
     Karel Čapek (1890 – 1938): Kniha apokryfů 

 

     Prometheův trest 

 

     Pochrchlávaje a hekaje po dlouhém průvodním řízení odebral se mimořádný senát k poradě, jež 

se konala ve stínu posvátné olivy. 

     „Tak, pánové,“ zívl Hypometheus, předseda senátu. „Ale že se nám to zatrápeně protáhlo. Já 

myslím, že bych nemusel ani podávat resumé, no ale aby nebylo formálních námitek – – Tak tedy 

obžalovaný Prometheus, zdejší občan, byv pohnán před soud, že vynalezl oheň a tím jaksi – ehm 

ehm – porušil stávající řád, se přiznal, že: za prvé skutečně vynalezl oheň; dále že je s to, kdykoliv 

se mu zlíbí, vyvolati týž činností zvanou křesání; za třetí že toto tajemství, respektive pohoršující 

objev nikterak řádně nezatajil ani neoznámil na příslušném místě, nýbrž jej svévolně prozradil, 

potažmo dal v užívání nepovolaným lidem, jak je dosvědčeno výpověďmi dotyčných osob, které 

jsme právě vyslechli. Já myslím, že to stačí a že bychom mohli hned přikročit k hlasování o vině 

a rozsudku.“ 

     „Promiňte, pane předsedo,“ namítl přísedící Apometheus, „ale soudil bych, že vzhledem 

k vážnosti tohoto mimořádného tribunálu by snad přece jen bylo vhodnější, abychom k vynesení 

rozsudku přikročili až po důkladné poradě a – abych tak řekl – všestranné rozpravě.“ 

     „Jak chcete, pánové,“ přivolil konciliantní Hypometheus. „Věc je sice jasná, ale chce-li někdo 

z vás ještě něco poznamenat, prosím.“ 

     „Já bych si dovolil připomenout,“ ozval se votant[1] Ametheus a řádně odkašlal, „že podle mého 

mínění by se měla na celé věci zdůraznit zvláště jedna stránka. Pánové, já mám na mysli stránku 

náboženskou. Račte dovolit, co je to ten oheň? Co je to ta vykřesaná jiskra? Jak doznal Prometheus 

sám, není to nic jiného nežli blesk a blesk, jak je obecně známo, je projevem zvláštní moci Dia 

Hromovládce. Račte mně vysvětlit, pánové, jak přijde takový nějaký Prometheus k božímu ohni? 

Jakým právem se ho zmocnil? Kde vůbec jej vzal? Prometheus nám chce namluvit, že jej prostě 

vynalezl; ale to jsou hloupé výmluvy, – kdyby to bylo tak nevinné, proč by nevynalezl oheň 

například někdo z nás? Podle mého přesvědčení, pánové, Prometheus ten oheň prostě ukradl, a to 

našim bohům. Jeho zapírání a vytáčky nás nezmatou. Já bych jeho trestný čin kvalifikoval jednak 

jako obyčejnou krádež, jednak jako zločin rouhání a svatokrádeže. A my jsme tady proto, abychom 

co nejpřísněji potrestali tuto bezbožnou opovážlivost a chránili posvátný majetek našich národních 

bohů. Jen to jsem chtěl říci,“ končil Ametheus a rázně se vysmrkal do cípu své chlamydy[2]. 

     „Dobře řečeno,“ souhlasil Hypometheus. „Má ještě někdo co poznamenat?“ 

     „Prosím za prominutí,“ děl Apometheus, „ale já nemohu souhlasit s vývody váženého pana 

kolegy. Já jsem se na to díval, jak řečený Prometheus rozžíhal ten oheň; a řeknu vám upřímně, 

pánové, vždyť – mezi námi – na tom docela nic není. Objevit oheň, to by dovedl každý lenoch, 

povaleč a pasák koz; my jsme na to nepřišli jen proto, že vážný člověk, to se rozumí, nemá ani 

pokdy, ani pomyšlení, aby si pohrával s nějakým křesáním kamínků. Ujišťuji pana kolegu Amethea, 

že to jsou docela obyčejné přírodní síly, jimiž se zabývati není důstojno myslícího člověka, neřkuli 

bohů. Podle mého soudu je oheň úkaz příliš malicherný, než aby se nějak týkal věcí nám všem 

svatých. Ale věc má jinou stránku, na kterou musím obrátit pozornost pánů kolegů. Zdá se totiž, že 

oheň je živel velmi nebezpečný, ba dokonce škodlivý. Slyšeli jste řadu svědků, kteří vypověděli, že 

zkoušejíce Prometheův klukovský vynález utrpěli těžké popáleniny, ba v některých případech 

i škody na majetku. Pánové, rozšíří-li se vinou Prometheovou užívání ohně, čemuž bohužel se už 

nedá zabránit, nebude si nikdo z nás jist životem, ba ani majetkem; ale to, pánové, může znamenat 

konec veškeré civilizace. Stačí sebemenší neopatrnost – a před čím se zastaví ten nepokojný živel? 

Prometheus, pánové, se dopustil trestuhodné lehkomyslnosti tím, že uvedl na svět věc tak škodlivou. 

Já bych jeho vinu formuloval jako zločin těžkého ublížení na těle a ohrožování veřejné bezpečnosti. 

Vzhledem k tomu jsem pro doživotní trest na svobodě s tvrdým lůžkem a okovy. Domluvil jsem, 

pane předsedo.“ 
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     „Máte, kolego, docela pravdu,“ zafuněl Hypometheus. „Jen bych ještě podotkl, pánové, k čemu 

nám vůbec bylo třeba nějakého ohně? Copak užívali ohně naši předkové? Přijít s něčím takovým, to 

je prostě neúcta k zděděnému řádu, to je – ehm, jenom podvratná činnost. Zahrávání s ohněm, to 

nám tak ještě chybělo! A uvažte, pánové, kam to povede: lidé u ohně zbytečně zchoulostiví, budou 

se válet v teple a pohodlí, místo aby – nu, místo aby bojovali a podobně. Pojde z toho jen 

změkčilost, úpadek mravů a – ehm, vůbec nepořádek a podobně. Zkrátka něco se už musí stát proti 

takovým nezdravým úkazům, pánové. Doba je vážná, a vůbec. Jen to jsem chtěl připomenout.“ 

     „Velmi správně,“ ozval se Antimetheus. „My všichni zajisté souhlasíme s naším panem 

předsedou, že Prometheův oheň může mít nedozírné následky. Pánové, netajme si, je to ohromná 

věc. Mít oheň ve své moci – jaké nové možnosti se tu otvírají! Uvádím jen namátkou: spálit 

nepřátelům úrodu, zažehnout jim olivové háje a tak dále. Ohněm, pánové, je nám lidem dána nová 

síla a nová zbraň; ohněm se stáváme skoro rovni bohům,“ šeptal Antimetheus a náhle ostře vybuchl: 

„Žaluji na Promethea, že tento božský a nepřekonatelný živel ohně svěřil pasákům i otrokům, 

komukoliv, kdo přišel; že jej neodevzdal povolaným rukám, které by ho střehly jako státní poklad 

a jím vládly. Žaluji na Promethea, že tímto způsobem zpronevěřil objev ohně, který měl býti 

tajemstvím knížat. Žaluji na Promethea,“ křičel vzrušeně Antimetheus, „že naučil rozněcovat oheň 

i cizince! Že jej nezatajil ani před našimi nepřáteli! Prometheus ukradl oheň nám tím, že jej dal 

všem! Žaluji Promethea z velezrady! Žaluji ho z úkladů proti obci!“ Antimetheus se křikem až 

rozkašlal. „Navrhuji trest smrti,“ vypravil ze sebe. 

     „Tak, pánové,“ promluvil Hypometheus, „hlásí se ještě někdo o slovo? Tedy podle náhledu 

soudu je obžalovaný Prometheus shledán vinným jednak zločinem rouhání a svatokrádeže, jednak 

zločinem těžkého ublížení na těle, potažmo poškození cizího majetku a ohrožování veřejné 

bezpečnosti, jednak zločinem velezrady. Pánové, navrhuji uvaliti na něho buď doživotní trest na 

svobodě zostřený tvrdým lůžkem a pouty, nebo trest smrti. Ehm.“ 

     „Nebo obojí,“ vyhrkl zamyšleně Ametheus. „Aby se vyhovělo oběma návrhům.“ 

     „Jak to, obojí trest?“ ptal se předseda. 

     „Právě o tom přemýšlím,“ bručel Ametheus. „Šlo by to třeba tak… odsoudit Promethea k tomu, 

aby byl doživotně připoután ke skále…, ať mu třeba supové vyklovají jeho bezbožná játra, račte 

rozumět?“ 

     „To by šlo,“ děl uspokojeně Hypometheus. „Pánové, to by byl jednou exemplární trest na 

takové – ehm, zločinné výstřelky, že ano? Má někdo nějakou námitku? Tak bychom byli hotovi.“ 

 

     * * * 

 

     „A proč jste, tati, toho Promethea odsoudili k smrti?“ ptal se Hypomethea při večeři jeho syn 

Epimetheus. 

     „Tomu ty nerozumíš,“ bručel Hypometheus ohryzuje přitom skopovou kýtku. „Panečku, taková 

pečená kýta přece jen chutná líp než syrová; tak vida, k něčemu je ten oheň přece jen dobrý. – To 

byly důvody veřejného zájmu, víš? Kampak by to vedlo, kdyby kdekdo směl beztrestně přijít 

s něčím velikým, no ne? Ale něco tomu masu ještě chybí – – Už to mám!“ zvolal radostně. „Pečená 

kýta by se měla posolit a potřít česnekem! To je to pravé! Hochu, to přece je objev! Vidíš, na to by 

takový Prometheus nepřišel!“ 

 

     O úpadku doby 

 

     Před jeskyní bylo ticho. Mužové odešli hned zrána mávajíce oštěpy směrem k Blansku nebo 

k Rájci, kde bylo vystopováno stádo sobů; ženy zatím po lese sbíraly bobule klikvy a jen časem bylo 

slyšet jejich ječivý pokřik a repetění; děti se nejspíš čabraly dole v potoce – ostatně kdo by se těch 

harantů dohlídal, holoty darebné a zvlčilé. A tož starý pračlověk Janeček klímal v tom vzácném tichu 

na mírném slunci říjnovém; po pravdě řečeno chrápal a v nose mu hvízdalo, ale dělal, jako by nespal, 

nýbrž jako by střežil jeskyni kmene a panoval nad ní, jakož se sluší na starého náčelníka. 



     Stará Janečková rozložila čerstvou kůži medvědí a jala se ji oškrabovat ostrým pazourkem. To se 

musí dělat důkladně, píď po pídi – a ne jako to dělá mladá, napadlo starou Janečkovou; to famfárum 

to jen tak halabala odrbe a už zas běží muchlat a muckat se s dětmi – takové kůže, myslí si stará 

Janečková, nic nevydrží, kdepak, zteří nebo se zapaří; ale já se jí do ničeho plést nebudu, myslí si paní 

Janečková, když jí to neřekne syn – Jen co je pravda, šetřit mladá neumí. A tady je ta kožišina 

propíchnuta, zrovna uprostřed hřbetu! Lidi drazí, trne stará paní, kterýpak nekola toho medvěda píchal 

do zad? Vždyť se tím zkazí celá kůže! To by můj jakživ neudělal, říká si stařena roztrpčeně, ten se 

vždycky strefoval do krku – 

     „Ah ja,“ zahekal v tu chvíli starý Janeček a vytřel si oči. „Ještě nejsou zpátky?“ 

     „Kdepak,“ bručela stará paní. „To si počkáš.“ 

     „Tja,“ vzdychnul stařík a rozespale mžoural. „Kdepak ti. No ja. A kde jsou ženské?“ 

     „Hlídám je?“ zavrčela stará. „To víš, někde trajdají –“ 

     „Ah jaja,“ zívnul děda Janeček. „Někde trajdají. Místo aby – místo aby, řekněme, to nebo to – 

Tož tak. To to vypadá!“ 

     Bylo ticho: jen stará Janečková rychle a se zlostnou horlivostí oškrabovala syrovou kůži. 

     „Povídám,“ ozval se Janeček drbaje se zamyšleně na zádech. „Uvidíš, že zas nic nepřinesou. To 

dá rozum: s těmi jejich nanicovatými kostěnými oštěpy – A já pořád říkám synovi: koukej, žádná 

kost přece není dost tvrdá a pevná, aby se z ní dělaly oštěpy! – To přec musíš uznat i ty jako ženská, 

že ani kost, ani paroh nemá tu tento – takovou průbojnost, víš? Trefíš s tím do kosti a kostí kost 

neprorazíš, no ne? To dá rozum. To takový kamenný oštěp, holenku – To se ví, dá to víc práce, ale 

zato je to, panečku, nástroj – A copak si dá syn říci?“ 

     „To víš,“ děla trpce paní Janečková. „Dnes už si nikdo nedá poroučet.“ 

     „Vždyť já nikomu neporoučím,“ rozčiloval se děda. „Ale ani poradit si nedají! Včera jsem ti 

našel tamhle pod skalou takový pěkný, placatý úlomek pazourkový. Stačilo by drobet jej po krajích 

přitesat, aby byl ostřejší, a byl by to hrot oštěpu jedna radost. Tak to vemu domů a ukážu synovi: 

Koukej, to je kámen, co? – Je, on na to. Ale co s ním, tati? – Inu, jářku, ten by se mohl přisekat na 

oštěp. – Ale jděte, tatínku, povídá on, kdo by se s tím tesal a piplal? Vždyť toho starého haraburdí 

máme v jeskyni celé hromady a stejně to k ničemu není; ani na dřevci to nedrží, ať se to přiváže, jak 

chce, tak co s tím? – Lenoši jsou to,“ rozkřikl se prudce staroch. „Dnes už se nikomu nechce 

opracovat pořádně kus pazourku, to je to! Pohodlní jsou! To se ví, takový kostěný hrot je udělán 

jedna dvě, ale taky se ti každou chvíli zlomí. A to prý je jedno, říká syn, tak se dá nový a je to. No 

ja, ale kam to takhle přivedou? Každou chvíli nový oštěp! Řekni sama, kdo tohle jakživ viděl? 

Holenku, to takový pořádný pazourkový hrot musel vydržet léta letoucí! Ale já říkám, ono dojde na 

má slova: však oni se jednou ještě rádi vrátí k těm našim poctivým kamenným zbraním! Proto já 

schovávám, kde co najdu: staré šípy a mlaty a pazourkové nože – A to prý je haraburdí!“ 

     Starý pán se až dusil zármutkem a pohoršením. „No vidíš,“ ozvala se paní Janečková, aby ho 

přivedla na jiné myšlenky. „To máš jako s těmi kůžemi. Maminko, říká mně mladá, načpak se s tím 

tolik oškrabovat, škoda té práce; zkuste jednou vydělávat kůži popelem, to aspoň nesmrdí. Mne 

budeš učit,“ utrhla se stařena na nepřítomnou snachu, „já vím, co vím! Odjakživa se kůže jenom 

oškrabovaly, a jaké to byly kůže! To se ví, je-li ti škoda práce – Jen když se mohou nějak té práci 

vyhnout! Proto pořád něco vymýšlejí a zajinačují – Vydělávat kůži popelem! Kdopak to kdy 

slyšel!“ 

     „To už tak máš,“ zívl Janeček. „Kdepak, to jim není dost dobré, jak jsme to dělali my. A že prý 

jsou kamenné zbraně nepohodlné do ruky. To teda je pravda, my jsme se na pohodlí tuze neohlíželi; 

ale dnes – nonono, abyste si neotlačili ručičky! Řekni sama, kam to takhle povede? Vem si ty dnešní 

děti. Jen je, dědečku, nechte, říká snacha, ať si hrají. Ja, ale co z nich jednou bude?“ 

     „Kdyby to aspoň nedělalo takový tartas,“ žalovala stará paní. „Nezvedené je to, jen co je 

pravda!“ 

     „To máš tu dnešní výchovu,“ kázal starý Janeček. „A když semhle tamhle něco povím synovi, 

řekne: Tatínku, tomu vy už nerozumíte, dnes je jiná doba, jiná epocha – Vždyť prý, říká, ani ty 

kostěné zbraně nejsou ještě to poslední slovo; jednou, říká, přijdou lidé na ještě onačejší materiál – 



No víš, tohle už přestává všecko: jako by kdo kdy viděl jiný pevný materiál než kámen, dřevo nebo 

kost! To musíš uznat sama jako hloupá ženská, že – že – že to přesahuje všechny meze!“ 

     Paní Janečkové klesly ruce do klína. „Ty,“ řekla, „a kde se v nich ty nesmysly berou?“ 

     „No, prý je to teď moderní,“ žmoulal bezzubě staroch. „Prosím tě, tamhle v tu stranu, čtyři dny 

cesty odtud, přivandroval nějaký nový kmen, taková cizí holota, a ti prý to tak dělají – Abys věděla, ty 

všechny hlouposti mají naši od nich. Ty kostěné zbraně a všecko. Dokonce – – dokonce to od nich 

kupují,“ křikl rozčileně. „Za naše dobré kožišiny! Jako by kdy od cizích přišlo něco dobrého! Jen si nic 

nezačínat se žádnou cizí pakáží! A vůbec, to je stará zkušenost po předcích: každý cizinec se má bez 

okolků přepadnout a odkrouhnout. Tak to bývalo odjakživa: žádné cavyky, a pobít. Ale kdepak, tati, 

říká syn, dnes jsou jiné poměry, ona se teď zavádí výměna zboží – Výměna zboží! Když někoho pobiju 

a poberu mu, co má, tak dostanu jeho zboží a nic mu za to nedám – nač nějaká výměna? – Kdepak, tati, 

říká syn, přitom platíte lidskými životy a těch je škoda! – Tak tady to máš: prý je škoda lidských 

životů! To jsou ty dnešní názory,“ brumlal starý pán znechuceně. „Zbabělci jsou, to je to celé. Prý 

škoda životů! A jak se jednou, řekni, uživí tolik lidí, když se nebudou pobíjet. Vždyť už teď je těch 

sobů po čerchmantech málo! Vida je, lidských životů je jim líto; ale k tradici úctu nemají, svých předků 

a rodičů si neváží – Vždyť je to spoušť,“ vyhrkl prudce děda Janeček. „Tuhle koukám, jeden takový 

usmrkanec čmalíkuje hlinkou na stěnu jeskyně podobu bizona. Já mu dal pohlavek, ale syn říká: Jen ho 

nechte, vždyť ten bizon je jako živý! – No to už přestává všecko! Copak se kdy dělaly takové 

zbytečnosti? Nemáš-li co na práci, kluku, tak otesávej nějaký pazourek, ale nemaluj bizony na stěnu! 

Kdopak ví, ještě to přivodí bžundu našim lovcům, no ne? Nač nám je třeba takových pitomostí?“ 

     Paní Janečková sevřela přísně rty. „Kdyby jen bizoni,“ utrousila po chvilce. 

     „Co teda?“ ptal se děda. 

     „Ale nic,“ bránila se paní Janečková, „mně je hanba to říct – Tak abys věděl,“ rozhodla se náhle, 

„dnes ráno jsem našla… v jeskyni… kus mamutího klu. Byl vyřezaný jako… jako nahatá ženská. 

Prsy a všecko, víš?“ 

     „Ale jdi,“ užasl staroch. „A kdo to vyřezal?“ 

      Paní Janečková pokrčila pohoršeně rameny. „Kdopak ví. Asi někdo z mladých. Já jsem to hodila 

do ohně, ale takovéhle prsy to mělo! Fuj!“ 

      „– – No to už dál nejde,“ vydralo se z dědy Janečka. „To přece je zvrhlost! Vidíš, to mají z toho, 

že řežou všechno možné z kostí! Nám taková nestydatost jakživa na mysl nepřišla, protože 

z pazourku by to ani nešlo udělat – Tam to vede! To jsou ty jejich vynálezy! Pořád budou něco 

vymýšlet, pořád budou něco nového zavádět, až všechno zhuntují a zničí – A já říkám,“ zvolal 

pračlověk Janeček v prorockém osvícení, „že dlouho to už trvat nebude!“ 

 

     Smrt Archimedova 

 

     Ona totiž ta historie s Archimedem nebyla docela tak, jak se píše; je sice pravda, že byl zabit, 

když Římané dobyli Syrakus, ale není správné, že do jeho domu vnikl římský voják, aby plenil, a že 

Archimedes, ponořený do rýsování nějaké geometrické konstrukce, na něho mrzutě zavrčel: „Neruš 

mi mé kruhy!“ Předně Archimedes nebyl žádný roztržitý profesor, který neví, co se kolem něho 

děje; naopak byl od nátury pravý voják, který vymýšlel pro Syrakusy válečné stroje na obranu 

města; za druhé pak ten římský vojáček nebyl žádný opilý kořistník, nýbrž vzdělaný a ctižádostivý 

štábní setník Lucius, který věděl, s kým má tu čest, a nepřišel plenit, nýbrž vzdal na prahu vojenský 

salut a řekl: „Buď zdráv, Archimede.“ 

Archimedes zvedl oči od voskové destičky, na které opravdu něco rýsoval, a řekl: „Co je?“ 

     „Archimede,“ děl Lucius, „my víme, že bez tvých válečných strojů by se tyhle Syrakusy nebyly 

udržely ani měsíc; takhle jsme s nimi měli dvě léta co dělat. Nemysli si, my vojáci to dovedeme 

ocenit. Skvělé stroje. Gratuluju.“ 

     Archimedes mávl rukou. „Prosím tě, na tom přece nic není. Obyčejné vrhací mechanismy – nu, 

taková hračka. Vědecky to nemá valného významu.“ 



     „Ale vojensky ano,“ mínil Lucius. „Poslyš, Archimede, já jsem ti přišel říci, abys pracoval 

s námi.“ 

     „S kým?“ 

     „S námi Římany. Musíš přece vidět, že Kartágo je v úpadku. Nač jim ještě pomáhat! Teď 

zatočíme s Kartágem, to budeš koukat. Měli byste jít raději s námi, vy všichni.“ 

     „Proč?“ bručel Archimedes. „My Syrakusané jsme náhodou Řekové. Proč bychom měli jít 

s vámi?“ 

     „Protože žijete na Sicílii, a my Sicílii potřebujeme.“ 

     „A proč ji potřebujete?“ 

     „Protože chceme ovládnout Středozemní moře.“ 

     „Aha,“ děl Archimedes a pohlížel zamyšleně na svou destičku. „A k čemu to chcete?“ 

     „Kdo je pánem Středozemního moře,“ řekl Lucius, „je pánem světa. To přece je jasné.“ 

     „Copak musíte být pány světa?“ 

     „Ano. Poslání Říma je, aby se stal pánem světa. A říkám ti, že jím bude.“ 

     „Možná,“ řekl Archimedes a smazával něco na voskové tabulce. „Ale já bych vám to neradil, 

Lucie. Poslyš, být pánem světa – to vám dá jednou ukrutné hájení. Škoda té práce, co s tím budete 

mít.“ 

     „To je jedno; ale budeme veliká říše.“ 

     „Veliká říše,“ mumlal Archimedes. „Když nakreslím malý kruh nebo velký kruh, je to pořád 

jenom kruh. Zas tady jsou hranice – nikdy nebudete bez hranic, Lucie. Myslíš, že velký kruh je 

dokonalejší než malý kruh? Myslíš, že jsi větší geometr, když nakreslíš větší kruh?“ 

     „Vy Řekové si pořád hrajete s argumenty,“ namítl setník Lucius. „To my dokazujeme svou 

pravdu jinak.“ 

     „Čím?“ 

     „Činem. Například jsme dobyli vašich Syrakus. Ergo nám Syrakusy náležejí. Je to jasný důkaz?“ 

     „Je,“ řekl Archimedes a škrabal se s pisátkem ve vlasech. „Ano, dobyli jste Syrakus; jenže to už 

nejsou a nebudou ty Syrakusy jako dosud. Bylo to velké a slavné město, člověče; teď už nikdy 

nebude veliké. Škoda Syrakus!“ 

     „Zato Řím bude veliký. Řím musí být nejsilnější v celém okruhu zemském.“ 

     „Proč?“ 

     „Aby se udržel. Čím jsme silnější, tím víc máme nepřátel. Proto musíme být nejsilnější.“ 

     „Co se týče síly,“ mumlal Archimedes. „Já jsem tak trochu fyzik, Lucie, a něco ti řeknu. Síla se 

váže.“ 

     „Co to znamená?“ 

     „To je takový zákon, Lucie. Síla, která působí, se tím váže. Čím budete silnější, tím více svých 

sil na to spotřebujete; a jednou přijde chvíle –“ 

     „Co jsi chtěl říci?“ 

     „Ale nic. Já nejsem prorok, člověče; jsem jenom fyzik. Síla se váže. Víc nevím.“ 

     „Poslyš, Archimede, nechtěl bys pracovat s námi? Nemáš ponětí, jaké ohromné možnosti by se ti 

otevřely v Římě. Stavěl bys ty nejsilnější válečné stroje na světě –“ 

     „Musíš odpustit, Lucie; jsem starý člověk a ještě bych chtěl vypracovat jednu nebo dvě ze svých 

myšlenek. – Jak vidíš, zrovna si tady něco rýsuju.“ 

     „Archimede, neláká tě dobývat s námi vlády nad světem? – Proč mlčíš?“ 

     „Promiň,“ brumlal Archimedes nad svou destičkou. „Co jsi řekl?“ 

     „Že člověk jako ty by mohl dobývat světovlády.“ 

     „Hm, světovláda,“ děl Archimedes zahloubaně. „Nesmíš se zlobit, ale já tady mám něco 

důležitějšího. Víš, něco trvalého. Něco, co tu opravdu zůstane.“ 

     „Co to je?“ 

     „Pozor, nesmaž mi mé kruhy! To je způsob, jak se dá vypočítat plocha kruhové výseče.“ 

 

     * * * 



 

     Později byla vydána zpráva, že učený Archimedes přišel o život náhodou. 

 

Lidové noviny 17. 4. 1938 

 

     Svatá noc 

 

     „Já se ti divím,“ křičela paní Dinah. „Kdyby to byli pořádní lidé, šli by k starostovi, a ne takhle 

žebrotou! Proč si je nevzali do domu Šimonovic? Proč se jich máme ujímat ausgerechnet my? 

Copak jsme něco horšího než Šimonovic? Já vím, Šimonova žena by si takovou holotu do domu 

nepustila! Já se ti divím, člověče, že se tak zahazuješ s já nevím kým!“ 

     „Nekřič,“ bručel starý Isachar, „vždyť to budou slyšet!“ 

     „Ať to slyší,“ pravila paní Dinah pozvedajíc hlas ještě víc. „Nevídáno! To by tak hrálo, abych 

nesměla doma ani pípnout kvůli nějakým tulákům! Znáš je? Zná je někdo? On říká, to je má žena. 

Povídali, jeho žena! Já vím, jak to u takových poběhlíků chodí! Že se nestydíš pustit něco takového 

do domu!“ 

     Isachar chtěl namítnout, že je pustil jen do chléva, ale nechal to pro sebe; měl totiž rád svůj 

pokoj. 

     „A ona,“ pokračovala paní Dinah pohoršeně, „ona je v jiném stavu, abys to věděl. Prokristapána, 

ještě to nám tak chybělo! Jezus Maria, abychom tak přišli do lidských řečí! Prosím tě, kdes nechal 

hlavu?“ Paní Dinah nabrala dechu. „To se rozumí, nějaké mladici ty neumíš říct ne. Když na tebe 

udělala ten svůj kukuč, tak ses mohl přetrhnout samou ochotou. Mně bys to neudělal, Isachare! Jen 

si ustelte, lidičky, je tam ve chlévě slámy habaděj – Jako bychom byli v celém Betlémě jenom my, 

kdo mají chlívek! Proč jim Šimonovic nedali otep slámy? Protože Šimonka by si to nedala od svého 

muže líbit, rozumíš? Jen já jsem takový ošlapek, že na všechno mlčím –“ 

     Starý Isachar se obrátil ke zdi. Snad přestane, mínil; ona má trochu pravdu, ale dělat tolik řečí 

pro jednou – 

     „Brát cizí lidi do domu,“ rozjímala paní Dinah ve spravedlivém hněvu. „Kdoví co je to zač? Teď 

abych celou noc strachem nezamhouřila oka! Ale to ti je jedno, viď? Pro lidi ty všecko, ale pro mne 

nic! Abys ty vzal jednou jedinkrát ohled na svou udřenou a churavou ženu! A ráno abych po nich 

ještě uklízela! Když ten člověk je tesař, proč není někde na práci? A proč zrovna já mám mít tolik 

trápení? Slyšíš, Isachare?“ 

     Ale Isachar tváří ke zdi dělal, jako by spal. 

     „Panenko Maria,“ vzdychla paní Dinah, „mám já to život! Celou noc abych nespala starostí… 

A on si spí jako dřevo! Mohli by nám odnést celé stavení, a on si chrní… Bože, mám já to svízel!“ 

     A bylo ticho, jen starý Isachar pozorně členil tmu svým chrupáním. 

 

     * * * 

 

     K půlnoci ho vzbudilo z dřímoty potlačované ženské zasténání. I safra, lekl se, to bude něco 

vedle v chlívku! Jen aby to nevzbudilo Dinu… To by zas bylo řečí! 

     I ležel nehnutě, jako by spal. 

     Po chvíli bylo slyšet nový ston. Bože, smiluj se! Bože, dej, ať se Dinah neprobudí, modlil se 

v úzkostech starý Isachar, ale vtom už cítil, že se Dinah vedle něho vrtí, zvedá se a napjatě 

naslouchá. Bude zle, řekl si zdrceně Isachar, ale zůstal pěkně zticha. 

      Paní Dinah bez hlesu vstala, přehodila přes sebe vlňák a vyšla na dvůr. Asi je vyhodí, řekl si 

bezmocně Isachar. Já se jí do toho míchat nebudu, ať už si dělá, co chce… 

     Po jakési podivně dlouhé a tlumené chvíli se paní Dinah vrátila opatrně našlapujíc. Isacharovi se 

ospale zdálo, že chrastí a praská nějaké dříví, ale rozhodl se, že se ani nehne. Snad je Dině zima, 

mínil, a dělá si oheň. 



     Pak se Dinah znovu potichu vykradla. Isachar pootevřel oči a viděl nad planoucím ohněm kotlík 

s vodou. Nač to je, řekl si s podivem a hned zase usnul. Probudil se teprve, když paní Dinah 

takovými zvláštními, horlivými a důležitými krůčky běžela s dýmajícím kotlíkem na dvůr. 

     I podivil se Isachar, vstal a trochu se ustrojil. Musím se podívat, co je, řekl si energicky, ale ve 

dveřích se srazil s Dinou. 

     Prosím tě, co tak běháš, chtěl vyhrknout, ale ani se k tomu nedostal. „Co ty tu máš co okounět,“ 

utrhla se na něho paní Dinah a zas běžela na dvůr s nějakými klůcky a plátýnky v náručí. Na prahu 

se obrátila. „Jdi do postele,“ rozkřikla se přísně, „a… a nepleť se nám tady, slyšíš?“ 

     Starý Isachar se vyštrachal na dvorek. Před chlívkem viděl bezradně trčet ramenatou mužskou 

postavu, i zamířil k ní. „Jojo,“ bručel chlácholivě. „Vyndala tě, že? To víš, Josef, ty ženské…“ 

A aby zamluvil jejich mužskou bezmoc, ukazoval honem: „Koukej, hvězda! Viděls už někdy 

takovou hvězdu?“ 

 

     O pěti chlebích 

 

     … Co proti němu mám? Já vám to povím rovnou, sousede: ne že bych měl něco proti jeho učení. 

To ne. Jednou jsem poslouchal jeho kázání, a já vám řeknu, málem bych se byl taky stal jeho 

učedníkem. Tehdy jsem se vrátil domů a povídám svému bratranci sedlářovi, ty, to bys měl slyšet; 

řeknu ti, je to svým způsobem prorok. Moc krásně mluví, jen co je pravda; zrovna se v člověku 

srdce obrací; já vám měl tehdy oči plné slz, byl bych nejraději zavřel můj krám a šel za ním, abych 

ho už nikdy neztratil z očí. Rozdej všechno, co máš, řekl, a následuj mne. Miluj bližního svého, 

pomáhej chudým a odpouštěj těm, kdo ti ubližují, a takové věci. Já jsem obyčejný pekař, ale když 

jsem ho poslouchal, tak vám byla ve mně taková divná radost a bolest, já nevím, jak bych to řekl: 

taková tíha, že bych klekl na zem a plakal, a přitom tak krásně a lehko, jako by ze mne všechno 

padalo, víte, všechna starost i zlost. Tak já tehdy povídám svému bratranci, ty troubo, mohl by ses 

stydět; mluvíš samé hamižnosti, co ti je kdo dlužen a že máš platit tyhlety desátky a přirážky 

a úroky; kdybys raději rozdal chudým všechno, co máš, opustil ženu i děti a šel za ním – – 

     A to, že léčí nemocné a posedlé, to bych mu taky nevytýkal. Pravda, je to divná a nepřirozená 

moc; ale to přece každý vidí, že naši ranhojiči jsou žabaři a ti římští nejsou o nic lepší; peníze brát 

dovedou, ale když je zavoláte k umírajícímu, tak jenom pokrčí rameny a řeknou, že jste je měl 

zavolat dřív. Dřív! Má nebožka žena stonala dva roky krvotokem; já ji vodil po doktorech, nemáte 

ponětí, co peněz to stálo, a nepomohl jí žádný. Kdyby byl on už tehdy chodil po městech, byl bych 

před ním padl na kolena a řekl: Pane, uzdrav tuto ženu! A ona by se dotkla jeho roucha a uzdravila 

by se. Takhle chudák zkusila, že se to ani povídat nedá – To teda bych mu chválil, že uzdravuje 

nemocné. To víte, felčaři proti tomu křičí, a prý podvod je to a fušerství, a chtěli by mu to zakázat 

a kdesi cosi; ale to už tak máte ty všelijaké zájmy. Kdo chce pomáhat lidem a spasit svět, vždycky 

narazí na něčí zájem; všem se nemůžeš zavděčit, to jinak nejde. Říkám, uzdravovat může, a třeba 

i mrtvé ať křísí; ale to s těmi pěti chleby neměl dělat. Jako pekař vám řeknu, že to byla velká křivda 

na pekařích. 

     Vy jste tu věc o těch pěti chlebích neslyšel? To se divím; všichni pekaři jsou zrovna bez sebe nad 

tím případem. Tak prý za ním přišel veliký zástup na místo pusté a on uzdravoval jejich nemocné. 

A když bylo k večeru, přistoupili k němu učedlníci jeho, řkouce: „Pusté jest místo toto, a čas již 

pominul. Propusť zástupy, ať jdouce do městeček, nakoupí sobě pokrmů.“ On pak řekl jim: „Není 

jim potřebí odcházeti, dejte vy jim jísti.“ A oni řkou jemu: „Nemáme zde než pět chlebů a dvě 

rybě.“ On pak dí jim: „Přinestež mi je sem.“ A rozkázav zástupu posaditi se na trávě a vzav těch pět 

chlebů a dvě rybě, vzhlédl v nebe, požehnal, a lámaje, dával učedlníkům ty chleby, a učedlníci 

zástupům. I jedli všichni a nasyceni jsou. I sebrali, což zbylo drobtů, dvanácte košů plných. Těch 

pak, kteříž jedli, bylo okolo pěti tisíců mužů, kromě žen a dětí. 

     Uznejte, sousede, že tohle si žádný pekař nedá líbit; jak by k tomu přišel, ne? Kdyby se to mělo 

stát zvykem, že by kdekdo pěti chleby a dvěma rybičkami nasytil pět tisíc lidí, pak aby se šli pekaři 

pást, nemám pravdu? Co se týče těch rybiček, vem to nešť; ty rostou ve vodě samy a může si je 



nalovit, kdo chce. Ale pekař musí draho kupovat mouku a dříví; musí mít pomocníka a vyplácet mu 

mzdu; musí si držet krámek, musí platit daně a kdeco, takže nakonec je rád, zbude-li mu nějaký groš 

na živobytí, aby nemusel žebrat. A on, on jenom vzhlédne k nebi a má dost chleba pro pět nebo 

kolik tisíc lidí; mouka ho nestojí nic, nemusí si bůhví odkud nechat vozit dříví, žádné výlohy, žádná 

práce – to se rozumí, pak ty chleby může lidem dávat zadarmo, no ne? A na to nekouká, že tím 

okolní pekaře připraví o poctivě zasloužený výdělek! Říkám vám, nekalá soutěž je to, a mělo by se 

mu to zatrhnout. Ať tedy platí daně jako my, chce-li provozovat pekařství! Na nás už chodí lidé 

a říkají, jak to, takové nekřesťanské peníze chcete za tenhle mizerný bochánek? Zadarmo to máte 

dávat jako on – a jaký prý to je chlebíček: bílý, křoupavý a voňavý, že by se na něm člověk ujedl. –      

Už jsme museli snížit cenu pečiva; na mou čest, dáváme je pod výrobní cenou, jen abychom 

nemuseli zavřít krámy; ale kam to takhle povede, nad tím nám pekařům stojí hlava. Prý na jiném 

místě nasytil čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí sedmi chleby a několika rybičkami, ale tam sebrali 

jenom čtyři koše drobtů; taky mu už asi ten jeho podnik tak dobře nejde, ale nás pekaře zničí 

nadobro. A já vám tadyhle říkám, že to dělá jenom z nepřátelství k nám pekařům. Obchodníci 

s rybami sic taky křičí, ale to víte, ti nevědí, co za své ryby chtít; to dávno není tak poctivá živnost 

jako pekařský stav. 

     Koukejte se, sousede: já jsem jednou starý člověk a jsem na světě sám; nemám ženu ani děti, tak 

copak já potřebuju. Tuhle jsem už říkal svému pomocníkovi, aby si mou pekárnu uvázal na krk sám. 

Mně tady nejde o můj prospěch; namouduši, nejraději bych opravdu rozdal svůj nepatrný majetek 

a šel za ním a pěstoval lásku k bližnímu a všechno, co on káže. Ale když vidím, jak se postavil proti 

nám pekařům, tak si říkám: To zas ne! Já jako pekař vidím, že tohle není žádná spása světa, ale 

hotová pohroma pro naši živnost. Mně to je líto, ale to mu nedaruju. To nejde. 

     Rozumí se, podali jsme na něho stížnost k Ananiášovi i k místodržícímu, jako pro rušení 

živnostenského řádu a pro pobuřování; ale to víte, jak u těch úřadů všechno jde na dlouhé lokte. Vy 

mě znáte, sousede; jsem mírný člověk a nehledám s nikým rozbroje; ale kdyby on přišel do 

Jeruzaléma, postavím se na ulici a budu volat: Ukřižujte ho! Ukřižujte ho! 

 

     Romeo a Julie 

 

     Mladý anglický šlechtic Oliver Mendeville, který se zdržoval v Itálii na studijní cestě, dostal ve 

Florencii zprávu, že jeho otec sir William opustil tento svět. I rozžehnal se sir Oliver s těžkým 

srdcem a hojnými slzami se signorinou Maddalenou přísahaje, že se vrátí co nejdříve, a vydal se se 

svým sluhou na cestu směrem k Janovu. 

     Třetího dne jejich cesty je přepadla řádná prška, právě když vjížděli do jakéhosi hnízda. Sir 

Oliver se zastavil s koněm pod starým jilmem. „Paolo,“ řekl sluhovi, „podívej se, je-li tu nějaké 

albergo[22], kde bychom přečkali liják.“ 

     „Co se týče sluhy a koní,“ ozval se hlas nad jeho hlavou, „albergo je tamhle za rohem; ale vy, 

cavaliere, byste prokázal čest mé faře, kdybyste se uchýlil pod její skromný krov.“ 

Sir Oliver smekl širák a obrátil se k oknu, odkud se na něho vesele šklebil tlustý starý páter. 

„Vossignoria reverendissima[23],“ řekl uctivě, „prokazujete přílišnou laskavost cizinci, který 

opouští vaši krásnou zem přetížen vděkem za vše dobré, čím byl tak marnotratně zahrnován.“ 

     „Bene, milý synu,“ děl farář, „ale budete-li ještě chvíli mluvit, zmoknete docela. Slezte laskavě 

z té kobyly a trochu sebou mrskněte, neboť prší tuze.“ 

     Sir Oliver se podivil, když mu molto reverendo parroco[24] vyšel na chodbě v ústrety, – tak 

maličkého pátera ještě neviděl; když se mu ukláněl, musel se sklonit tak, až se mu nalila do hlavy 

krev. 

     „I nechte to,“ řekl farář. „Já jsem jenom františkán, cavaliere. Říkají mi padre Ippolito. He, 

Marietto, dones salámu a vína. Tudy, pane, je tu zatrápená tma. Vy jste Inglese, že? Tak vida, od té 

doby, co jste se vy Angličané trhli od svaté římské církve, je vás tu v Itálii habaděj. Chápu, signore. 

Musí se vám stýskat. Koukej, Marietto, ten pán je Inglese. Chudák, takový mladý, a už je to 

Angličan! Ukrojte si toho salámu, cavaliere, je to pravý veronský. Já říkám, k vínu není nad 
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veronský salám, ať se dají Bolognané vycpat svou mortadelou. Dejte vždycky na veronský salám 

a slané mandle, milý synu. Vy jste nebyl ve Veroně? Škoda. Odtamtud byl božský Veronese, 

signore. Já jsem totiž z Verony. Slavné město, pane. Říká se mu město Scaligerů[25]. Chutná vám 

to vínko?“ 

     „Grazias, padre,“ mumlal sir Oliver. „U nás v Anglii se Veroně říká město Juliino.“ 

     „Ale jděte,“ podivil se padre Ippolito, „a proč? Ani nevím, že by tam byla nějaká kněžna Julie. 

Pravda, už jsem tam nebyl přes čtyřicet let – která Julie by to byla?“ 

     „Julie Capuletová,“ vysvětloval sir Oliver. „Víte, my máme o ní takovou divadelní hru… od 

nějakého Shakespeara. Krásná hra. Znáte ji, padre?“ 

     „Ne, ale počkejte, Julie Capuletová, Julie Capuletová,“ brebentil padre Ippolito, „tu bych měl 

znát. Já býval u Capuletů s padrem Lorenzem –“ 

     „Vy jste znal mnicha Lorenze?“ vydechl sir Oliver. 

     „Jak bych ho neznal? Já mu, pane, dělával ministranta. Poslyšte, není to snad ta Julie, co si vzala 

hraběte Parise? Tu jsem znal. Moc zbožná a výtečná paní, ta hraběnka Julie. Ona byla rozená 

Capuletová, z těch Capuletů, co měli obchod se sametem.“ 

     „To nemůže být ta,“ prohlásil sir Oliver. „Ta pravá Julie zemřela v dívčím věku nejdojemnějším 

způsobem, jaký si můžete představit.“ 

     „Aha,“ děl molto reverendo, „tak to není ta. Julie, kterou jsem znal, si vzala hraběte Parise 

a měla s ním osm dětí. Vzorná a ctnostná manželka, mladý pane, kéž vám Bůh dá takovou. Pravda, 

říkalo se, že předtím se zbláznila do jakéhosi mladého crapulona[26] – Ech, signore, o kom by se 

něco neříkalo? Mládí je, vímeť, nerozvážné a potrhlé. Buďte rád, cavaliere, že jste mlád. Jsou 

Inglesi také mladí?“ 

     „Jsou,“ vzdychl sir Oliver. „Ach, otče, i nás sžírá plamen mladého Romea.“ 

     „Romeo?“ děl padre Ippolito a napil se. „Toho bych měl znát. Jářku, nebyl to ten mladý sciocco, 

ten hejsek, ten dareba z Monteků, co posekal hraběte Parise? Říkalo se, že prý kvůli Juliettě. Ano, 

tak. Julie si měla vzít hraběte Parise – dobrá partie, signore, ten Paris byl moc bohatý a hodný mladý 

pán –, ale Romeo si prý umanul, že Julii dostane on – Taková hloupost, pane,“ bručel padre. „Jako 

by bohatí Capuletové mohli dát dceru někomu ze zkrachovaných Monteků. A k tomu ještě 

Montekové drželi s Mantovou, kdežto Capuletové byli na straně milánského vévody. Ne ne. Já 

myslím, že ten assalto assassinatico[27] proti Parisovi byl obyčejný politický atentát. Dnes je ve 

všem samá politika, milý synu. To se ví, po tom rabiátství musel Romeo utéci do Mantovy a už se 

nevrátil.“ 

     „To je omyl,“ vyhrkl sir Oliver. „Prosím za prominutí, padre, ale tak to nebylo. Julie milovala 

Romea, ale rodiče ji nutili, aby si vzala hraběte Parise –“ 

     „Však věděli proč,“ souhlasil starý farář. „Romeo byl ribaldo[28] a držel s Mantovou.“ 

     „Ale před svatbou s Parisem jí otec Lorenzo opatřil prášek, aby upadla do zdánlivé smrti,“ 

pokračoval sir Oliver. 

     „To je lež,“ děl prudce padre Ippolito. „To by otec Lorenzo nikdy neudělal. Ale pravda je, že 

Romeo napadl Parise na ulici a posekal ho. Snad byl opilý.“ 

     „Odpusťte, otče, ale to bylo docela jinak,“ protestoval sir Oliver. „Pravda je, že Julii pochovali. 

Romeo nad jejím hrobem proklál Parise mečem –“ 

     „Počkat,“ řekl farář. „Předně to nebylo nad hrobem, nýbrž na ulici blízko pomníku Scaligerů. 

A za druhé ho Romeo neprobodl, nýbrž mu jen rozťal rameno. Holenku, zabít někoho mečem se 

vždycky nepovede. Jen to zkuste, mladý pane!“ 

     „Scusi,“ namítal sir Oliver, „já to viděl hned při premiéře na jevišti. Hrabě Paris byl opravdu 

v souboji proboden a skonal na tom místě. Romeo v domnění, že je Julie skutečně mrtva, se otrávil 

v její hrobce. Tak to bylo, padre.“ 

     „Kdepak,“ bručel otec Ippolito. „Neotrávil se. Utekl do Mantovy, příteli.“ 

     „Promiňte, padre,“ trval na svém Oliver, „já to viděl těmahle očima – vždyť jsem seděl v první 

řadě! V tu chvíli procitla Julie, a když viděla, že její miláček Romeo je mrtev, vzala také jed 

a skonala.“ 
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     „Co vás nemá,“ zlobil se padre Ippolito. „Se divím, kdo nadělal tyhle klepy. Pravda je, že Romeo 

utekl do Mantovy a chudáček Julie se z lítosti nad tím drobátko přiotrávila. Ale nic to nebylo, 

cavaliere, jen takové dětinské; prosím vás, bylo jí sotva patnáct let. – Já to vím od toho Lorenza, 

mladý pane; to se rozumí, já byl tehdy takovýhle ragazzo[29],“ ukazoval dobrý páter asi loket od 

země. „Julii potom odvezli k tetě do Besenzana, aby se zotavila. Tam za ní přijel hrabě Paris, měl 

ještě ruku v obvazku a to víte, jak to v takovém pádu bývá: byla z toho láska jako trám. Za tři 

měsíce se vzali. Ecco, signore, tak to v životě chodí. Já sám jsem byl na její svatbě ministrantem 

v bílé komžičce.“ 

     Sir Oliver seděl jaksi zdrcen. „Nezlobte se, otče,“ řekl konečně, „ale v té anglické hře je to 

tisíckrát krásnější.“ 

     Páter Ippolito zafuněl. „Krásnější! Já nevím, co na tom vidíte krásného, když si dva mladí lidé 

vezmou život. Byla by jich škoda, mladý pane. Já vám řeknu, krásnější je, že se Julie vdala a měla 

osm dětí, a jakých dětí, panečku: jako obrázky.“ 

     Oliver vrtěl hlavou. „To už není to, milý padre; vy nevíte, co je to veliká láska.“ 

     Maličký páter zamyšleně mrkal. „Veliká láska? Já myslím, že to je, když dva lidé se dovedou 

snášet po celý život… oddaně a věrně… Julie byla vzácná paní, drahý pane. Vychovala osm dětí 

a dosloužila svému manželu až do smrti. 

     Tak u vás se říká Veroně město Juliino? To je od vás Angličanů strašně hezké, cavaliere. Paní 

Julie byla opravdu výtečná žena, dej jí Bůh věčnou slávu.“ 

     Mladý Oliver se vytrhl z jakési roztržitosti. „A co se stalo s Romeem?“ 

     „Ten? Ani dobře nevím. Něco jsem o něm zaslechl. – Aha, už to mám. Zamiloval se v Mantově 

do dcery nějakého marquesa – jakpak on se jmenoval? Monfalcone, Montefalco nebo tak nějak. 

Ach, cavaliere, to bylo to, čemu vy říkáte veliká láska! Dokonce ji unesl nebo co – byla to nějaká 

tuze romantická historie, ale podrobnosti jsem zapomněl; prosím vás, to se stalo v Mantově. Ale 

měla to být nějaká passione senza esempio, nějaká náramná vášeň, pane. Aspoň se tak povídalo. 

Ecco, signore, ono už neprší.“ 

     Sir Oliver vstával ve své celé rozpačité výšce. „Byl jste ohromně laskav, padre. Thank you so 

much. Směl bych tu snad něco nechat… pro vaše chudé farníky,“ mumlal červenaje se a strkaje pod 

kraj talíře hrst zecchinů[30]. 

     „Ale, ale,“ hrozil se padre Ippolito a třepal rukama, „co vás nemá, tolik peněz za ždibec 

veronského salámu!“ 

     „Něco je také za váš příběh,“ děl honem mladý Oliver. „Byl – eh, byl velmi, velmi – nevím, jak 

to říci. Very much, indeed.“ 

     Do oken fary se rozlilo slunce. 

 

 

     Mark Twain: Výňatky z Adamova deníku 

 

     PONDĚLÍ – To nové stvoření s dlouhými vlasy hodně překáží. Pořád se kolem mne motá a 

sleduje mě. Nemám to rád, nejsem na společnost zvyklý. radši si má tto stvoření zůstat s ostatními 

živočíichy… Je dnes zamračeno, fouká od východu, takže si myslím, že nám bude pršet. Nám? Kde 

jsem to slovo vzal? Už si vzpomínám. Užívá ho to nové stvoření.  

     ÚTERÝ – byl jsem si prohlédnout ten veliký vodopád. Myslím, že je to nejhezčí věc, kterou 

máme na našem pozemku. To nové stvoření tomu říká Niagarské vodopády – proč, to tedy vůbec 

nevím. Říká, že to vypadá jako Niagarské vodopády. (…) Mně se vůbec nenaskytne příležitost 

cokoli nějak pojmenovat. Cokoli se naskytne, to nové stvoření to vždycky pojmenuje dřív, než se 

dokáži vzepřít. (…) 

     STŘEDA – Postavil jsem si přístřešek proti dešti, ale není mi dovoleno, abych ho v klidu užíval 

sám. Vetřelo se mi tam to nové stvoření. Když jsem se je snažil vyhodit, ronilo vodu z děr, co se 

jimi dívá, otírala si ji hřbetem pracek a vřeštělo jako někteří jiní živočichové, když se octnou 

v úzkých. Byl bych radši, kdyby neumělo mluvit, protože mluví pořád. Tohle vypadá jako laciný 
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pošklebek na účet toho ubohého tvora či jako pomluva, jenže já to tak nemyslím. Nikdy dřív jsem 

totiž neslyšel lidský hlas a jakýkoli nový a neznámý zvuk, který se vetře sem do velebného ticha 

této zasněné samoty, bolestně zasahuje můj sluch a připadá mi jako falešný tón. A tenhle nový zvuk 

se ozývá tak blízko u mne, zní mi přímo u ramene, hned u samého ucha, napřed na jedné straně, 

vzápětí na druhé, a já přitom uvykl jen zvukům, více či méně ode mne vzdáleným.   

     PÁTEK – Udělování jmen bezohledně pokračuje, ať se tomu jakkoli snažím bránit. Měl jsem pro 

zdejší pozemky výtečný název, zněl hudebně a pěkně – RAJSKÁ ZAHRADA. Potají tomu tak 

říkám dál, ale veřejně už ne. to nové stvoření tvrdí, že jsou to samé lesy, skály přírodní scenérie, 

takže se to zahradě vůbec nepodobá. prý to vypadá jako park a vůbec to nevypadá jinak než park. 

Z toho důvodu, aniž jsem byl požádán o radu, dostalo to nové jméno – PARK NIAGARSKÝCH 

VODOPÁDŮ. To mi připadá jako značná libovůle. A už je vystrčena tabulka s nápisem: 

 

NEVSTUPUJTE NA TRÁVNÍK 

 

     Můj život není tak šťastný, jako býval. 

     SOBOTA – To nové stvoření jí příliš mnoho ovoce. Nejspíš nám zásoby brzy dojdou. zase už 

„nám“ – to je slovo toho stvoření a teď už taky moje, protože je slyším tak často. Dnes ráno byla 

hrozná mlha. Pokud jde o mne, v mlze nevycházím. To nové stvoření vychází. Chodí ven za 

každého počasí a pak tu šlape ublácenýma nohama. A mluví. Bývalo tu tak příjemně a klidno.  

     NEDĚLE – Přestál jsem to. Tenhle den začíná být čím dál obtížnější. Minulého listopadu byl 

vybrán a zvolen jako den odpočinku. takových dní jsem už předtím měl šest v jednom týdnu. Dnes 

ráno se to nové stvoření snažilo krást jablka ze zakázaného stromu. 

     PONDĚLÍ – To nové stvoření říká, že se jmenuje Eva. To je mi docela vhod a nemám námitky. 

Prý ať je tím jménem volám, když chci, aby přišlo. Já mu na to v té chvíli odpověděl, že je v tom 

případě přebytečné. To slovo zjevně zvýšilo jeho úctuvůči mně a skutečně jde o pěkné a rozlehlé 

slovo, které snese, aby se opakovalo. říká mi, že není ono, ale ona. To je patrně pochybné, ale 

nesejde mi na tom; bylo by mi úplně jedno, kdo nebo co je, kdyby si šla po svých a nemluvila. (…) 

     PÁTEK – Začala mě snažně prosit, ať se nespouštím z vodopádů. Co je na tom špatného? Prý jí 

z toho jde mráz po zádech. To bych rád věděl proč; dělám to odjakživa – vždycky se mi líbilo vrhat 

se do vody i to vzrušení a chlad. Myslel jsem si, že proto tu ty vodopády jsou. Nemají žádný smysl, 

který by mi byl pochopitelný, a pro něco musely být stvořeny. ona tvrdí, že byly stvořeny jen pro 

podívanou – jako nosorožci a mastodonti.   

     Spustil jsem se z vodopádů v sudu – nebyla s tím spokojena. Přeplul jsem je ve vaně – ani to ji 

neuspokojilo. Přeplul jsem Víry a Peřeje v plavkách z fíkového listu. Velmi se tím poškodily. 

Únavně si proto stěžovala na mou výstřednost. Příliš se mi tu brání v jednání. Potřebuji změnit 

místo pobytu. 

     SOBOTA – minulé úterý večer jsem uprchl, byl jsem na cestě dva dny, postavil jysem si na 

ukrytém místě jiný přístřešek a zahladil své stopy, jak nejlépe jsme dokázal, ale dostihla mě pomocí 

zvířete, které ochočila a říká mu vlk, znovu spustila to žalostné vřeštění a ronila vodu z těch míst, 

kudy sed dívá. Musel jsem se s ní vrátit, ale co nejdřív budu emigrovat znovu, jen co se naskytne 

příležitost. (…)  

     SOBOTA – Včera spadla do rybníka, když se shlížela v jeho hladině, jak to dělá pořád. Skoro se 

udusila a říkala, že to bylo velmi nepříjemné. Začala proto litovat ty tvory, kteří tam žijí a kterým 

říká ryby, protože nadále dává jména věcem, jež to nepotřebují a tak jako tak nepřijdou, když je 

člověk tím jménem zavolá, jenže ona je prostě pitomá a tohle pro ni není žádný důvod; spousta jich 

tedy odtamtud včera večer vzala, přinesla je a položila do mé postele, aby se zahřáli, ale celý den se 

na ně co chvíli dívám a nepřipadá mi, že by byli šťastnější než dřív, jen jsou pokojnější. V noci je 

vyhodím ven. Už s nimi spát nebudu, protože jsem poznal, jak jsou lepkaví a jak nepříjemně se 

člověku mezi nimi leží, když nemá nic na sebe. 

     NEDĚLE – Přežil jsem ji. 



     ÚTERÝ – začala se zabývat jedním hadem. Ostatní živočichy to těší, protože pořád s nimi 

experimentovala, takže je to otravovalo, a těší to i mě, protože ten had mluví a to mi umožňuje, 

abych si odpočinul. (…) 

 

 

     Roark Bradford (1896 – 1948): Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti  

     (z biblických vyprávění severoamerických černochů) 

 

 
 

 



  

 



 
 

 

Ilja Hurník (1922 – 2013): Proč pláče Metuzalém a jiné povídky 

 



 
      



     



      

 



 
 

    

 

 

 


