející sen. Jan snil o tom, že bdí a přitom pluje azurovým 
povětřím na hřbetě veliké zelené ryby... 



 59 

VIII 
 
Bylo to k večeru, kdy zase seděl nad svým Boschem. Toho dne dopoledne si ho Baron 

zavolal, nejspíš aby mu oznámil, že už s ním nepočítá. Tentokrát sjel na jeho patro výtahem, 
prostě se necítil na to, aby si dokazoval, že je v pořádku. Přijal místo, na které Baron ukázal, a 
krátce k němu vzhlédl přes šmouhu, která z levého oka zcela nezmizela. 

„Prozkoumal jsem ty materiály, které jste mi dodal,“ řekl Baron nespokojeně. „Zdá se, 
že jste měl přece jen pravdu, ty kusy jsou patrně pravé. Jenomže nevím, jak je v nové expozici 
zařadit.“ 

„Musí být nová expozice?“ 
„No, samozřejmě musí! Byl jste se ve sbírce teďka někdy podívat?“ 
„Je to tak deset dní.“ 
„A to jste neviděl, že nám spadl kus stropu? Naštěstí tam zrovna nikdo nebyl, lidi tam 

skoro nechodí. Budu to muset zavřít, věci dát prozatím do depozitáře a pak se rozhodnout, 
kam je prozatím umístit.“ 

Jan se na něho nenávistně podíval. Baron měl brčálově zelenou košili a k tomu fialové 
sako. Co měl za kalhoty, naštěstí přes stůl vidět nebylo. 

„Nedá se ten strop prostě opravit?“ zeptal se. 
„A čekat, kdy nám zbytek spadne na hlavu? Ne, musí se to zatím zavřít, exponáty 

dobře uložit a udělat opravu celé budovy. Budete na to muset dohlédnout, tedy na odvoz a 
uložení exponátů.“ 

Jan ho poslouchal s hrůzou. Věděl ze zkušenosti, co to obnáší. Ano, gotická sbírka 
byla v jeho kompetenci, ale muset podstoupit celé to martyrium balení a dohlížení na 
transport... 

„Necítím se zrovna dobře. Možná kolegyně Mincová...“ 
„Copak vy nevíte, že nás Mincová opouští?“ 
Jenom na něho zíral. S Pavlou nemluvil už kolik dní, ale že dala výpověď, snad mohla 

říct nebo dát nějak vědět. 
„Odchází na školu, že prý chce učit,“ usmál se Baron opovržlivě.  
„Na jakou školu?“ vypravil Jan s námahou. 
„No jakou? Je snad jen jedna fakulta, kde se tak zvaně učí historie umění... Takže jste 

na to zatím sám, než někdo nový přijde.“  
„Má přece smlouvu, nemůže hned odejít. Aspoň tři měsíce...“ 
„Rozhodl jsem se být k ní velkorysý. Nikoho nedržím, chci jenom lidi, kterým na mé 

galerii záleží. A to vy jste, nebo snad ne?“  
Jan jenom kývnul. 
„Musíme jednat rychle,“ řekl Baron spokojeně. „Havlas z technického úseku o věci ví, 

tak se s ním domluvte. Sbírka musí být pryč do konce měsíce.“ 
„To se přece nedá stačit.“ 
„Tak do dvou, ale víc už ne. Mám na listopad objednané zedníky.“ 
Po pár slovech ho propustil. Jako omámený se vrátil zpět do své pracovny. Teď viděl, 

že má Pavla prázdný stůl a všechny knihy vyklizené z poličky. Ta potvora si tedy pospíšila. 
Nějakou chvíli váhal, zda má volat Hanzlíka, pak to přece jen udělal. 

„Já myslel, že sis to nakonec rozmyslel,“ hájil se Hanzlík, když ho po dlouhém hledání 
sehnali. „Nijak jsi nereagoval, když jsem ti nechal vzkaz.“ 

„Jaký vzkaz, u koho? Žádný jsem nedostal.“ 
„No u té Pavly Mincové, co sem jde místo tebe.“ 
„Potvora,“ řekl Jan polohlasem. 
„Vzkazoval jsem ti, že výjimka s tou docenturou asi neprojde, trvají na tom penzu 

odučených let. A taky tu máme nového děkana, to jsi už slyšel? Představ si, Bláhu, toho 
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mladíka... no ty ho asi ani neznáš. Studentům se líbí, chce mít všechno moderně... A taky 
prosazuje omlazení kateder. Když jsem se zmínil, že sem chci vzít kolegu nějakých pět let 
před důchodem, tvářil se, že jsem se zbláznil.“ 

„Pavla Mincová taky není žádná mladice.“ 
„Je jí prý čtyřicet.“ 
„Vid ěl jsi její občanku?“ 
„No prosím tě, to snad...“ 
„Je jí alespoň šestačtyřicet.“ 
„Pořád o deset let míň, než tobě.... Honzo, prosím tě, neber si to osobně, prostě je 

taková doba. Všechno je o penězích, o mládí...“ 
„A o blbosti,“ řekl Jan a zavěsil.      
To bylo dopoledne. Když se vrátil domů, našel ve schránce další nejasný vzkaz od 

Lenky. Že prý se s Verunkou už brzo vrátí. Bez Roberta? Stalo se něco v Chorvatsku? 
Nejasné obavy mu zas běžely hlavou. Hleděl na lístek s jejím kolísavým rukopisem. Nepíše, 
kdy a jak se vrátí. Obrátil pohled, jako by mu fotka mohla něco říct. Obvyklá scenerie, příliš 
modré moře, stejně modrá obloha.  Mohlo by to být kdekoliv, kde žijí z turismu... 

Teď tady seděl a snažil se myslet na Bosche, protože všechno ostatní – nadvláda 
Barona, pod kterou bude muset žít zřejmě až do penze, příští měsíce neplodného stěhování 
sbírky, ponížení z rozhovoru s Hanzlíkem, teď nejasný vzkaz Lenky a pořád, pořád myšlenky 
na Anitu, která je zavřená a k níž ho nepouštěli – bylo daleko horší...  

Pokušení svatého Antonína, levé křídlo triptychu: dole na 
lávce vlečou zhrouceného světce: jak praví legenda (ta verze, kterou 
vypráví Athanasius), upadl do mrákot po utkání s démony pouště a 
zdálo se, že ho nic neoživí – jeho pozdější návrat k životu se rovnal 
zázraku. Jan se cítil tak trochu jako on, jenomže démoni byli jiného 
druhu, jednak vnější, jednak vnitřní... ne, na to nechce myslet, 
zpátky k obrazu. Ti démoni létají povětřím, tam nahoře je jako vždy 
začátek příběhu: jsou tam vlastně tři různé chiméry, nejvýše bárka, 
v které skáče dravá ryba a jíž se prohlodává jiná potvora, pak trochu 
vlevo větší ryba, na které sedí nehotová postava, která zas drží další 
rybu – asi symbol samotvoření. A pod tím nejvíce děsivý objekt, 
složený aspoň ze dvou démonů, vlekoucích ubohého Antonína. 
Ryby a bárka v povětří, zase ten převrácený svět. Co ale obraz tady 
taky ukazuje, jsou zárodky a zase kondensace tvarů, jak je 
produkuje fantazie. Pod tím je kousek pouště ozářené zvláštním 
světlem, které téměř zakrývá, že písek brázdí další lodě. No ovšem, 
je to nereálný svět, jak zdůrazňuje postava, která hned pod tím 
nadzdvihává už zelenou krajinu, kterou putuje další ryba, sytící se 
jinou, menší. Vpravo je náznak církevního potentáta, nafouklý jako 
balon, v obětí s jelenem, oblečeným v šarlatovém rouchu. Zničeného 
Antonína vlečou po lávce nad potokem, který je proti vší logice 
zřejmě zamrzlý, jelikož pták s jakýmsi psaním v zobáku a 

plechovým trychtýřem na hlavě (kolikrát už viděl tenhle symbol „plechového“ vědění) má na 
svých nohou brusle (led s bruslícími příšerami nebo hříšníky viděl v některém z pekel, která 
Bosch o něco dříve namaloval). Úplně vlevo dole jakýsi pták požírající žábu stojí na vejci, 
z něhož se klube další ptačí nestvůra... 

Co znamená všechno to bláznění? No ovšem, jsou to vidiny, z kterých jde hrůza, 
pokud si je připustíme. Ale jinak? Je to nejen převrat světa, děsná možnost, že může být 
všechno naruby: to požírání v sepětí se samotvořením může znamenat obraz světa bez Boha, 
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chaos bez vyšší ruky, která by mu dodávala řád. Myslel to takhle Bosch? Jan spustil ruku 
s knihou na stůl. Nikdy to nebude vědět s úplnou jistotou. 

Tentokrát ani nepomyslel na to, jaký to je při všech podivnostech krásný obraz, 
s jemnou harmonií modrého azuru nahoře se zlatou září pouště a červenými akcenty docela 
dole. Může být krásné něco, co nedává žádný smysl? Nebo je krása formy vykoupením ze 
všech zobrazených obludností nebo krutostí? Pohlédl znovu na obraz a náhle cítil, že v něm 
jistý smysl je, jen ho neuměl vyslovit, snad ani myslet. 

 
* * * 

 
S námahou vstal, aby si v kuchyni udělal trochu kávy a potom, snad poněkud osvěžen, 

zanesl pár poznámek o tom, co tu zjistil, do počítače. V té chvíli zazněl zvonek u dveří. 
Proboha, snad to není zase Karásek, toho by dneska sotva snesl. Dokulhal na předsíň a 
otevřel. Málem se pod ním podlomily nohy. 

„Proboha, Anito! Tak tě konečně pustili?“ 
Pohled na ni ho zabolel, ani necítil radost: Anita byla přepadlá a její vždycky snědá 

tvář měla lehce našedlou barvu. Nejhorší ale byly oči – větší, než obvykle, ale nějak hrozně 
zděšené a pohaslé. 

„Přišla jsem se rozloučit,“ řekla tiše. 
„Rozloučit? Vždyť ses sotva vrátila!“ 
„Já musím pryč.“  
„Pryč, co tím myslíš?“ 
„Brzo bude soud, oni mě odsoudí a já vězení znova nevydržím.“  
„Co to prosím tě povídáš! Oni tě neodsoudí, najal jsem ti advokáta, už jsem do něho 

vrazil tisíce...“ 
Pohlédla na něj s vděčným výrazem. 
„Já ti to všechno jednou vrátím.“ 
„Ale o to nejde, hloupá. Chci jenom říct, že je to drahý advokát, ten tě určitě obhájí.“ 
Jen zavrtěla hlavou. 
„Ty tyhle lidi neznáš. Pro ně jsem cikánka a v minulosti trestaná... Já musím zmizet, 

než mě zase chytnou.“ 
„Ale teď přece utéct nemůžeš, tím bys přiznala vinu. A kam bys taky utekla, vždyť tě 

všude najdou.“ 
Pohlédla do země s urputným výrazem. 
„Půjdu k svým lidem, tam mě nenajdou.“ 
„A to je kde?“ 
„Radši to nechtěj vědět. Budou se tě ptát...“ 
„Já jim nic neřeknu, přece mě nebudou mučit. Prosím tě, pojď dovnitř, něco ti uvařím, 

alespoň kávu.“ 
Nechala se vtáhnout do předsíně, ale tam zůstala stát. 
„Na kávu není čas. Zabalila jsem si pár věcí a teď musím rychle pryč.“ 
„Ale vždyť tvůj byt je přece zapečetěný.“ 
„Byla tam jenom papírová páska, tu jsem odtrhla.“ 
„Proboha, ty jsi divoch. Víš, že jsi tím patrně porušila zákon?“ 
Jen odfrkla. 
„Ty jejich zákony!“ 
„Jejich? Copak ty nejsi Češka? Pojď prosím tě, aspoň si na chvíli sedni. Vždyť nejsme 

cizí, tak mi řekni něco o sobě.“ 
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Neochotně se nechala vtáhnout do pokoje a usadit do křesla. Viděl, jak se poněkud 
udiveně kolem sebe rozhlédla, jako by tu byla prvně nebo si jenom matně vzpomínala, že tu 
někdy bývala. 

„Češka jsem podle papírů. Otec byl Čech a přivedl nás s matkou sem, to jsem byla 
ještě dost malá.“ 

„Přivedl, odkud?“ 
„Víš, kde je kraj, kterému se říká Olt?“ 
Někdy to slyšel, v nějaké divné, trošku směšné souvislosti. Bylo to ještě za starého 

režimu... 
„Je to v Rumunsku, úplně až na jihu. Otec tam dělal na montáži a nějak se seznámil 

s matkou. Rodina byla proti, aby si ho vzala, nechtěli ho, když nebyl Rom. Ale pak jsem se já 
narodila, tak se s tím smířili. Přivezl nás s matkou do Čech, když mi byly čtyři.“ 

„A kde jsou teďka tvoji rodiče?“ 
„Otec umřel, je to asi osm let. Dostal nějakou nemoc, ani nevím, jak se jmenuje. 

Matka se chtěla vrátit do Rumunska, nikdy to tady ráda neměla a taky jazyk se pořádně 
nenaučila. Já jsem nechtěla zpátky, chodila jsem právě s Hlávkou, tak holt jela sama.“ 

„A teď žije v Oltu?“ 
„Před dvěma lety žila, když jsem tam byla naposled. Má tam krámek a chaloupku.“ 
„Copak ti nepíše?“ 
„Neumí číst a psát. Otec se ji to snažil naučit, ale ona nechtěla. No, já už musím, než 

sem přijdou policajti.“ 
Vstala, šla ke dveřím. Ještě ji zadržel. 
„Co to máš pořád s těmi policajty! Když tě pustili z vazby, tak jsi zatím svobodná a 

podle zákona jsi nevinná, pokud se u soudu neurčí vina.“ 
Jen se na něho podívala. Náhle si uvědomil, jak ta jejich samozřejmá blízkost kamsi 

zmizela. Jako by byli příslušníci různých světů, kteří se náhodně potkali. 
„Ty opravdu chceš utéct do té divočiny? Vždyť tě tam nikdo nezná, kromě matky, 

pokud vůbec žije. Oni tě nepřijmou a sem se nebudeš moct nikdy vrátit, když teď utečeš.“ 
„Oni mě přijmou, já to vím. Víš, jsou dost divocí, ale své lidi chrání. Já se tam ztratím, 

nikdo mě tam nenajde... Prosím tě, nemůžeš mi půjčit trochu peněz? Já jsem právě zaplatila 
nájem, než mě zatkli, a něco mi Vašek vzal, než utekl...“ 

Dal jí skoro všechno, co u sebe měl, něco přes dva tisíce. Vděčně ho objala a políbila 
na tvář. Pak jenom smutně za ní hleděl, jak překotně sbíhá po schodech, vchází do svého bytu 
a hned zase vychází se dvěma velkými naditými taškami. Představa, že je to veškerý její 
majetek, se kterým teďka bude žít, ho zabolela. 

„To už tě nikdy neuvidím?“ náhle zavolal.  
Zarazila se, jako by ji to překvapilo. 
„Snad jednou...“ řekla bez přesvědčení. 
„Jak tě najdu?“ 
„Já ti snad časem napíšu,“ řekla přes rameno a pak spěchala dolů po schodech. 
Poslouchal údery jejích podpatků, jako by to byly rány, které zatloukaly do rakve 

veškerou jeho naději. Nějak se nedokázal pohnout. Potom si všiml, jak se škvíra dveří 
Stoklasové zvolna přivírá. Obrátil se a zvolna stoupal zpátky k svému bytu. 

 
* * * 

  
Byl sám. Od Lenky žádná další zpráva nepřišla. V galerii dopoledne se  pokoušel 

domluvit s Havlasem, co Baron nařídil. 
„Do konce října?“ rozčílil se Havlas, hřmotný chlapík, který snad ani neuměl mluvit 

normálně. „Řekněte mu, že se zbláznil.“ 
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„Povězte mu to sám, jistě ho potěšíte.“ 
„Do konce října to prostě nepůjde. Víte, kolik na to musím mít bednění a dřevité vlny? 

Ježíši, zase stěhovat, copak ten člověk nic jiného nezná?“ 
„Prý ve sbírce spadl kus stropu,“ řekl Jan opatrně. 
„Já jsem to viděl. Kousek omítky. Ta padá, co se vůbec pamatuji. Kdybychom kvůli 

tomu měli zavřít každou expozici, můžeme to tady zabalit.“ 
Tak a podobně se dohadovali asi 
dvě hodiny, úplně zbytečně, protože 
Baron vždycky prosadil, co chtěl. 
Zbytečný rozhovor byl pro Jana tak 
trochu osvěžením, protože nemusel 
alespoň chvíli myslet na své obavy 
a smutek z Anitina odchodu. Ale 
jakmile ve své pracovně osaměl, 
všechno se na něho zas navalilo. 
Obavy v něm vzplály jako ohně a 
k tomu se trápil trpkými výčitkami. 
Proč byl tak slabý, že Anitu nechal 
bez odporu uprchnout? Vždyť je to 

holé šílenství, odjet do toho Oltu. Říkalo se, že je tam bída a že jsou tamní lidi nebezpeční, 
hlavně cikáni. Anita je sice napůl Romka podle vlastních slov, je ale zvyklá žít zde mezi 
normálními lidmi... Musel se sám nad sebou usmát. Normálními zloději a násilníky. Jak se 
vůbec do téhle společnosti dostala, vždyť její otec musel být alespoň montér, ne-li inženýr? 
Vlastně pořád skoro nic o ní nevěděl... 

Pak ho najednou napadlo, že především teď musí ukončit své vztahy s Hubáčkem. Ale 
není to nebezpečné? Třeba tím upozorní policii na to, že Anita zmizela. Měl by možná ještě 
nějakou dobu počkat, než přejede hranice... Ale na druhé straně nevěděl, co ten vydřiduch 
podniká, jen aby si pak započítal další právní úkony. Nakonec se rozhodl a došel 
k Hubáčkovi. Musel na něho čekat přes hodinu, měl prý klienta. Konečně ho neochotná 
sekretářka vpustila. 

„Takže ukončit všechny služby?“ zeptal se advokát se zdviženým obočím. „Mohu se 
zeptat, proč?“ 

„Paní Hlávkovou propustili z vazby.“ 
„To je jistě úspěch naší kanceláře...“ 
„Myslím, že vaše firma na tom žádný podíl neměla,“ řekl Jan tvrdě. „Mluvil jsem 

s inspektorem.“ 
„Copak ten o tom ví? Teď to má v rukou státní zástupce. Ale 

hlavně, propuštěním z vazby přece ta věc nekončí. Chystá se soud, naše 
mandantka byla obviněna. Když ji z toho nevysekáme, čeká ji vězení a to 
nebude jen pár měsíců. Vezměte prosím v úvahu, že byla v minulosti 
trestána.“ 

Jan málem vybreptnul, že Anita už zřejmě v zemi není, ale včas se 
zarazil.  

„Já vám to řeknu upřímně,“ řekl se sklopenýma očima. „Neodhadl 
jsem svoje finanční možnosti. Já na to prostě nemám.“ 

Ve tváři právníka se rozhostil jakýsi pohoršený výraz, jako by se 
právě přiznal k nějaké ošklivé neřesti. 

„Ale vždyť vám účtuji nejnižší sazbu.“ 
„Nevím, co je pro vás nízké, ale je to prostě nad mé možnosti.“ 



 64 

„Nehněvejte se, ale já bych řekl, že jste se s paní Hlávkovou pohádali. Takové věci 
občas bývají. Když se pak dvojice zas smíří, pán nebo paní si to rozmyslí a přiběhne. Jenomže 
to už je pak pozdě, chápete,“ řekl útočně. „Když případ uzavřu, nikdy ho znovu neotevírám. 
Můžete běžet ke konkurenci, ale pro mne tím věci už navždy skončily.“ 

„To právě chci.“ 
„Dobře, však uvidíte, jakou jste udělal chybu. Pošlu vám závěrečný účet.“ 
Jan prudce vstal. 
„Žádný účet mi prosím neposílejte. Nic jste v té věci neudělal, pokud vím, až na to, že 

jste četl policejní protokol. Dle vašich účtů vám to zabralo několik hodin. Myslel jsem, že 
jsou advokáti gramotnější.“ 

„Pane, tohle nemusím poslouchat!“ 
„Taky jste zjistil, že byla mandantka dříve jednou trestaná, za dalších tisíc korun. To 

jsem vám mohl říct, jenomže poslouchat mě by patrně taky stálo spoustu peněz. Prostě mám 
toho dost a pokud budou další účty, obrátím se k advokátní komoře.“ 

Tak rychle, jak jenom to šlo, se obrátil a vyšel ze dveří. Neodhodlal se k tomu, aby 
jimi prásknul – stejně by to asi nešlo, byly těžké, polstrované z obou stran. Na ulici se 
roztřásl. Nebyl typ na takové scény, říkat lidem něco ostrého, k tomu se musel krajně rozčílit. 

Když přišel domů, vítalo ho ticho v bytě. Byl na ně zvyklý, měl je vždycky rád po 
vřavě městské dopravy. Teďka mu připadalo nějak prázdné a taky tísnivé. Anita odešla a už 
se asi nikdy nevrátí. Zase ho zasáhla ta neodvratná konečnost – taková malá smrt. 

 
* * * 

 
Karásek přišel třetí den po Anitině propuštění. 
„Přišel jsem na přátelskou besedu,“ řekl, když ho pustil dál. 
„Já zrovna pracuji. Ale tuším, že mi nezbude, než besedovat, ať přátelsky nebo ne.“ 
„Jste nějak nevlídný,“ řekl Karásek a tentokrát se rovnou posadil, aniž by ho byl 

k tomu vyzval. „A já jsem přitom doufal, že se od vás dozvím, kde je paní Hlávková.“ 
„Zvonil jste u ní?“ 
„Ale prosím vás, vy víte stejně dobře jako já, že někam zmizela. Mimochodem, 

porušila policejní pečeť na dveřích.“ 
„A co jste čekal, když jste ji konečně pustili? Že půjde bydlet pod most?“  
„Ale ona tam, jak oba víme, nebydlí. Patrně někam jela, když měla dvě zavazadla.“ 
„Vidím, že vás už paní Stoklasová zpravila. Tak proč ta komedie?“ 
„Já bych chtěl vědět, kam paní Hlávková jela.“ 
„To jsme dva.“ 
Inspektor se na něho podíval s neskrývanou ironií. 
„Ona vám to neřekla? Myslel jsem, že jste si byli blízcí.“ 
„Řekla mi jen, že jede pryč a že se nemám ptát, kam jede.“ 
Karásek si okamžik třel dlaní šíji, pak se líně protáhl.     
„Smutné. Takže je konec vaší romance.“ 
„Z řejmě. Ale nevím, proč by vás měly zajímat mé soukromé vztahy.“ 
Karásek se zavrtěl a pak se znovu protáhl. 
„Promiňte, nějak mě teď zlobí záda... Víte, to zmizení je nějak divné. Člověk by řekl, 

že se tím k něčemu přiznala.“ 
„Nebo tím dala najevo, že v naši spravedlnost nevěří. Vždyť jste ji zavřeli zcela 

zbytečně do vazby, z které se vrátila úplně otřesená...“ 
„To víte, vazba není hotel,“ řekl Karásek nedbale. 
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„Ale taky to není instituce, kde je dovoleno lidi ponižovat. Já nevím, co tam vlastně 
prožila, ale vypadala hrozně. Proč jste ji tam vlastně drželi tři týdny, když jste jistě věděl, že 
je to úplně zbytečné?“ 

Karásek se zachmuřil. Zřejmě mu tohle téma bylo nepříjemné. 
„Já jsem státnímu zástupci už dávno navrhnul, aby ji pustil. Ale to víte, je to mladý 

energický člověk, má svou hlavu... Mimochodem, on už obvinění stáhnul, takže paní 
Hlávková nebude souzena.“  

„Tak proč ji hledáte?“ 
„M ěla by svědčit u soudu.“ 
„Co by vám mohla dosvědčit? Že se Stopkem zhruba rok žila? To přece nemá mnoho 

společného s tím, co prováděl. Má znovu říkat, že o tom nic nevěděla, ani o kufru, v kterém si 
bez jejího vědomí udělal svůj malý sklad? To přece všechno máte v protokolu. A jsem si jist, 
že neví nic, co by soud mohlo zajímat.“ 

Karásek vzhlédnul, zase s ironickým výrazem. 
„Jak víte vy, co ona ví?“ 
„To je úplně filosofická otázka. Jistě to samozřejmě nevím, jen se domnívám – z toho, 

jak se ve styku se mnou chovala, co o Stopkovi říkala. Věděla, že prodává po hospodách 
mobily, ale byla přesvědčená, že je vykupuje v zastavárnách. Připadalo mi to naivní, ale ona 
tomu zřejmě věřila. On jí moc peněz nedával, spíš jí je bral, z toho mála, co vydělala úklidem. 
Jak mohla tušit, že si zlodějnou přijde na pěkné peníze?“ 

Karásek nad tím chvíli pokyvoval hlavou. 
„Tak už mi řekněte, kam odjela,“ řekl najednou. 
„Vždyť jsem vám řekl, prostě nevím. Když už vás paní Stoklasová tak podrobně 

informovala, jistě vám taky sdělila, že jsem se paní Hlávkové na schodech ptal, jak ji 
v budoucnu najdu – a že mi na to neodpověděla.“ 

Inspektor se nad tím jen usmál. 
„To mohla být jen komedie.“ 
„Jistě, stejně jako že Stopka ze svého bytu 

vyhodila, že mě potom Stopek málem zabil a ze strachu 
před utekl... Všechno může být komedie, i to, že se mě 
na to vážně ptáte, že já vám trpělivě odpovídám, pořád 
dokola jako v absurdní hře. Jen mi připadá jednodušší 
předpokládat, že co lidi říkají, to taky myslí.“ 

Karásek během jeho řeči otevřel jednu z knih o 
Boschovi, které ležely pořád na stolku, a ležérně jí 
listoval. Potom se zadíval na jednu z reprodukcí a 
nevěřícně kroutil hlavou. 

„Lidi p řece často lžou, nemyslíte?“ řekl, aniž by 
zdvihl oči od knížky. 

„Asi ano, ale častěji říkají pravdu, aspoň přibližně. Kdybychom všichni pořád lhali, 
tak by se náš kulturní svět zhroutil v chaosu.“ 

 Karásek na něho okamžik hleděl, potom se náhle plácl do stehen a vstal. 
„No, tak jsme si přátelsky pobesedovali a teď zase do práce.“ 
„Mám dojem, že mi pořád nevěříte,“ řekl Jan. 
„Skepse už patří k mojí profesi. A ve vašem případě... Víte, já Hlávkovou vlastně 

nemusím pro soud mít, oni se ti zlodějíčci všichni sami usvědčí. Já jenom nemám rád, když 
něco končí v prázdnu, i když to pro případ nemá velký význam. No, buďte zdráv.“ 

To bych opravdu potřeboval, pomyslel si Jan. 
 

* * * 
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Co vlastně znamenalo slovo pokušení koncem gotiky? Podle Starého Zákona Evu 

pokoušel ďábel, převlečený za hada, aby okusila zakázané ovoce. Podle Nového Zákona, tedy 
Matouše a Lukáše, Ježíše ďábel pokoušel, když se čtyřicet dní údajně postil v poušti: 
ponoukal ho, aby se přesvědčil, že má kouzelnou moc, proměnil kámen v chléb a nasytil svůj 
hlad; aby se vrhl dolů se skály a ověřil si, že ho při pádu zachytí andělé a nedovolí jeho smrt; 
aby se klaněl Satanovi a získal za to vládu nad světem. Vždycky to pokušení bylo něčím, co 
by člověk mohl chtít, po čem by mohl toužit ať už z hladu nebo z ctižádosti, možná i 
zvědavosti nebo lačnění po rozkoši. Pokušení byl tedy tehdy stejně jako dneska svod udělat 
něco špatného či zakázaného, aby tím člověk něco získal – obvykle něco libého. Jak se to ale 
hodí na svatého Antonína? Podle Athanasia pokoušel ďábel světce dvakrát během jeho 
meditací v poušti: jednou ho mučil nudou, leností a zejména obrazy nahých žen; podruhé se 
ho snažil zastrašit vidinami divých zvířat. Podle jiných legend, které též zmiňuje Athanasius, 
se světce zmocnili démoni a mučili ho až na pokraj smrti. Může tedy snad jít o pokušení 
nechat pevné cesty za svým cílem, na příklad ze strachu či nevůle snášet dál utrpení. Ale co 
vidiny? 
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Jan hleděl na prostřední panel triptychu. Světec je tam v modravém rouchu (modrá 
barva byla tehdy velmi vzácná, tedy ceněná) docela malý, málem se ztrácející mezi zástupy 
rozličných vidin. Ano, tentokrát hledí k divákovi a jednou rukou žehná, druhou ukazuje 
k sošce Krista v pozadí. Tím je naplněn zbožný obsah obrazu: Antonín přese všechno, co se 
kolem děje, zůstává pevný ve víře. 

Co ale všechno ostatní? Vlevo nahoře hoří město, nad ním se vznášejí příšery. Vpravo 
v povětří je zas bárka s ozbrojenci, naproti ní nějaký pták, který je taky napůl lodí. Ruina 
vpravo od středu snad může znamenat bývalou římskou pevnost, v níž Antonín dlouho – 
legenda tvrdí, že prý dvacet let – úplně osaměle žil. Ale co stavby vepředu a vpravo? Ve vší 
své zdobné nádheře vypadají trochu jako z papíru. Nu, jsou to jenom vidiny moci a přepychu, 
kterým Antonín mužně odolával, jako všemu dalšímu. 

Jenomže zleva za ním se Bosch vyřádil. Stolují tam vladaři, patrně pekel, jimž se 
chystá na loutnu hrát člověk s prasečím rypákem, doprovázený nějakým chromým mrzákem – 
a za ním je to ještě horší: různá chiméricky zrůdná zvířata, pod nimi povědomý plod, vlastně 
jen slupka, z které vylézají další příšery. Druhý podobný průvod je i z druhé strany, dole je 
snad voda s rybou, která ovšem je zas napůl bárkou...  

To všechno mohou být dobové symboly, některé víceznačné, jiné doslovné, v kterých 
si vzdělanec mohl číst jako v obrázkové knize. Jakýsi raně renesanční comics? Jan se jen 
smutně usmál tomu nápadu: pro něho hlubší význam všech těch chimér zůstával bohužel 
uzavřený a ani srovnání s čímkoliv, co z oné doby znal, mu mnoho nepomohlo. Ano, četl řadu 
výkladů z pera autorů zvučných jmen až po slavného Gombricha, ale měl neodbytný pocit, že 
si páni prostě vymýšlejí – mohlo to být tak či onak, žádná jistota. 

V náladě, v které zrovna byl, mu zrůdnost některých těch příšer připadala protivná. Co 
vlastně Bosche nutkalo, vymýšlet takhle zmrzačené tvary? Takový malíř, technicky nejlepší 
v své době v celém Nizozemí! Proč prostě nemaloval krásu, vždyť to přece uměl? Měl náhle 
pocit, že už má těch bizarností dost, že knížku o Boschovi nedopíše, byť i jenom pro sebe. 
Jenomže co mu zbude? Práce pod Baronem ho jen tížila, zvláště teď, když vlastně jen dohlížel 
na balení a transport exponátů. Anita odjela, zmizela kdesi v divočině romských vesnic na 
nejzazším jihu Rumunska – nejspíš ji nikdy neuvidí, nedozví se ani, jestli přežila. A Lenka 
s Verunkou? Po onom neurčitém lístku žádná zpráva...  

V levém oku, na které dobře neviděl, mu cukalo, hrudí a pravou nohou mu bloudily 
divné bolesti. Mělo to vůbec cenu ještě žít? Pohlédl znovu na ten obraz před sebou. Náhle ho 
napadla osvobodivá myšlenka. Vždyť nemusel hru s tvary, kterou Bosch koncem života tak 
často prováděl, brát vůbec ponuře: proč prostě nepřijmout, že jde o svobodnou hru fantazie, o 
zkoušení, jak jinak by také svět mohl vypadat? Chiméry vymýšleli přece taky staří Řekové a 
před nimi už Egypťané. Gotika byla plná převrácených světů, už od 13. století, znal to přece 
z iluminací dobových rukopisů. A hlavně: čím se liší člověk od zvířat? Především přece tím, 
že si umí představit jiný svět, než ten, v němž žije. Ty mírné variace – často vlastně krotké 
proti tomu, co dokáže sama příroda – vždycky vztahuje ke světu, který po celý život zná. Tím 
povstávají symboly a vlastně celá kultura... 

Takže se zase smíří s Boschem? Dlouho ještě hleděl na obraz, pak knihu zavřel 
s povzdechem. Jsou věci, které musí trochu bolet, pokud mají dávat smysl života. 
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IX 
 
Co hlavně bolí, je sám život, i když se člověk o něj strachuje. Snažil se zapomenout na 

potíže, které ho stále víc sužovaly. Život bolí vždycky nějak jinak. Už samo narození je určitě 
pěkný šok, o tom však člověk zřejmě příliš neví, přese všechna tvrzení. Pak přijde dětství, 
plné podle všeobecné víry radostí, ale nejméně ve stejné míře naplněné bolestmi. Dětské 
bolístky, řekne se: odřené koleno, strach z trestu nebo jenom z rozzlobené matky, když se 
třeba něco rozbije, horečka při angíně nebo příušnicích, pak náhlá zrada kamaráda, strach, 
když se dítě někde ztratí nebo něco vůbec nechápe: je to tak malé jenom proto, že je také 
člověk malý? Vždyť právě tehdy bývá bolest větší, než je člověk sám. Naštěstí mnoho z toho 
se později zapomene – ale zdaleka ne vše. Tak jako všechno ostatní, i dětská bolest někde 
v nitru zůstane – a z ní ta největší, o níž v té době člověk skoro neví: bolest toho, že si člověk 
sebe uvědomí a začne tušit, že je v něčem vždycky odsouzený k samotě. 

Pak přijde puberta a dospívání, člověka bolí už sám růst, hledání sebe sama, nový děs 
z toho, že je vržený do světa, všechny ty zmatky citů, první lásky, první velká zklamání. A tak 
pořád dál, dal by se sestavit tlustý katalog bolestí, od robustních, které člověka zcela pohltí, 
srazí ho na kolena nebo promění v jediný plamen trýzně, až po ty zcela subtilní, které se 
vznášejí někde v kosmickém prostoru nebo na kraji vědomí.  

Jan – jako teď tak často – jenom povzdechnul. Co ho to napadlo, meditovat nad 
bolestí? Takové divné nálady. Už myslet na bolest ho bolelo a unavovalo. Nemá to žádný 
smysl – konečně život má v zásobě vždycky nové bolesti. To zjistil, když začala léčba.  

„Tak máme konečně ty výsledky,“ řekla mu doktorka Krobová, když se v příslušné 
lhůtě dostavil. 

„A jsou pozitivní?“ zeptal se s úzkostí. 
Nevěděl vlastně, jak to myslí. Byly by pozitivní, kdyby byly negativní, a naopak. 
„Jak se to vezme,“ řekla vesele Krobová. „Je to tak napůl, jo a ne. Máte pět 

oligoklonálních pásů na té elektroforéze.“ 
„A to je co?“ 
„Imunoglobuliny, které v krvi nemáte. Jeden je ještě normální, dva podezřelé. Pět, to 

je skoro jistota, že v mozku běží zánětlivý proces. Může jich být ovšem až devatenáct...“ 
„Takže není úplná jistota?“ 
„Spíš je, i když spíš napůl. Když řeknu půl, tak máte čtyři a půl příznaků, pro jasnou 

diagnózu potřebuju pět. Když řeknu spíše jo, tak tu eresku máte a můžu začít s léčením. 
Jakpak vám bylo?“ 

„Nějakou dobu zcela dobře,“ začal váhavě. 
„Remise, to je u eresky běžné.“ 
„Pak se to zase zhoršilo.“ 
Chtěl říct, že období, kdy během dvanácti dnů s Anitou necítil skoro žádné potíže, by 

mohlo dokládat, že nejsou jenom léčby, založené na chemii. Jenomže místo toho skoro nechtě 
líčil příznaky, které ho sužovaly.  

„Skoro nejhorší je, že špatně usínám a brzo se zas vzbudím. A z toho nevyspání cítím 
pořád silnou únavu.“ 

„Únava náleží ke klinickému obrazu. Šmouha v oku, brnění v noze, to jsou jasné 
ataky. No co, tak vám tu léčbu nasadím. Je to jeden typ interferonu, docela nový lék, 
obrovský pokrok v našem oboru. Léčba má nějaké vedlejší účinky, některé trochu nepříjemné. 
Ty asi časem pominou. V každém případě je to strašně drahý lék, nejméně tři sta tisíc ročně. 
Zdaleka každému ho nedávám. Takže si potom nestěžujte, když vám bude trochu zle.“ 

Všechno je o penězích, vzpomněl si na Hanzlíka. Ne, nehodlal si stěžovat. Poslušně si 
vyzvedl v lékárně velkou krabici ampulí, injekční stříkačku a sadu dlouhých jehel. Navíc jako 
dar dostal stříbřitý kompaktní disk, na němž byl doprovodný výklad. Všechno donesl domů a 
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zapnul počítač. Když spustil disk, objevila se po krátkém úvodu na obrazovce krásná mladá 
žena, která hrála tenis s druhou atraktivní partnerkou. Chvíli se divil, zda to není omyl – tak 
asi nevypadá pacient, trpící roztroušenou sklerózou. Pak se však všechno vysvětlilo: žena se 
během hry najednou omluví, odskočí z kurtu do přístěnku, kde natáhne lék do stříkačky, pak 
jehlu zabodne hluboko do stehna, s viditelným potěšením vtlačí kapalinu do svalu a v příští 
chvíli už je zase zpátky, svěží jako rybička, a hraje dál. Zda zápas vyhrála, to se tam neříkalo. 

Protože na tom CD toho moc víc nebylo, četl si ještě dlouhý leták z krabice. 
Připouštělo se, že někteří z pacientů mají na počátku nebo i během léčby po injekci jisté 
obtíže, které mohou přesáhnout do druhého dne, takže je nejlepší lék aplikovat vždycky před 
víkendem, kdy má člověk možnost relaxovat. Vzpomněl si na tu krasavici v počítači. Bylo to 
v pátek, co ten tenis hrála? To bylo těžké poznat. Hlavně asi nebyla některá. 

 
* * * 

 
Ve čtvrtek odpoledne ho navštívil zase Karásek. 
„Zas vy? Myslím, že to je začátek slibného přátelství,“ zavtipkoval Jan. 
„Tenhle citát odněkud znám,“ zamračil se Karásek. „Končí tak jeden film.... Nehrál 

tam Humphrey Bogart?“ 
Jan ustoupil, aby mohl policista projít. 
„Nevím, já nejsem velký znalec kina. Proč jste mě znovu navštívil? Snad jste přece jen 

zjistil, že jsem vůdce nějakého gangu pašeráků opia?“ 
„Kdepak, na to vy nemáte. Můžu se posadit?“ 
Jan zase ukázal na křeslo, které nikdy nepoužíval. I když mu Karásek nebyl tak 

protivný jako při prvních návštěvách, neuměl si představit, že by se roztahoval na místě, kde 
často přemýšlel. 

„Co tedy pro vás můžu udělat?“ 
Karásek se jako vždycky rozhlédnul, jako by čekal, že přece jen najde v bytě něco 

podezřelého. Pak se na Jana ostře podíval. 
„Ozvala se vám paní Hlávková?“ 
„Bohužel ne. Proč vás to zajímá?“ 
Karásek se na chvíli odmlčel, jako by odpověď byla moc složitá a on si musel napřed 

srovnat myšlenky. 
„Já bych přece jenom rád věděl, kam ta ženská zmizela... Už to mám, Casablanca!“ 
„Cože, tak daleko?“ 
„Ale ne, ten film. Jmenuje se Casablanca. Nedávno byl v televizi. Bohužel ho obarvili, 

málem jsem ho nepoznal. Já jsem ho jako mladík viděl aspoň čtyřikrát, ovšem černobílý. Není 
tam slibné přátelství, ale krásné. No, to víte, film...“ 

„Jak s tím souvisí paní Hlávková?“ 
„Nijak. Rád bych věděl, kam zmizela, jak jsem už říkal. Něco mi pořád nezapadá 

v tomhle případu. A v tom, že se Hlávková takhle vypařila, by mohl být k té věci klíč. Musí to 
mít přece nějaký význam, ne? Třeba nějaký důležitý důkaz odvezla, nebo jela někoho varovat, 
ačkoliv proč by to neřekla telefonem... “ 

Jan jen zavrtěl hlavou. 
„Trošku mi připomínáte mé zápasy.“  
„Vaše zápasy? O čem to mluvíte?“ 
Jan, který až do této chvíle stál, si také 

sedl. Únava, kterou do té doby přemáhal, jako 
by se diagnózou nemoci najednou zhoršila. 

„Víte, snažím se pochopit jednoho 
malíře z přelomu šestnáctého století, Hieronyma Bosche. Píšu o něm knihu.“  
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„To je ten podivín, co jsem ho tady u vás viděl?“ 
Jan přikývnul. 
„Má spoustu podivností ve svých obrazech, všelijaké divné tvory nebo fantastické 

objekty. Je řada lidí, velmi chytrých a rozhodně velmi vzdělaných, kteří se po celý život trápí 
otázkami, co to všechno znamená...“ 

Karásek jen pokrčil rameny. Vypadal popuzeně. 
„Nechápu, kam tím míříte.“ 
„Víte, o Boschovi jsou celé tlusté knihy. Jedna a tatáž věc na jeho obraze je podle 

jednoho nějaký symbol alchymistů, podle druhého zastřený útok na církev, podle třetího 
obrazný citát z Apokalypsy. A tak pořád dál. Nikoho zřejmě nenapadlo, že by si Bosch mohl 
prostě hrát, jenom popustit uzdu fantazii.“ 

Inspektor se ještě trochu více zamračil. 
„Kdy že ten člověk žil?“ 
„V patnáctém století a kousek šestnáctého. To byla vážná doba, že, lidé si tehdy jistě 

nehráli. Pořád se jenom báli, kdy přijde Poslední soud, takže se hlavně modlili a jinak byli 
pořád vážní k nesnesení. Jenomže jak to víme? Znáte Pietra Bruegela, staršího myslím?“ 

Karásek na něho hleděl s jakýmsi podrážděným údivem. 
„Ne, kdo to je?“ 
„Holandský malíř, přišel krátce po Boschovi a byl jím zjevně ovlivněn. Ten taky 

namaloval menší řádku démonických 
obrazů, ale taky krajiny a hlavně scény 
plné postaviček prostých lidí, kteří se 
u něho skoro vždy nějak veselí. A 
nemyslete, že to byla lehká doba – o 
Brabanty se tenkrát bojovalo, Vilém 
Oranžský se snažil bránit tamní 
protestanty proti Španělům. Jenomže 
prohrál a ti Španělé, kteří už předtím 
byli velmi krutí, pobili na jediný zátah 
dvanáct tisíc úplně nevinných lidí, ve 
jménu milosrdné víry, jako vždy. 
Všude po celých Brabantech v té době stály šibenice, Bruegel je má na některých svých 
obrazech.“ 

Karásek vypadal, že každou chvíli vybuchne. Uměl se ale zřejmě ovládat a tak 
nakonec promluvil až příliš klidným hlasem. 

„Já pořád nechápu, kam směřuje ta přednáška. Já se přece neptám, proč tak nebo jinak 
malovali tihle pošahaní malíři. Mě zajímá, kam se poděla Hlávková, protože její zmizení má 
zřejmě jistý význam.“ 

„Promiňte, trochu jsem se zapovídal. Chci jenom říct, že často hledáme hluboký 
význam tam, kde není – a nebo je, ale daleko hlubší nebo přirozenější. Když půjdu po ulici a 
na hlavu mi spadne květináč, může to být osud nebo boží trest, ale taky prostě náhoda.“ 

Karásek vyskočil a začal chodit po pokoji, teď už zjevně naštvaný. 
„Vy si snad ze mě střílíte. Nemluvíme tu o nějakém blbém květináči, ale o ženě, která 

najednou zmizela. Do bytu se už nevrátila, dali jsme tam znovu pásku, kterou nikdo neporušil. 
Nebyla bohatá, ten byt byl patrně to jediné, co měla, myslím zařízení. Vám snad připadá 
normální, aby se chudý člověk všeho vzdal a prostě zmizel?“ 

„Ale vždyť taky situace sotva byla normální. Vy jste jí dali najevo, že je pro vás už 
předem vinná, jenom proto, že je poloviční cikánka a byla jednou trestaná. Úplně nesmyslně 
jste ji zavřeli, zatím co lidi, kteří ukradli desítky milionů nebo celé miliardy, necháte běhat po 
svobodě, až vám utečou. A když jste ji nakonec pustili, nikdo jí neřekl, že obvinění bylo 
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staženo, takže si myslela, že bude soud a že ji jistě odsoudí. A proto utekla, protože další 
vězení by nevydržela, jak říkala. Co je na tom tak záhadného?“ 

Inspektor si během jeho řeči zase sedl a pozorně ho poslouchal. Pak podrážděně trhl 
rameny. 

„Tohle jsem od vás slyšel aspoň dvakrát. Vy ji pořád jen hájíte. Já jsem to trochu 
chápal, ale všechno má své meze. Řekněte mi, kde teď je.“ 

„Já nevím.“ 
„Nezlobte se, ale vy mi zřejmě lžete.“ 
„Nelžu. Kdybych to věděl, asi bych se za ní vypravil.“ 
Karásek se na něho ostře podíval. 
„Takže vy tvrdíte, že nevíte, kam jela?“ 
„To netvrdím.“ 
„Co je to za řeči? Napřed nevíte, kde teď je, potom fakticky připustíte...“  
„Že vím, kam odjela, to chcete asi říct. Ona mi něco o tom řekla, když jsem slíbil, že 

to neprozradím. A to taky dodržím. Můžu vám jenom říct, že zřejmě není v téhle zemi a že 
tam, kde teď asi je, ji jistě nikdo nenajde. Nemá to žádnou souvislost s tou sítí zlodějů, o níž 
jste mluvil, pokud vůbec existuje. Ona se prostě někde schovala jako nějaké vystrašené 
zvířátko a vy uděláte nejlíp, když ji už necháte na pokoji.“ 

Karásek zachmuřeně vstal. 
„M ůžu vám pěkně znepříjemnit život, když budete pořád vzdorovat.“   
„Takže ten začátek slibného přátelství...“ 
„Krásného, říká Bogart coby Rick. To je ovšem ve filmu. V životě bohužel krásného 

tak moc není, aspoň podle mojí zkušenosti.“  
„T řeba je krásy právě tolik, kolik my jsme schopni postřehnout.“ 
Na Karáska to žádný dojem neudělalo. 
„Řekněte, proč jste k té ženské tak loajální? To vás tak oblažila za těch dvanáct dní?“ 
Jan měl chuť něco ostře odpovědět, ale pak se ovládl. 
„Víte, my jsme se za tu dobu sblížili. Skoro nic o ní nevím co se týče fakt, která vás 

mohou zajímat, ale něco jsem o ní snad pochopil. Je to přirozeně hodná žena, v dobrém 
smyslu naivní. Byl jsem patrně první muž, který se ji nesnažil využít, proto se ke mně 
přimknula. A já se za to přimknul k ní.“ 

„Čekal jsem něco zajímavějšího,“ zašklebil se Karásek.  
„Možná to není příliš vzrušivé, alespoň zvenčí, ale pro mne to byl životní zážitek. 

Nechte tu ženu být, ona vám nijak nepomůže.“ 
„No, třeba máte pravdu, asi je to klamná stopa. Tak buďte zdráv.“ 
Kdybych tak byl, pomyslel si Jan, když za ním snad naposled zavřel dveře. 
 

* * * 
 
Hleděl na Jana Křtitele, jak si ho představoval Bosch. Nevelká deska, zhruba 40 na 50, 

malováno kolem roku 1505, jako většina jeho proslulých obrazů. Jan – robustní, už starší 
muž, pohodlně leží na trávě a s výrazem jakési smutné něhy hledí na beránka, který mírně 
spočívá na dosah ruky před ním.  

Tady je symbol zcela jasný: beránek byl pro Hebreje tvor, často používaný k oběti, a 
tedy Ježíš býval potom křesťany nazýván Beránkem Božím pro svou krajní oběť, kterou podle 
jejich víry pro veškeré lidstvo vykonal. Obraz, sám o sobě velice krásný jemnou harmonií 
střídmých barev, téměř valérů, a přesným vyvážením hmot, je ale v mnohém zase zvláštní. 
V pozadí krajinu, tak dokonale zpodobenou, jak to ani koncem renesance skoro nikdo jiný 
neuměl, proráží fantastické tvary zpola staveb, zpola vykotlaných stromů v obou horních 
rozích. Oba ty objekty jako by rvala vnitřní destruktivní síla. Je to snad symbol chrámů staré 
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víry, kterou Beránek už brzo vyvrátí? Nebo je to předzvěst krutých dějů, které nutně 
nastanou? Také to může být jen výron malířovy fantazie. Co na tom vlastně záleží, říkal si 
Jan, je to určitě zajímavé a je to kontrast vůči tiché, klidné atmosféře výjevu.  

 

 
 
 
 
Vždyť také v popředí, částečně zakrývající Janovu postavu, je také trochu fantastická 

rostlina. Má to být zřejmě granátové jablko, i když keř i plody jsou tu silně stylizované. U 
Hebrejců je granátové jablko symbolem spravedlivosti, jelikož má 613 semen, stejně jako je 
příkazů Tory. Zvláštní, že ale jablko je vybledlé, na rozdíl od skutečných plodů. Je to snad 
proto, že by se zářivá červeň tloukla s jemnou barvou roucha Jana Křtitele? Bosch byl moc 
dobrý malíř na to, aby tenhle problém nevyřešil. Asi tím také chce o staré víře něco říct, Jana 
však spíše zajímala ladná křivka stonku keře a geniální způsob, kterým hmota plodu 
kompozici zpevňuje.  

Je to skutečně krásný obraz, říkal si, tak klidný, tichý, navzdory těm zvláštním 
vidinám – a přitom prostý jakékoliv strnulosti. Nic – ani to, kdyby nějaký barbar obraz zničil 
– nezruší fakt, že tohle někdo vytvořil. Na chvíli zalétl v duchu ke všemu, co pak v krátké 
době vytvořila renesance, po ní rané baroko – Tizian, Boticelli, Leonardo, Michelangelo, 
Rafael, Vermeer, Rembrandt a pak řada dalších, kteří ho v té chvíli zrovna napadli. Takové 
krásy už tu lidi vytvořili! Cožpak to nevykoupí všechnu bolest života? 

To všechno ale nemohlo zakrýt neblahou skutečnost, že si teď už – symbolicky 
v pátek – musel píchnout injekci. 

 
* * * 
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Zabodnout jehlu do vlastního masa, k tomu do hloubky čtyř či pěti centimetrů, není 
zdaleka tak samozřejmé, jak se zprvu zdá. Jan nebyl zrovna hrdina a dalo mu poprvé hodně 
přemáhání a taky menší řádku neúspěšných pokusů, než jehlu doopravdy řádně zabodnul. 
Trochu otřesen vlastním výkonem začal pomalu ze stříkačky tlačit kapalinu, přesně podle 
návodu. To taky stále více bolelo, zdálo se, že se tekutina do svalu nijak nemůže vejít. Noha 
mu samovolně cukala, celé tělo se bránilo násilí, které na něm páchal. Konečně všechnu 
kapalinu vytlačil a s úlevou vytáhl jehlu. Celý se trochu chvěl, ale domlouval si, že je to jen 
rozčilením. Odložil stříkačku a natáhnul se na postel, aby si trochu odpočinul. 

Snažil se přemýšlet o tom, co všechno do své knihy o Boschovi pojme. Na internetu 
nebo v knihách našel čtyřicet dva obrazů, z toho šest triptychů. Nejméně dvanáct z nich mu 
připadalo sporných, jako by někdo Mistra jenom neobratně napodobil. Byly to zřejmě kopie či 
podvrhy, které se znalcům nezdařilo usvědčit. Jenomže jak to věděl? Z toho, že jiné obrazy 
z té doby byly nepoměrně vyspělejší výtvarně a zralejší i obsahově. A tohle věděl jak? Svým 
uměleckým citem, intuicí? Vzpomněl si na Barona a musel se nad sebou usmát.  

Jenomže brzo mu do smíchu nebylo. Podivný pocit, jako by mu v žilách tekla sodovka 
a všemi údy putovaly pluky mravenců, se změnily v zuřivou třesavku. Srdce mu bušilo snad 
dvakrát rychleji než obvykle, v hlavě mu hučelo a pletly se mu myšlenky. Mám asi horečku, 
říkal si, kde jsem se to jen chytil?  Že bych snad někde nastydnul? Musím se změřit, ale kde 
jenom... Jistě mám horečku, musím se změřit, chce to teploměr, jenomže kde jenom... Jedna a 
tatáž myšlenka mu kroužila pořád dokola, přitom ho rušil divný zvuk. Cvakání zubů, 
pochopil, celý se třesu zimnicí. Nějakou deku, radši peřinu, jenomže jakmile se přikryl, bylo 
mu najednou hrozné vedro. Pít, musím pít, říkal si hlasitě. Ale jakmile se postavil, nohy se 
pod ním podlomily. Padl zpět na postel a pak se stulil do klubka, jako by se před horečkou 
mohl nějak skrýt. 

Nevěděl, jak dlouho s horečkou bojoval. Když trochu ustoupila, ležel na posteli dál, 
úplně vyčerpán a nějak divně mdlý. Pohlédl na okno a viděl, že se zatím venku setmělo. Chtěl 
se podívat na hodinky, ale neměl sílu zdvihnout ruku k očím. Když se za neurčitou dobu 
k tomu přinutil, byla už příliš tma, neviděl na ciferník. Měl bych si asi rozsvítit, napadlo ho, 
ale neudělal to. Jen ležel, nějak zcela vyprázdněný, a hleděl do tmy nad sebou. 

Někdy později opatrně vstal a dovlekl se do kuchyně. Musel nějakou dobu přemýšlet, 
co v té místnosti chtěl. Ano, uvařit čaj, tohle se přece dělá, když má člověk chřipku. Horký čaj 
s citronem, nějaké prášky... Hned na to ale zapomněl, svezl se na židli a hleděl před sebe. Jak 
to, že v kuchyni je světlo? Patrně rozsvítil, i když si na ten pohyb nevzpomínal. Něco tu 
zřejmě chtěl. No ano, čaj. Konečně třesoucí se rukou podržel konvici pod kohoutkem 
vodovodu, zapálil plyn a po chvilce přemýšlení postavil konvici na sporák. Cítil se hrozně 
znavený. Málem se zvedl, že si půjde lehnout do ložnice, když si naštěstí vzpomněl na čaj. 
Pak – možná za minutu, možná za hodinu – konev pištěla. Hleděl na ni, potom mu došlo, co 
to znamená. Těžce se zvedl, udělal si čaj. Pak si zas sedl na židli. 

Když se mu v hlavě trošku rozjasnilo, zjistil, že tam seděl asi hodinu. Čaj zatím 
vystydnul. Lačně ho přesto vypil, pak se odvlekl do ložnice. Věděl už, že jeho stav nepůsobí 
chřipka, ale lék, který si píchnul někdy během odpoledne. Doktorka Krobová ho málo 
varovala a také popis možných účinků, který četl v tom letáku, byl sotva výstižný. Myslel na 
to s podivnou lhostejností. Byl hrozně unaven, alespoň bude aspoň jednou dobře spát... 

Jenomže když pak ležel v posteli, cosi mu bránilo zamhouřit oči. Bylo to paradoxní: 
byl tak hrozně zemdlený a zároveň i vnitřně roznícený, že nemohl spát. Najednou všechno, na 
co myslel, nabízelo paradox. Už jeho nemoc, o níž vlastně neměl jistotu, že ji skutečně má: 
jak se z rozličných zdrojů dozvěděl, jeho imunitní systém, který ho měl chránit, místo toho 
jeho tělo napadal a ničil spoje mezi jeho neurony, hlavně jejich obaly. To muselo mít vážné 
následky pro to, co pro něho bylo daleko nejcennější – jeho paměť, postupně i myšlení. A aby 
paradoxů bylo víc, ten beta-interferon, který si poslušně píchnul, měl vzbouřit zase jinou 
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imunitní reakci, která se měla vzepřít tomu, co ho mělo chránit, a aspoň pozdržet to ničení. 
Kdo asi věděl jistě, jaké nechtěné účinky zase tahle reakce má? Podle toho, jak se cítil, nejspíš 
budou taky ničivé... 

Nakonec v onom jasu vzníceného vědomí, který plál nad jeho čím dál tím větší 
zemdleností, myslel zas na Bosche, na jeho velký paradox. Nevěřil příliš tomu, co říkala kdysi 
Pavla, která si to patrně někde přečetla: že jeho zbožnost byla předstíraná nebo rozpolcená, že 
svými obrazy křesťanskou víru úmyslně podrýval. Bylo to zřejmě jinak, ale jak? Chtěl jenom 
vyjádřit, že pravá víra nesmí ignorovat pochybnosti, že je musí jasně vidět, aby s nimi mohla 
bojovat? Nebo to bylo tak, jak se mu stále více zdálo, že Bosch, ačkoliv jistě věřící, objevil 
neodolatelnou sílu fantazie a svody svobodného tvoření? Možná byl člověk, který s nohama, 
které mu ještě svíral středověk, svou hlavou objevoval Nový svět, tak jako Kolumbus či 
Cortez nebo Pizarro – jenom ne puškami a meči, ale štětcem a také v pralesích daleko 
podivnějších, v jistém smyslu také cizejších, i když šlo jenom o prostory fantazie... 

S tou myšlenkou konečně usnul. Venku už byl bílý den. 



 75 

X 
 
Lenka s Verunkou přijely docela náhle, bez ohlášení. Obě byly opálené, ale přesto, 

zvláště Lenka, vypadaly nějak zvadle. Že přišly k němu do bytu, bylo dost nezvyklé – Robert 
si to bůhvíproč nepřál a vždycky ztropil pod nějakou záminkou scénu, když ten nikdy 
nevyřčený zákaz porušily. 

„Jak bylo v Chorvatsku?“ zeptal se Jan uměle vesele. 
„Dobře,“ hlesla Lenka. 
„My jsme byli na ostrově,“ vpadla do toho vysokým hláskem Verunka, „kde skoro 

nikdo nebydlel. Jezdila tam loď, ale táta nechtěl, abychom s ní někdy jely. Máma s tátou 
se pro to dost hádali. Pak byla hrozná bouřka a my jsme se bály, že se táta utopil.“ 

„Veruno, prosím tě, běž si hrát do pokoje,“ řekla Lenka kolísavým hlasem. 
„A s čím?“ 
„M ůžeš si prohlížet obrázky v knihách,“ řekl Jan. „Ale nesmíš do nich čmárat, víš?“ 
Měl jako vždycky několik knih o Boschovi na stolku. Bosch asi nebyl úplně to pravé 

pro děti, na druhé straně jeho fantazie dítě nejspíš nevyděsí – děti jsou z pohádek zvyklé na 
kruté výjevy a bizarnost jsou asi schopné snášet spíš, než dospělí. 

„Tak jak tam doopravdy bylo?“ zeptal se, když Verunka neochotně odešla. „Já nám 
udělám trochu čaje, ano? Ale nemám mléko ani šťávu pro malou.“ 

„Na tom nezáleží, my za chvilku půjdeme. Bylo to strašné, nakonec jsme utekly. Ty si 
neumíš představit, co Robert všechno vyváděl. Prakticky prázdný ostrov, hrozná voda k pití, 
žádné potraviny. Jezdil tam trajekt na pevninu, ale ten on odmítal.“ 

„Proboha proč?“ 
„Že prý se musí soustředit na knihu, kterou píše. A přitom ani řádku nenapsal, alespoň 

pokud vím. Když prý pojedu sama, Chorvati mě někam zatáhnou a znásilní. Stejně jsem jela, 
nebylo co jíst. Potom mě za to trestal.“ 

Jan spolkl slova, která se mu drala na rty, a šel dělat čaj. 
„Slabý čaj Verunka snad může, ne?“ 
„Pokud máš cukr. On se mě pokoušel utopit.“ 
„Cože?“ 
„Pak zase předstíral, že se utopil sám. Dovedeš si to představit? Jsme všichni spolu na 

břehu, on nás tam nechá a plave daleko, ačkoliv byly zprávy, že tam prý jsou žraloci. Já jsem 
se pořád nedívala, Veruna v jednom kuse něco na mně chtěla. Když jsem ho začala zas 
vyhlížet, nikdo tam nebyl.“ 

Krátce vzlykla, ale nebyl to skutečný pláč. 
„Bylo to pozdě odpoledne, slunce bylo nízko. Když vlnky blýskají, tak člověk dobře 

nevidí. Tak jsem si myslela... jenomže nebyl tam, časem to bylo jasné. Čekaly jsme na něho, 
až slunce zapadlo, já byla zoufalá, prostě jsem nevěděla, co mám dělat. Tak jsme šly domů, 
bylo to od pláže tak čtvrt hodiny... já prostě zničená, Veruna se mě pořád ptala, kde je táta, já 
jsem jí to neuměla říct... vešly jsme do domu a on tam byl... prostě tam oblečený seděl, něco 
psal a když jsem se ho ptala, jak nás mohl jen tak nechat, jenom odsekl, ať prý ho neruším.“ 

Zas vzlykla, teď už měla v očích slzy. 
„Pak jednou byla bouřka, takovou jsem ještě nezažila. Tma, i když bylo odpoledne, 

takový vichr, že rval trávu, blesky jako sloupy všude okolo, čekala jsem, kdy to do nás uhodí. 
Vlny řvaly jak zvíře, byly slyšet až do domu. My s Verunou jsme se jen třásly... A on 
najednou prohlásil, že si jde zaplavat. Křičela jsem, ať neblázní, že ho zabije blesk nebo utopí 
vlny, ale on stejně šel, že prý se ho alespoň zbavím...“ 

Verunka vběhla do kuchyně, knihu v rukou. 
„Dědo, podívej se, ryba s nohama!“ 
„Ano, Verunko, jen ten papír nemačkej.“ 
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„To jsou takové ryby?“ 
„Ne, to si malíř vymyslel... Prosím tě, ještě chvilku počkej, já ti dělám pěkně sladký 

čajíček a maminka mi zatím řekne...“ 
„Jak jsme utíkaly? Já bych chtěla radši džus.“ 
„Ten nemám, ale stavíme se potom někde na zmrzlinu.“ 
Odvedl dítě zase zpátky do pokoje a našel další knihy s obrázky. Pak slíbil, že už to 

moc dlouho trvat nebude, a vrátil se zpět do kuchyně. Viděl, že Lenka teď už otevřeně pláče. 
Sevřelo se mu srdce nad tím nesmyslným utrpením.     

 „Myslíš, že se s tím člověkem dá žít?“ řekl co nejklidněji. „Vždyť tě nakonec umoří a 
z Verunky udělá neurotika, jako je on sám.“ 

„My jsme se dohodli, že to tak nejde dál,“ řekla Lenka s pláčem. „To bylo po té 
bouřce. Samozřejmě plavat nešel, jenom chtěl, abych si myslela...“  

„Takže se rozvedeš?“ 
„Když jsem mu řekla, že se rozejdeme, celkem klidně souhlasil. Dokonce vyjednával, 

jak si rozdělíme majetek. Jenomže když jsem se začala chystat na cestu, začal najednou 
vyvádět. Že prý se zabije, nebo zabije nás. Já nevím, on by snad byl schopen... Nakonec se 
strašně opil, přitom jinak nepije... Rozbíjel nádobí, potom mě chvíli s pláčem prosil, pak začal 
zase vyhrožovat. Nakonec usnul. Tak jsem popadla tašky, naložila Verunu a jela na trajekt. 
Jenomže byly vlny a tak trajekt přijel za tři hodiny...“ 

A tak to pokračovalo, až ji musel už zarazit.  
„Kdy bude rozvod?“ 
„Já nevím, vždyť jsem od té doby pořád na cestě. Přijely jsme rovnou k tobě.“ 
„Musíš podat žalobu o rozvod a poslat mu kopii. Máte dohodu o majetku?“ 
„My jsme o tom moc nemluvili. Jenom říkal, že mi nedá byt. Prý vlastně stejně patří 

jeho rodičům, ačkoliv... No, to je jedno. Nechci nic, jenom to auto, které potřebuji.“ 
Pokýval nad tím hlavou. Možná byl ten zatracený Robert blázen, ale uměl počítat. 
„Kde budete žít?“ 
„Nějakou dobu u nás. Až se vrátí... myslela jsem, že bychom mohly bydlet s tebou.“ 
Rozhlédl se, plný zmatených pocitů – na jedné straně radost, že bude mít obě u sebe a 

jeho věčný stesk tím skončí, na druhé straně úzkost ze změny, z rozruchu, který vtrhne do 
klidu, na nějž byl zvyklý.  

„Jsou tu dvě obývací místnosti,“ řekl.  
„Vždyť jsme tak spolu žili tolik let. Přibyla jenom Veruna.“ 
„No právě, nebude mít vlastní pokoj.“ 
„Stejně je pořád se mnou, jak to jenom jde.“ 
„No, jak myslíš. Já vás sem samozřejmě vezmu.“ 
Když to vyslovil, byl už prostě rád. 
 

* * * 
 
Byl rád a současně i rozmrzelý, nějak úzkostný. Byt bude třeba předělat, koupit nějaké 

lůžko do pokoje, ve kterém pracoval, a z ložnice vytvořit něco, kde by mohla bydlet Lenka 
s Verunkou. To vše si vyžádá dost energie a tu neměl. Léčení jeho nemoci si skoro všechnu 
bralo – patřil zřejmě k těm některým, kterým ten interferon dělal potíže: i po druhé a třetí 
aplikaci byly stejné pocity. Horečku s třesavkou se sice naučil poněkud zmírnit paralenem, nic 
ale nezrušilo hroznou zemdlenost, bušení srdce, nespavost. Bylo mu mnohem hůř, než když se 
neléčil. Už víckrát uvažoval, že léčbu o vlastní vůli vysadí, zatím se ale k tomu neodhodlal.  

Naštěstí Robert se z Chorvatska zatím nevrátil a Lenka věnovala všechen čas shánění 
zaměstnání. Byly ho po návratu navštívit jen dvakrát, vždycky v neděli, kdy to nejhorší po 
páteční injekci měl za sebou. Stejně jí musel říct, jak to s ním teďka je. Zděsila se. 
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„Když ti to škodí, tak proč ten lék neodmítneš?“ 
„Protože jiné léky mají taky nepříjemné účinky, některé možná nebezpečné, podle 

toho, co se píše. A jsou prý méně účinné.“ 
„A ví se jistě, že tenhle lék pomáhá?“ 
„Stojí tři sta tisíc ročně, tak by mi ho asi nedávali...“ 
„Ale víš určitě, že máš tu roztroušenou sklerózu?“ 
„To přece musí vědět lékaři.“ 
„Co když se mýlí? Víš, jací lékaři jsou.“ 
Skoro ho rozzlobila tím, jak vyslovila jeho vlastní pochybnosti.  
„A co mám podle tebe dělat? Rozhodnout se, že se asi zmýlili, odmítnout léčbu a pak 

za rok za dva skončit na vozíku nebo ještě hůř?“ 
Jeho samého tahle situace drásala. Toužil po tom, aby se s dětskou důvěřivostí dokázal 

odevzdat nějaké autoritě, nezpochybnitelné vyšší vůli. Byl ale dospělý a bylo jenom na něm, 
aby o sobě a svém životě rozhodnul. Jenomže jak, když skoro nic o věci nevěděl?  

Nějakou dobu mlčela. 
„Tak to nás asi tady potřebovat nemůžeš,“ řekla pak. „Budeme tě jenom rušit.“ 
„Ale ne, aspoň s tím trápením nebudu sám. Konečně, někde přece bydlet musíte.“ 
„Mohla bych zkusit nějakého advokáta. Robert má přece odpovědnost, Veruna je taky 

jeho dítě. Nemůže nás jen tak vyhnat na ulici.“ 
Jenom pokrčil rameny. 
„No nevím, já mám dojem, že právníci z člověka jenom tahají peníze. Ale možná jsem 

měl smůlu.“ 
Podívala se překvapeně. 
„Ty máš nějaké zkušenosti s právníky?“ 
„To je dlouhá historie. Povím ti to, až zas bude trochu klidu.“ 
Chvíli na něho hleděla, pak přikývla. Malá už byla unavená, byl nejvyšší čas, uložit ji 

do postele. Když zase osaměl, myslel na to, že blízcí lidé nejen zahánějí samotu a dávají 
radost už jenom tím, že jsou: mají taky své nároky, které člověku berou energii. 

 
* * * 

 
Jan svoje psaní o Boschovi víckrát přerušil, pro tu 

svou zemdlenost i také proto, že měl pocit, že mu stále 
nerozumí. Teď se však proti svému defétismu vzepřel. I 
když neuměl chrlit chytře mnohoznačné výklady, jako 
někteří jeho proslulejší předchůdci, přece jen něco o něm 
pochopil, co nikde nečetl. Měl pocit, že Mistrovi dluží, aby 
to pro jiné lidi v knize zaznamenal. 

Vrátil se znovu k tomu Klanění tří králů. Myslel si, 
že už tenhle obraz dostatečně prozkoumal a přitom mu 
unikla spousta podstatného. V knize, v níž si jej nyní 
rozložil, byl celý triptych vcelku. Levé a pravé křídlo 
předtím pominul, byli tam prostě donátoři, kteří obraz 
zaplatili, a jejich svatí patroni, vlevo Petr se svými klíči, 
vpravo Anežka se svým oblíbeným beránkem.     

Ty čtyři různě anachronické postavy do příběhu 
Klanění nepatří, tvoří jen v celku triptychu jakýsi rámec 
podle časté tradice – ostatně rámec s nenásilnou, pěkně 
vyváženou symetrií. Ale bylo to tak i se zbytkem obrazu? 
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Teprve teď si všiml, že krajina na obzoru propojuje všechny díly: Jeruzalém 

s fantaskními stavbami tvrzí a chrámů, před ním řeka, louky s občasnými hvozdy. Taková 
byla asi spíše v Brabantech, však si v ní malíř dovolil aspoň jeden větrný mlýn. V té krajině se 
ale mnohé děje: v levém křídle, nad Josefem v podivném šatě, který nad ohněm suší plenky, 
je nějaký podivný výjev mužů s ženami, který od tance nebo namlouvání skoro určitě směřuje 
k násilí. Na středním dílu, v dálce za chýší, ve které se Ježíš zřejmě narodil, cválá oddíl 
ozbrojenců, který ohrožuje bezbranného chudáka. A aby toho bylo ještě víc, v pravém křídle 
v pozadí žena prchá před vlkem a kousek před ní muž po marném zápase velkému vlku 
podléhá.  

A ovšem ani uprostřed, v tom předním plánu, není všechno jenom tichá pieta. 
Ropuchy pod soškou obětování Izáka, kterých si všimli skoro všichni interpreti, mohou 
znamenat pochybnost, ale i pokoření nevíry, kterou příští Kristova oběť dokoná. Ale co 
všechny ty ostatní postavy, které se derou do oken či dveří nebo lezou na střechu v dychtivé 
snaze spatřit vzrušující senzaci? Co především ta polonahá postava s královskými odznaky a 
další korunou, kterou má zřejmě připravenou pro Ježíše? Je to snad připomínka proroctví, že 
se Židům narodí nový král? Je to tedy král David, jak si myslel předtím, a ne Antikrist, nápad 
jednoho z velkých vykladačů? Znaky malomocenství, které na něm prý našel zase jiný, prostě 
neviděl – a to, co podle zase jiného byla docela jistě pouta, byly nejspíš prostě ozdoby. 

Proč to Bosch sakra nezobrazil jasně, aby nebyly všechny ty pochyby? Musel se sám 
nad sebou usmát: Bosch byl prostě Bosch, záhady k němu patří. Co vyjadřoval svými obrazy, 
se možná nikdy nepodaří zcela odhalit. Jedno však bylo nesporné: nemaloval sladký zázrak 
Betléma, to klišé, mnohokrát znázorněné v umění – jeho tak křehký Ježíš se zrodil do světa, 
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překypujícího krutostmi, které tu už vždycky byly a později jen nabývaly přes jeho milosrdné 
učení. Svět, který tady malíř představil, je svět té doby, ale také doby pozdější a v jistém 
ohledu i dnešní. A udělal to krásně: čím déle Jan na obraz hleděl, tím více obdivoval jemnou 
harmonii barev, jejíž kouzlo spočívalo v kontrastu i polychromii, stejně tak ale dokonalou 
kompozici, v které není ani stopa strnulosti a přitom přesně vyvažuje tvary s jejich hmotami. 
Krása Boschových obrazů většině důmyslných interpretů unikla. Snad aspoň v tom dokáže 
Jan svou knihou přinést něco nového. 

Bylo tu ale ještě něco, co mu stále unikalo, ale nyní získávalo v jeho mysli tvar. 
Vnitřní rozpornost toho, jak a co Bosch maloval, nutila odjakživa znalce hledat různé 
symbolické významy, fakticky obraz luštit jako šifrované sdělení. Možná tam všechny ty 
významy byly, ale jejich umanuté čtení zakrývalo něco mnohem hlubšího: právě tou vnitřní 
rozporností má Boschova tvorba nezaměnitelnou chuť, která se vyskytla jen jednou v celé 
historii umění. Co Bosch dokázal sdělit právě touto chutí, byla rozpornost světa a všech jeho 
výkladů. Svět je zajisté krásný, ale taky ohyzdný, existuje v něm spravedlivá vznešenost, 
které se ale pošklebuje zloba, bezohledná podlost nebo taky směšná bizarnost. Platí to 
zejména pro lidský svět, nejenom v době, v které malíř žil, ale po celou lidskou historii. 

 
* * * 

 
Robert se vrátil dřív, než Lenka čekala, a jeho návrat zřejmě nebyl žádná idyla. Ať už 

příští spor o majetek dopadne tak nebo onak, Lenka s ním už nechtěla žít v jednom bytě.  
„Já prostě nevím, co ho napadne,“ říkala hystericky. „Teď ještě začal pít a když je 

opilý, je to s ním příšerné. Třeba nás v noci podřeže nebo zapálí byt.“ 
„Byl přece divný vždycky,“ namítal jí mírně Jan. „A vždycky jsi ho hájila.“ 
„Když já jsem myslela, že se snad změní. Jenomže je to pořád horší.“ 
„No tak se odstěhuj.“ 
„Když nevím, kam. Zpátky do obchodu mě nevzali a ten záskok, co jsem našla, tak 

moc nevynáší. Najmout si byt, to prostě nezvládnu s tím, kolik stojí školka, elektřina, plyn.“ 
„Tak se nastěhuj sem, jak jsi původně chtěla.“ 
Musel ji ještě chvíli přesvědčovat, trošku proti svému názoru. Nakonec souhlasila. 

Věci se rychle daly do pohybu. Proces změny skoro připomínal explozi – Lenka, která mu 
vždycky připadala křehká, skoro éterická, najednou osvědčila nečekanou energii. Ložnici, 
v které do té doby spal či spíše bděl, změnila k nepoznání: kamsi se ztratily manželské 
postele, ten pomník jediných dvou žen, k nimž kdy měl hlubší vztah, ale i staré, podle Lenky 
nepraktické skříně. V době, kdy dozíral na balení a transport exponátů v galerii s pocitem 
odporu a zbytečnosti, najaté firmy staré věci z bytu kamsi odvážely a jiné zase do něj nosily, 
takže vždy odpoledne při návratu očekával s úzkostí, zda svůj byt vůbec pozná. 

Byla tu ovšem ještě jiná úzkost: všechny ty změny polykaly peníze a protože Robert – 
zas s nečekanou praktičností – společný účet manželů najednou zablokoval, musel Jan 
poskytnout své úspory. Nebyly nikdy nějak velké a krátké vztahy s advokátem Hubáčkem 
v nich udělaly pěkný zásek. 

„Lenko, prosím tě, brzdi,“ řekl jednou, když uviděl novou ledničku. „Úspory nejsou 
nekonečné, za chvíli budeme na suchu.“ 

„Já ti to všechno jednou vrátím.“ 
Trhl sebou. Ta slova zněla povědomě, pak si vzpomněl: ano, ovšem, Anita. Kde ta teď 

jenom je? Žije vůbec? Co když se najednou vrátí? Ne, věděl, že se jistě nevrátí, aspoň ne 
v době, kdy on ještě bude žít. 

„Jaképak vracení,“ řekl. „Vždyť jsi má dcera. Co mám, to je taky tvoje, tak to přece 
vždycky bývalo. Jde jenom o to, že musíš myslet na zadní kolečka.“ 

„Tu ledničku a pračku jsem koupila na půjčku.“ 
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„Proboha, ještě pračka? Vždyť ta stará ještě fungovala. A na půjčku? Nemám rád 
dluhy, mám z nich husí kůži.“ 

Zasmála se, snad poprvé od svého návratu. 
„Ty táto žiješ asi v tom Boschově světě. Dluh není nic tak hrozného.“  
„Když jsem byl mladší, tak mít dluhy byla ostuda. A čekalo se, že ten, kdo je má, 

určitě špatně skončí.“  
„Každý dnes přece žije na dluh – lidi, společnosti, státy. Víš o nějaké zemi, která nemá 

deficit?“ 
„Nechci se dožít dne, kdy se to bude muset všechno splatit.“ 
„Taky se nedožiješ, k tomu nikdy nedojde.“ 
Pokrčil rameny, nechtěl se přít. Chvíli přemýšlel o tom, zda dluhy patřily k hříchům, 

které Mistr zobrazoval ve svých výjevech. Patrně ne, alespoň doslova – ovšem až na ten velký 
dluh, který lidé hromadí marnotratně hříšným životem. Ten potom v pekle splácejí s velkými 
úroky. Jan na posmrtný život nevěřil, tím méně v peklo v něm. Měl ale pocit, že skutečný 
svět, ve který ovšem věřil, má řadu forem pekla v zásobě. 

 
* * * 

 
Člověk si zvykne skoro na všechno – nebo si aspoň zvykne na to, že musí některé věci 

snášet. Jistě si nezvykl na stavy, které v něm ten zatracený lék vždy vyvolal. Zvykl si ale na 
to, že je vždycky má, a přizpůsobil tomu rytmus svého života. Také si zcela nezvykl na věčný 
rozruch, který v bytě působily Lenka s Verunkou. Byl ovšem rád, že má teď u sebe dvě 
bytosti, které mu byly nejbližší, ale ten ruch mu bránil pracovat – a to mu vadilo, protože 
dopsat knihu o Boschovi cítil jako úkol, významný pro smysl svého života. Ale i v tomhle 
případě nakonec našel způsob: psal často v noci, když stejně nemohl usnout, nebo také 
odpoledne, kdy Verunka spala nebo aspoň měla spát. Tak se zas jednou odpoledne zabral do 
psaní, právě do zvlášť obtížné pasáže o Vozu sena, když náhle cítil vedle sebe něčí 
přítomnost. Trhl sebou. 

„Verunko, co tu děláš? Nemáš spát?“ 
„Když mně se nechce. Dědo, co to píšeš?“ 
Překonal krátké podráždění tím, že si vnučku posadil na klín. 
„O jednom zvláštním malíři, který žil dávno předtím, než ses narodila.“ 
„Ty jsi ho znal?“ 
„Ne, on žil asi před pěti sty lety. To je doba, kterou si ani já neumím představit.“ 
Verunka se zavrtěla, aby si našla lepší místo na klíně. 
„Tak proč o něm tedy píšeš?“ 
„Víš, on maloval občas divné věci, kterým lidi dobře nerozumějí. Tak se ho pokoušejí 

pochopit. Moc jim to nejde, jak si myslím.“ 
„A ty jsi na to přišel, proč tak maloval?“ 
Hladil ji chvíli po vlasech, tak málo působivých, ale hebkých jako měla Lenka. 
„No, představuji si, že jsem přece jen něco pochopil.“ 
„A až tu knížku napíšeš, potom ji vydáš a lidi ji budou číst?“ 
Zase ji chvilku hladil, než dokázal odpovědět. 
„Víš, bojím se, že tuhle knížku nikdo nevydá. A i kdybych si ji vydal já sám, a na to 

nemám peníze, protože tisknout obrázky moc stojí, asi by ji dneska sotva někdo četl. Lidi teď 
mají jiné zájmy, hlavně jiné starosti.“ 

„Tak proč to píšeš, když si myslíš, že to lidi nebudou chtít číst?“ zeptala se a zívla. 
Přejížděl rukou po jejích slámově světlých vlasech a přemýšlel, co na to říct. Byl 

vždycky přesvědčen, že zvláště dětem se má odpovídat poctivě. Jenomže jak měl slovy 
vyjádřit, co jen nejasně cítil? Měl říct, že třeba proti všemu rozumu má smysl to, co člověk 
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s plným nasazením všeho nejlepšího v sobě dělá, i když to nikdo neocení? Že i když 
užitečnost práce pro druhé je oprávněný požadavek etiky, má lidské snažení i absolutní 
rozměr? Sotva by tomu mohla rozumět. 

„Víš,“ řekl váhavě, „je vždycky naděje, že třeba bude někdo, aspoň jeden, kdo si to 
přece jen přečte a kterému to něco dá.“ 

Nic na to neřekla. Z jejího dechu pochopil, že zatím usnula. Hladil ji po vlasech, 
jenom tak lehýnce, aby ji neprobudil, a teď už mlčky pokračoval v monologu o tom, že má 
smysl lidská kultura, všechno to, co za dlouhé věky lidé vytvořili, často za cenu velkých obětí. 
Že sice čas od času lidstvo upadá do nové puberty, kdy se zabývá jenom sebou samým a 
svými chvilkovými vzruchy nebo požitky, že ale skoro jistě přijde doba, kdy zas dospěje a 
pochopí hodnotu toho, co tu bylo před ním. Zrovna teď se nezdá být moc pravděpodobné, že 
se to brzo stane, ale je tu malá jiskra naděje – a ta snad stojí za to, aby o ni člověk pečoval. 

Pak opatrně zvedl spící vnučku v náruči a odnesl ji vedle do pokoje. 
 

 
 

KONEC 
 

 
 
 
 
       


