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V této knížce jsem shromáždil texty různého obsahu a formy, z nichž 
nejstaršímu je dvaatřicet let a nejmladšímu jeden rok, ale jež všechny mají 
něco společné. To, co je spříznilo, je moje stále rostoucí zamilovanost do zimy, 
která pro mne má ze všech ročních období nejvíc poezie. Přidá-li tento skrovný,
někde snad naivní a starosvětsky působící soubor těm, kdo jsou naladěni 
podobně jako já, k příjemným zimním chvílím několik dalších,
budu jej mít ještě raději.

Praha 2012                                                                                                       J. Z. 
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Zem pokryly mraky
a svět byl jedna šeď,
já taky,
stárnoucí, chladnoucí,
básník ochraptělý.
Poslední zvonky na kopci
slabounce létu odzváněly, 
marně jsem si říkal:
leť!

Už vím,
že zas bude líp.
Stříbřitým povětřím se žene listí
a uschlá třtina vlnivá
je jako plavá hříva hřebce,
hřebce mého mládí.
Ta vzpomínka mě hladí,
hebce zahřívá
a vítr duši čistí.
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S t a r o d á v n á 

Říká se,
že rudé jeřabiny
jsou korály Podzvičinska v čase,
kdy už pole v tomhle kopcovitém kraji hubnou
a léto má namále.
Pověz mi však, 
jsou-li jeřabiny ozdoba, jež utěšuje, 
k čemu potom slouží plody šípku,
když i ony, nejdřív zelené, pak oranžové, zrudnou?

Před mnoha a mnoha roky,
když na podzim kráčel tudy Kristus Pán
(poněvadž byl unavený, 
spíš se vláčel pod tou tíží těla),
šípkový keř mu v cestě stál   
a Kristus jak chtěl ho obejít,    
zavadil o větev, nijak velkou,
přesto však se bolestivě podrápal,
tolik ostrých trnů měla!
Nedbal toho a šel dál jak prve
(že mu trny souzeny jsou, dobře věděl),
na větvi však zůstaly kapičky krve,
jejíž červení se šípek na památku oněch chvil
zbarví vždycky, když je opět podzim,
a rdí se, rdí jakby studem.
A jak Kristus kráčel dál a krvácet nepřestal,
svatá krev kapala na zem, na vrchy i svahy, všude,
a kapala dlouho tak, 
že od té doby je tady i země rudá
a taková do skonání světa bude.
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Také proto, pamatuj si,
je nám náš kraj pod Zvičinou drahý.

A pověz mi,
proč Kristus Pán vůbec tudy tenkrát putoval?                     
 

Má milá, ty dobře víš,
že ze všech lidí miloval vždy nejvíc chudé.
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I n d i á n s k é    l é t o

Nad brázdami,
okolo útlých bříz a tiše šustícího boučí
vane už zase vlahý vzduch
na pozdrav čím dál vzácnějšímu slunci,
jež stříbří mlhu padlou do záhybů krajiny,
ve stínech se však drží dosud jíní
a vroubí trávu krajkovím,
na jehož bělost nebe položilo trochu modře.
Hnědavá červeň oranišť, žluť listí, mlžný třpyt
a tahle obílená zeleň a namodralá běl – 
člověku je vedle nich tak dobře!
A slunce září výš a výš
a sedmikrásy sníce hřejí se v závětří jako já, 
který jsem doposud na blízkost zimy nevzpomněl.                     
Stulený pod měkkou mezí
přivřel jsem oči
a slastně vychutnávám teplo na víčkách 
a za nimi si promítám ty nejpěknější letní chvilky,
jak jsem to dělal večer, s Vinnetouem u postýlky,
když jsem byl školák:
vraťte se prázdniny!
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P o d z i m n í    m á c h o v s k á

Zas končí den, chvíle je tesklivá, na slovo  skoupá,
temnící háje dosud zavánějí létem, sladce i hořce zároveň,
tu vůni však už brzy vystřídá pach tlení,
nad mrtvé sopky sám a sám blednoucí měsíc stoupá
(k nebi? kdo vlastně ví kam?),
na břehu jezera do pláště zahalený Hynek myslí na Lori:
ach jak je ta žena něžná; trpná; trapná; hloupá!,
není mu do řeči, není mu do básnění,
o to víc však básní širá krajina,
v níž první mlha poslední stíny tence obestírá
a první světla modrých dálek spěchají už rozechvěle noci naproti,
a od zelené hládě zní, odeznívá hudba vln, ale i nářek,
kdykoli nejkřehčí a nejbělejší z labutích samotářek
vzpomene si na milence, který se jí ani v příštím máji nevrátí,
a podzim zatím vije z šípku za Hynkovou hlavou
korunu pro trpitele, plnou trnů a krvavých krůpějí;
Hynek si ji k pocuchaným spánkům připevní,
až mu krásy kraje pod Bezdězem skryje tma
a s ní vidina nicoty, tíživá, tísnivá a neodbytná jako blížící se zima.
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Když přemýšlím – dělám to často – o Máchovi a o jeho vidění světa a ži-
vota, opětovně se vracím k Večeru na Bezdězu, jímž začínají Obrazy ze 
života mého a který je pro mne jedním z  nejpřesvědčivějších důkazů 
básníkovy osobitosti a originality.
 Mácha tam nejprve přirovnává lidský život ke dni a jeho jednotlivým 
fázím, což je přirovnání zcela běžné, proti ustáleným představám však 
paralelou dětství nečiní jitro, ale večer, kdy v  růžových červáncích plane 
země a  kdy dítě nespatří, než co je mu nejblíže. Paralelou jinošství je mu 
potom noc, v níž zemi mladíkovi zakryla tma a on vzhůru touží ke snům 
svým, k  nesčíslným hvězdám obrazotvornosti své, a  tak se zemi odcizuje. 
(Z této představy Mácha svérázně a neobvykle odvozuje význam slova 
jinoch. Jinošství pro něho není doba, kdy se z dítěte stane jiný člověk, 
ale kdy se člověk stane na zemi cizincem – jiný je Máchovi synonymem 
cizího.) Čím výše však mladík ve svých vizích vystoupil, v tím chladněj-
ší vešel noci stín a  tím víc ho, osamělého, přitahuje den a nazpět stahu-
je země. Nastává ráno, věk mužný, a  sny jeho zacházejí jako hvězdy noční 
v ranní záři a on navrácenou sobě zemi v jitřním, v novém světle uhlídá, mi-
luje a žije s ní. (V Intermezzu dalšího Obrazu, jímž je Marinka, se však 
básníkovi, zralému, ale stále pochybovačnému, země jeví opět temná, 
svou temnotou člověka vždycky znovu svírající, jíž by se nevymanil, ani 
kdyby mrtvý zase obživl v jiné, třeba rostlinné podobě: Vy hvězdy jasné, 
vy hvězdy ve výši! / K vám budu toužiti světla ve říši, / ach a jen země bude má! 
/ Květinou-li mne životu navrátí, / list můj i květ můj se k světlu obrátí; / však 
ach, jen země zas tma mne uchvátí, / světla ve  stány jíti nedá!) V půli dne 
se pak dostavuje únava a stárnoucí muž vyhledává stín, v polední páře se 
míhá tichá země kolem něho jako obraz jeho dětských let; ostatní tvorové vpo-
vzdálí jeho stojí co polozapadlé, polouhaslé plamínky (zase, s konečnou plat-
ností, je sám), až posléze v bezsenném sny jeho pohynou spaní – a to je smrt.
 Nejčastěji myslím na  tyto Máchovy posunuté paralely na  začátku 
zimy a léta. Proč? Vedou mne k tomu úvahy, jež se Máchovu způsobu 



17

uvažování něčím podobají. Čím? Právě posunem k  neobvyklosti. 
Netýkají se průběhu dne a lidského života, ale fází roku a vzájemného 
poměru světlé a  temné části dne, měnícího se podle postavení Země 
vůči Slunci. (O části světlé mluvíme jako o dni v užším významu toho 
slova, znamenajícím opak noci.) To, že se noc na začátku zimního ob-
dobí začíná zkracovat, totiž neladí s mým pocitem zimnosti, jejž mi ur-
čuje především tma, a proto by mi víc vyhovovalo, kdyby se v této době 
neměnila jako po prosincovém slunovratu, ale jako po zářijové rovno-
dennosti, takže tmy by neubývalo, ale přibývalo a noc by se až do kon-
ce zimy prodlužovala: co by bylo přirozenější, než kdyby se začala zkra-
covat až počátkem jara, korunovaného Vzkříšením?) A  ještě vhodněji 
by tento posun působil v létě, během něhož by se po 21. červnu nao-
pak prodlužoval den (nikdy se nesmířím s faktem, že ty nádherné slav-
nosti světla a tepla se od počátku zkracují) a krátit by se začal teprve po  
23. září. A podzim by byl delší dobu přívětivý a zima potom temněj-
ší a já bych ji miloval stejně jako teď, poněvadž tma a dlouhé noci k ní  
náleží.
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Přivezli jsme ji do  Arnoštova z  Prahy, nevím už kdy, a  zasadili hned 
k plotu u cesty, aby se z ní mohl radovat každý, kdo jde kolem. Bude 
prý krásná. Je statná, má mohutné trny svědčící o nezdolnosti – ale krás-
ná? Vedlejší starousedlice se po celé léto zdobila žlutí tak blaživou, že 
jsem nad ní vždy znovu zapochyboval o  spojitosti žlutých růží s  hří-
chem, kterou naznačuje Karel Hlaváček. Ale tahle nová sousedka pořád 
nic. Jen silný dřík, narudlé trny a tuhé lesklé listy se zubatými okraji, a to 
bylo všechno. Jistě, i to má svůj půvab a v temném lesku listů připomí-
najících mahónii je cosi zvláštního, ale růže bez květů je jako píseň bez 
melodie. Její mlčení, trochu vzdorovité, jak se nám zdálo, jsme přičíta-
li neschopnosti nebo dokonce nevůli sžít se s naším podhorským kra-
jem a bylo nám jí líto. Jak k tomu přijde, že musí žít takhle sama, dale-
ko od rodného prostředí? Kde to její vlastně je, jsme však nevěděli a tím 
víc jsme ji litovali.
 Léto dávno minulo, zahrada každým dnem hnědla a šedla, i vytrvalá 
hortenzie ztratila svůj úběl – všechno tmavlo a hroužilo se do soumraku. 
A tehdy se stal ten zázrak.
 Na  černém keři u  plotu se objevil květ. Veliký nádherný květ, sytě 
a měkce rudý s nepopsatelným nádechem růžové a oranžové, hebký jak 
dívčí rty. Tajemný osamělý květ uprostřed podzimního vadnutí a opadá-
vání, červený klenot na obrněném těle růže samotářky, jež by zasloužila 
Bezručovy uhrančivé verše neméně než onen proslavený kaktus:
 
 Jsou duše drsné, co samy šly žitím,
 hroty a ostny je zalily vrchem. 
 Co měly v srdci?

Bylo to jako z pohádky a pocestní za plotem zůstávali stát v údivu a za-
myšlení. A  my byli šťastni, že jsme v  zahradnictví neměli oči jen pro 
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žlutou růži Hlaváčkovu, ale i  pro tuto, kterou by si autor Slezských  
písní jistě zamiloval – šťastni, že jsme jí nepřestali věřit. 
 Dal jsem jí jméno Statečná.



20

             
  Nad námi hlavy naklánějí bdíce
  hodiny samot našich, slunečnice. 
                                  Karel Toman

Slunečnice!
 Tvou nejbližší příbuznou co do žluti je divizna, která se však k tobě 
má jak tenká svíce ke  kulaté lucerně. Říkají, a  je o  tom i  šanson, že 
od rána do večera točíš hlavu za zářícím Héliovým vozem, já tomu však 
nevěřím. Proč bys to dělala? Vždyť ty sama záříš – záříš tak, že mě i tvůj 
obraz od van Gogha dokáže oslnit. Ne, ty nejsi Héliova nevolnice, jsi 
svobodná milovnice, jejíž hrdou lásku vřele opětuje. 
 Jsi volná a hrdá, když se však na podzim začne od tebe a od tvé mat-
ky Gáji vzdalovat, svěšuješ ve  smutném zadumání hlavu těžkou jako 
hrouda hlíny pod tvou zdřevěnělou nohou. Je ti smutno a tvé neúnavné  
letní oběžnice včely, jež byly tvým dalším potěšením, připomíná jen kru-
hový terč, z něhož tehdy šlehaly zlatisté plameny, teď podobný opuště-
né plástvi medu. I včely odlétly, ale zůstali ti ptáci a čerpají z tvých tma-
vých zdrojů olej, snad aby jim neskřípaly hlásky, až na jaře opět budou 
opěvat své lásky.
 A dál? Bohužel už na víc, co tě v tomto čase může těšit, vzpomenout 
si neumím. Jeho konec bude totiž také koncem tvým.
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J a k   u t r h n o u t    j a b l k o 

Vystoupíme do koruny stromu,
nejlépe v paprscích slunce a s hlavou nepokrytou.
(Jen pár příčlů dělí nás od země, a oč blíže jsme už nebi!)
Vyhlédnem si jablko
a přisuneme se k němu tak opatrně,
abychom je nesrazili ani nezlomili jeho rodnou větev.
Pak k jablíčku stejně opatrně natáhneme ruku
a potom ji zadržíme:
ať je aspoň chvíli ještě doma.
Potom, zatímco očima laskáme barvy a obrys,
dlaní a prsty plod obemkneme,
abychom plně vychutnali jeho oblost
i všechny drobné odchylky od kulatosti,
celý dokonalý soulad toho,
co má v sobě souměrné a nepravidelné, obecné a jedinečné,
abychom vnímali to vše a chlad, dosud tak svěží.
Pak, když jsme si připomněli otáčení zeměkoule,
pomalounku plodem zakroutíme
nebo, jestliže to nestačí,
vzepřeme jej ukazovákem a palcem 
proti haluzi, z níž vyrůstá stopka,
a jemně trhnem.
Tehdy ucítíme, že napětí povolilo.
Je to pouhý okamžik,
událo se v něm však velmi mnoho.
Okamžik, kdy jablko přestalo žít.–
Potom tu věc uložíme do košíku
a snažíce se jednat, 
jako kdybychom nebyli nad rakví, ale nad kolébkou,
pomyslíme na svůj vlastní život a smrt.
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A plod oblaží nás něžnou vůní.
Neboť v smrti jablka je něco šťastného,
zmírňujícího náš smutek:
umírá právě v době dozrání,
čas jeho zralosti je i časem odchodu.
V tom jsou jablka o mnoho šťastnější než většina lidí,
jejichž smrt předchází bída stárnutí.
A my děláme dobře, 
když jim odchod o nějaký den urychlujem:
zabraňujeme tak jejich pádu,
neboť nechat je by znamenalo nechat spadnout, 
a tedy být poraněn.
A tak naším přičiněním
opouštějí strom života nedotčena, v plné kráse.
Běda ale, když naopak neopatrností uspíšíme pád!
Jablko jsme zneuctili a sebe jsme zahanbili.
Nejde totiž jenom o úrodu, říkal jeden starý sadař v našem kraji,
ale také o mou čest.
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Vinný keř:
ten obraz útlých k sloupu připoutaných rukou,
podobenství údů kroutících se pod ranami v křeči.
Kdo rozumí jeho úpěnlivé řeči,
smeká před ním jak před boží mukou.
Vinice:
ta vinařova kalvárie každodenní, 
na tisíce zastavení,
na tisíce kapek potu, které kropí tvrdou půdu. 
Až přijde čas,
oživne tam vzácný pramen
a krev toho, jenž na kříži tíhu viny z duší snímá,
znova zpřítomní se v proudech zlatého a nachového vína,
amen.
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N á l a d y    p o d z i m u

Sad zlatem zapadá,
zlátne i nálada, 
je mi jak zamlada.

Liják listy tíží, 
v kalužích se zhlíží,
zima se již blíží.

Mlha se nezvedne
už ani v poledne,
nálada zešedne,
zcela zpopelaví:
                             c´est la vie...
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Dnešek, den čistý s oblohou bez mráčku, v této pozdní roční době už 
velmi vzácnou, blíží se k  večeru. Přešel jsem na  zadní okraj zahrady 
a od hrušně Santinky hledím k západu.
 Je chladno. Všecko strnulo a  jako by se uzavřelo. Tráva pobledla 
a spadané listí zhnědlo dotmava – tentam je jeho někdejší jas. Potemněla 
i zbylá jablíčka v černých korunách, ve dne tak pestrá. O to zářivější je 
západní nebe. Na vlnitém obzoru sice leží šeděfialový zákal, ale je ho 
jen proužek, nad ním už svítí karmín, pak široký pruh rumělky a oranže, 
potom světlounká žluť a docela nahoře, než začne blankyt, ještě nádech  
zeleně, vrstva nejsvětlejší, nad níž prostor již zase tmavne: zemský obal 
se skvěje všemi barvami duhy.
 Uhranutý zírám na tu nádheru, oči od ní odtrhnout nemohu a když je 
přece zvednu, aby si odpočaly a uklidnily se v modré hlubině nadhlav-
níku, zlato západu do nich pořád ještě prosakuje a modři ubírá na sy-
tosti. A hrušeň ční k obloze jak spálené, zuhelnatělé ptačí křídlo, které  
znehybnělo v  nejprudším rozmachu. Mám ji tolik rád pro toto mar-
né vzepětí! Dotýkám se bratrsky její drsné vrásčité kůry, pohled vra-
cím k zářícímu pásu tam dole přede mnou a připadá mi, že se dívám 
na  Seghersův grafický list, kde člověčí osamělost a  touha po  dálkách 
dává krajině kosmický rozměr a zemi připodobňuje měsíci.
 Západ cele ovládla rumělka, tím ohnivější, čím temnější je šeď pod 
ní, skoro již splývající s černavým obrysem kopců, kontrast je stále vět-
ší, modř nahoře také rychle černá a vrcholky stromů se v ní začínají roz-
plývat, rudý pruh se zužuje a  nakonec je to jen těsný průzor, jenom  
skulina do světla. I ona však už matní. A až se vytratí i její poslední nos-
talgický zbytek, až větvemi Santinky probleskne první hvězda a  kraji-
nu naplní tma, pak nejen léto, ale i podzim bude pouhou vzpomínkou. 
A  člověk uprostřed ztuhlé přírody možná už zatouží po  sněhu, který  
by dokonal její očistu po  roce plném námahy a  vydávání, chránil by 
zemi před mrazem a nahradil úbytek světla svou bělostí.
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Dnes kvečeru jsem si po měsících opět zašel
do Košíř na hřbitov,
kam kdysi uložili také řadu českých umělců,
Platzery, Malínského, Kosárka.
Je doba Dušiček, 
ale popravdě jsem chtěl navštívit 
spíše samo umění než ty, 
které tak osudově, k radostem i smutkům posedlo.
Hledal jsem historii sochařství
a našel místo ní krásný kus dějin přírody,
hederu-břečťan, 
pozakrývající vše, trávníky, stromy, kříže,
všechny ty zádumčivé génie a anděly,
a činící tak ze hřbitova bojiště,
na němž se rození a růst 
utkává se schnutím a rozpadáním,
kde život stále zelený tichounce, zvolna, trpělivě
zatlačuje do pozadí šedou smrt.
Je doba mrtvých,
ale jestliže jsem myslil přece jen na nějakého nebožtíka,
byl jsem to já sám
(člověk se někdy myšlenkami dostane až tam),
a přitom představa, že umřít mohu třeba zítra,
mě dnes už nedovedla vyvést z míry,
protože všude okolo jsem viděl 
ten věčně zelenající se břečťan,
jímž možná i já, nezbavený víry v sílu života,
ze země k slunci jednou znova vyraším.
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Poslední lístek pod strom si leh,,
sad pozastlal svou zimomřivou trávu hnědí
a na ni se snáší z nebeské šedi
váhavě, plaše první sníh.

Chlad na mne dých,.
Rozžal jsem svíčku,
k oknu ji postavil,
a z černě větví za zroseným sklem
teď září do jitřního šera
jak slunce za mlhami podvečera
pár červených jablek,
malináčů zapomenutých.

Sníh zvolna vlhne,
haluze víc a víc smáčí,
sad zjih,

a jablka se k sobě tulí v pláči.

Pláče i svíčka zbylá po Dušičkách,
to však, co jako brilianty kolem rubínů
přidává krásu koruně stromu,
jsou slzy nejen lítosti,
nýbrž i radosti a štěstí:
jablka se plačky usmívají,
protože právě dnes advent začíná
a ona naposled pohostí ptáčky
svou sladkou a voňavou tíhou,
a tahle pozdní hostina, 
tyhlety ptačí táčky
budou už předzvěst hodu vánočního.
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Sníh taje,
jabloň s podzimem se loučí
a se zimou se vítá,
na sadě svítá,
očekáváme slunovrat.
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Jablka, ta rád mám 
v každé podobě a v každé době,
ale nejvíc asi o adventu,
když tam venku
u silnice, ba i na zahradě opuštěna lidmi,
ne však rodným stromem,
který stále ještě kolébá je v holé náruči,
oplácí mu lásku dosud nepohaslou krásou
a z počerných větví žlutě svítí 
jemu i nevděčné lidské chásce
na šeravou cestu do zimy.
Stávám pod nimi 
jak pod plaménky mnohoramenného svícnu
a s lítostí ptám se,
kdy mu budou muset přeci jenom sbohem dát.
Po adventu 
se však slunce začne k zemi opět vracet,
a tak až konečně mrazy 
jas jablkům bez milosti zhasí
a vítr je scvrklá zhnědlá srazí do trávy,
bude se mi, jak jabloním, 
po té žluti stýskat čím dál míň.
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                                     Miluji strom víc než člověka...
    Ludwig van Beethoven

Lidská nahota je krásná,
je-li člověk krásný,
a platí to zvláště o ženách:
sochaři ve starém Řecku
je většinou oblékali
a věděli dobře, proč.
Nahé stromy,
ty jsou vždycky krásnější než oblečené
(listí mi snad odpustí,
vždyť znám dobře jeho cenu), 
nahost sluší každičkému stromu,
ať je rovný nebo pokřivený,
ať má kůru hladkou nebo plnou mozolů a vrásek,
nikdy nemusí nic skrývat,
odhalení pravdy ho jen chválí,
strom bez listí se mění v sochu,
v dokonalý, vzrušující pomník.
Čeho?
Statečnosti, bojovnosti, nezdolnosti,
hrdosti:
přece ani křivý vzrůst
tu neznamená závady na charakteru, 
nesvědčí o slabošství,
ale o železné vůli žít,
všem nepřízním času navzdory!



33

Jedním z mých každodenních potěšení je pohled z okna na nejodlehlejší 
část starého židovského hřbitova. Dívám se na ni už čtyřicet let a dosud 
mi nezevšedněla. Náš byt v secesním domě je celý krásný, ale ten pohled 
je ze všeho nejkrásnější. Od  dětství mám rád hřbitovy pod stromy, jež 
na těch místech zasvěcených smrti zastupují život a zmírňují smutek ka-
mene. Oč tísnivěji působí hřbitov bez nich! Tenhle pod naším oknem 
má stromů – jsou to hlavně pajasany – hodně, i když občas některý zmi-
zí: výška a štíhlost jeho kmene a délka větví ho odsoudily k odstranění. 
Ale koruny ostatních, zejména javorů, se dál neúnavně a  nezadržitelně 
košatí a  vnášejí na  hřbitov ustavičnou změnu. Zvlášť na  jaře a  na  pod-
zim se mění takřka před očima, a  já ráno nikdy neodolám zvědavosti, 
čím mě zase překvapí, a vždycky znovu udivený pak obvykle spěchám 
pro fotografický aparát, abych prchavou novotu zvěčnil. Mám už tako-
vých snímků spousty, ale přestat nemohu, je to neodolatelné. (Jak chápu 
Clauda Moneta, u vytržení stejně blaženém jako zoufalém pokrývajícího 
další a  další napjatá plátna barvami neklidné mlhy nad Temží!) A  tepr-
ve při jejich porovnávání plně vychutnávám bohatství proměn na  jeviš-
ti okna, kde herci jsou nejen barvy a tvary, nýbrž i světlo, tak náladové, 
jež hru zároveň režíruje. A tyto nálady na mne působí jako hudba a ladí 
i mou spánkem pročištěnou mysl do různých tónin, a ze světa Monetova 
mě přenášejí do světa Debussyho. Ostatně mým ladičem je také hlas stro-
mových korun, větru a deště, a ovšem ptáků, kteří ohlašují příchod nové-
ho dne dřív než světlo a mnohem dřív než lidé, jejichž stroje, pomocníci 
hřmotní, však tuhle krásu ruší a ničí; málokdy si uvědomuji jejich cizoro-
dost jako v těchto chvílích. 
 Teď v  adventu je to za  oknem obzvlášť krásné, a  jak by ne, když ze 
všech ročních dob má zima pro mne nejvíc tajemství. K nim náleží i svítá-
ní, stmívání a noc. 
 Probudil jsem se, slastně prožívám teplo pod měkkou přikrývkou 
a hledím na vysoké okno (je to vlastně pravá polovina dvouokna – le-
vou zastíráme), vzdálené od mne na pět šest kroků, za nímž z venkovního  
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šera (v ložnici je dosud temno) vyvstává výjev takřka pohádkový. Celou 
tu plochu vyplňuje spleť černých větví a větviček, jakoby nakreslená nej-
tenčím perem a svou jemností ladně kontrastující s masivním křížem, kte-
rý dělí okno na  čtyři části, za  ní bělavá stěna několikapatrového domu 
a tmavošedá střecha s bíle zarámovanými mansardovými okénky, z nichž 
jedno dosud září, mírně a pokojně, na střeše malá měděnkově zelenavá 
vížka, podobná kostelním „lucernám”, a nad tím vším modř nebo šeď ob-
lohy, vždycky jiná, temnější, světlejší, někdy i s růžovým nebo oranžovým 
nádechem, reflexem ranních červánků. A všechno je tak něžné, poklidné 
a tiché, jako by mi chtělo šeptem připomenout, že je čas adventní – jako 
by se modlilo.
 A což teprve, když napadl sníh, ta vtělená čistota, a vzácně ulpěl na   
větvích! Tehdy se ke kresbě přidala malba, k peru a  tuši pastel. A  jitřní  
ticho je ještě hlubší než jindy, stromy znehybněly, ustrnuly, jako by si 
teprve nyní uvědomily, že vyrůstají z  hrobů, a  nechtějí ani nejmenším  
náznakem pohybu rušit svatost místa a posvátnost chvíle. 
 A večer? 
 Na ztemnělé scéně se objevila žlutavá záře pouličních lamp, připomí-
najících divákovi svým starosvětským tvarem, že původně byly plynové, 
a k nim se tu a tam přidává světlo za okny bytů, každé s jiným barevným 
odstínem a jinak intenzivní, ale žádné silné natolik, aby proniklo do tem-
noty hřbitova, která tak působí ještě tajemněji. V létě k tomu přispívá ta-
juplnost neviditelného, ale slyšitelného nočního života přírody – tu něco 
zašustí, tu zapraská a někdy se kvílivě rozeřve: kočičí námluvy bývají vel-
mi hlučné.
 Pozdě v noci se pak těžiště podívané přenáší na oblohu, z jejíž hluboké 
černě, je-li noc jasná, září měsíc tak pronikavě, že jeho bílé světlo dosahu-
je až ke mně do postele a já před ním musím uhýbat, abych mohl usnout. 
Zatažené nebe však není o nic méně působivé a  fascinuje mě našedlou 
červení, jíž mračnou pokrývku přízračně přibarvuje umělé osvětlení měs-
ta, vzbuzujíc představu vzdáleného požáru, jejž uhasí až nový den.
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Šel jsem na  dvůr vynést odpadky. Začínalo prosincové dopoledne, 
smutné jako ty plechové popelnice stojící v nepořádné řadě u zdi. Když 
jsem k nim docházel, cosi se na zemi pohnulo. Ne, nebyl to potkan, je-
den z těch, kteří se na dvoře občas objevují. Byl to holub, ale jak tak lezl 
po betonové ploše, šedý a černý, s peřím rozčepýřeným i zplihlým, ne-
bylo v něm už skoro nic holubího. Byl nemocný a těžce a namáhavě pra-
coval k smrti. Chtěl s ní být sám a hledal nějaký úkryt. Co nejrychleji 
jsem se odpadků zbavil a spěchal jsem pryč.
 Viděl jsem ho potom už jen oknem. Doplazil se na nejubožejší místo, 
jaké si můžeme představit. Ležel pak v koutě dvora u vchodu do domu, 
ale klid v něm nenašel – dveře se ustavičně otvíraly. Tak bědně bez sou-
kromí tam umíral, tak bědně tam dodýchal. Domovník ho odmetl až 
za několik dní.
 A já kdykoli jdu na dvůr, musím na něho myslet. A když jsem nebyl 
schopen najít mu pro čekání na smrt lepší místo a přenést ho do neru-
šené samoty (bál jsem se roztočů, na pražských holubech jich cizopasí 
spousty), teď o něm aspoň píši a na jeho pomyslný hrob stavím pomní-
ček, jak jsem to mrtvým ptákům skutečně dělal jako chlapec. Přitom 
si připomínám meze veškeré literatury: staráme se o nesmrtelnost, ale 
místo pro poslední pozemské spočinutí musí mrtvým vykopat obyčejný 
hrobník. 
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Adventní neděle.
U okna stojím nad ztichlým městem,
dívám se na hřbitov,
čekám.
Náhrobky, křoví, tráva, země, 
všechno je mátožné, šedé,
a těch louží!
Proč nesmím ještě spát?
Závidím dětem.
Z kanálů leze smrad,
z komínů čmoud,
po střechách mrak, vetchý popelář
s nákladem špinavým těžce, tak těžce jede,
na město smutek pad,,
stromy se souží.
Odejít, utéct!
Ale kam?
Ještě že na stole bílený ubrus mám
a v láhvi větvičku z jeřabí,
která se před svatou Barborou zazelenala.
Kdyby těch nebylo,
také bych podlehl chmurám.
K nevíře, že už jsou Vánoce za dveřmi.
Jaký to trudný advent!
Kéž, Pane,
i Praha konečně dostane
to co si v prosinci zaslouží:
očistnou tvrdost a něhu,
mrazy a návěje sněhu.
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Když mi bylo pět šest roků, 
moje prababička často mluvila o trestu božím, 
já jsem však nechápal, proč. 
Dnes už to chápu 
a na slova, při kterých se křižovala, 
musím myslet čím dál víc.

Za onoho času, kdy na podzim 
šeřilo se stejně brzy jako nyní, 
ale přitom, jak se mi zdá, mnohem pomaleji, 
nedočkavě jsem se těšil na adventní trhy 
a na cosi v nich, 
co jsem nedovedl vyslovit. 
Nu, byla to poezie.

Na znojemském náměstí, jemuž jsme říkali Dolní, 
nořily se z houstnoucího šera stánky pod plachtami
a ti, kdo je tam postavili, 
v chvějivém přísvitu petrolejek 
nabízeli dětem prosté doma připravené potěšení,
kterým sami sobě chtěli na pár dnů ulehčit 
neustávající chudobu: 
papírové Mikuláše s plnovousem z vaty, 
čerty ze sušených švestek, 
čertí košťata zdobená pentličkami, 
punčochy nadité ovocem.

Ještě ledacos tam bylo, 
z toho ostatního si však vzpomínám jen 
na mohutný špalek tureckého medu 
a pečené maróny, 
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jež jsme stěží udrželi v dlaních, jak nás pálily1,
ale v paměti mi nejpevněji tkví ta útlá světla ve tmě 
a ticho, 
v němž splývaly naše ostýchavé hlasy 
v pouhý bzukot, v pouhý šum.

Dnes se předvánočním trhům vyhýbám, jak mohu, 
zvlášť na Staroměstském náměstí. 
Nepatří už prostotě a skromnosti, 
všechen půvab vzala mu přemíra 
jako v lunaparku bez přestání blikajících lamp2 
a ohlušivý hluk, 

vřava hypermarketu pod smutně zataženým nebem, 

která s poezií a s tajemstvím nemá společného zhola nic.

A boží trest?
Předevčírem tam uprostřed Prahy
vánoční strom, vysoký jak dosud nikdy
(měl přes tři desítky metrů), 
přelomil se pod náhlým nárazem větru 
v jedné vteřině jak tříska 
a část kmene spadla na krámky 
a lidi, tlačící se kolem nich.
A já poté, co jsem tuhle spoušť uviděl v televizi,
v duchu jsem zaslechl prababičku, jak mi říká:
To se pánbůh na bezbožnou lidskou chásku nemohl už dívat 
a za její chamtivost a pýchu ji zas jednou potrestal.

1  Přece však si ještě něco vybavuji: hranité hroudy nazlátlého cukrkandlu a příčně pruhované mdle barevné tabulky, 
jimž se říkalo mejdlíčka a které připomínaly mýdlo nejen svou podobou, ale také zvláštní hořkosladkou chutí. A ten 
špalek tureckého medu se leskl lepkavostí a cukrář s červeným fezem nám z jeho strmých boků odsekával do papíru 
bělavé pláty hutné houževnaté hmoty prošpikované mandlemi, která tak snadno vytahovala ze zubů plomby.
2  Zdá se mi, jako by ty elektrické lampy ubíraly těm, kdo se pod nimi tlačí, světla vnitřního. Ale spíš je to naopak: jeho 
úbytek se musí zastřít umělým světlem vnějším a nedostatek duchovosti se nahrazuje nadbytkem hmotných požitků  
– novodobé požitkářství je povýtce materialistické.
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                                                   Ta                       
                                               vánoční
                                           borovička,    
                                       kterou jsme koupili
                                na Uhelném trhu,                         

                                    je chuděrka malá, křivá,
                                 na svůj skrovný vzrůst až příliš křivá,
                              pořád, pořád nakloněná,
                           ať ji stavím kamkoli.
  
            Kupovali jsme ji na poslední chvíli,               
               měli jsme už málo času,                
                ale ani tak jsme její vady opomenout nemohli
                  a snad právě pro ně 
                    jsme si vybrali ten nezdařený stromek –
                      přece také mrzáček má právo na štěstí.

Obzvlášť pečlivě jsem ji pak zdobil 
      a ona, jako by to cítila a byla za to vděčná, 
          dává mi o mnoho větší radost,
               nežli jakou z vánočního stromku obyčejně mám.
 
           Snad chce nedostatky svého vzrůstu      
         vynahradit oduševnělostí
       a mně pohled na ni vždycky připomene, 
    co by o ženě s tělesnou vadou řekl Francouz,          
  dvorný dokonce i dnes:
    
                                               Má esprit,
                                            je zajímavá,                 
                                       navíc ještě pokulhává:
                                   quelle délicatesse...
  
                                                     II                                                                       
                                                     II 
                                                     II                  
                                                     II
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Kamil Lhoták se smíchem mi kdysi vypravoval, 
jak vyzrál na jeden z hlavních atributů Vánoc:
stromeček si koupil umělý.
Zřejmě patřil k těm,
kdo svátky Ježíšova narození přestali mít rádi – 
na lásku se nevyzrává,
to jen ona někdy na nás vyzraje a zradí.

Ostatně znám málo vůní milých tak 
jak vůně z lesa přinesených boroviček, jedliček a smrčků, 
která, když pak usychají, je čím dál tím tklivější, 
vždyť je to i vůně času,
který nás odnáší zas o trochu dál od dětství. 
Stromky umělé, ty sice stárnou mnohem pomaleji, 
ani ony však běh Vánoc pozastavit neumějí. 
A jejich tklivost? 
Škoda slov.

A tak o Vánocích musím mít stromeček pravý,
třebas vím, že každým dnem se z něho stává
pro plameny příjemnější strava –
jednou jsem se o tom přesvědčil já sám.
Tehdy oheň založený prskavkami 
za pár okamžiků zhltnul ozdobený smrček se vším všudy,
pak si pochutnal i na ubruse, na záclonách, na polštářích
a nezmohl jenom pevnou hradbu knih.

Od té doby zdobím stromek
stále menším množstvím svíček,
jež postupně nahrazuji, jak se v dnešní době sluší,
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šňůrou elektrických žároviček,
i když pokrok je to pochybný:
bezpečnosti přibylo, živosti a půvabu však ubylo.
A já při pohledu na ten nehřejivý svit
snažím se utěšit pomyšlením, 
že i světlo vlasatice nad Betlémem
hřálo pastýře a krále jenom tím,
co rozžehlo jim v duši.
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Letos jsem zdobil vánoční stromek snad po pětašedesáté: nevím už přes-
ně, kdy mi rodiče dovolili takhle „pomoci Ježíškovi” v předvánočním 
shonu ponejprv, ale asi to nebylo dřív, než jsem začal chodit do školy. 
Potom však už byly Vánoce o trošku míň tajemné. 
 Od té doby se na stromcích naší rodiny vystřídalo několik generací oz-
dob a měnila se i jejich tvářnost: móda vládne i jim. Nejstarší byla kolečka 
z  tuhého papíru posypaného skleněnou drtí, s  miniaturním obrázkem 
Narození Páně. Svatý František, stvořitel prapředka nynějších betlémů, 
by se mu asi velmi divil, ale ve své dobrotě by chudým českým sklářům 
jejich zimní výděleček jistě přál. Dnes se takové ozdoby vidí jen v muze-
ích a obchodech se starožitnostmi, ani mně z nich už nezbylo nic, ale do-
dnes na ně vzpomínám – patřily k mému nejranějšímu dětství stejně jako 
pod stromečkem objevená stavebnice, kterou tvořily barevné kvádříky, 
válečky a jehlánky z umělého kamene, a jako dřevěné kostky polepené 
částmi barvotisku, z nichž se dalo složit šest pohádkových scén. Ty natu-
ralisticky pojaté ilustrace zřejmě vznikly ještě za časů rakousko-uherské 
monarchie a  ve  třicátých letech působily hodně anachronicky, zvláště 
když se v mé bedně na hračky octly v sousedství plechové zmenšeniny 
Slovenské strely, nejrychlejšího ze všech expresních vlaků, jež uháněly 
na tratích první republiky. Ale nejraději jsem si hrál s vozíkem taženým 
dvěma hnědouši, z nichž podsední nesl vojáka; ten se dal sundat a zase 
posadit pomocí bodce, který trčel z jeho zadničky a vsunoval se do díry 
v koňově hřbetu. Bylo to praktické, ale mně se to nelíbilo a takto poníže-
ného jezdce jsem při každém tom úkonu zalitoval.
 I vánoční ozdoby stárnou a umírají, zvláště jsou-li z tak křehké hmo-
ty, jako je sklo vyfouknuté do podoby mýdlové bubliny, šišky, ořechu 
a jiných baňatých věcí, na jejichž povrchu se odráží jiskření prskavek rok 
od roku matněji: zrcadlivé sklo stářím slepne. A tak na našich vánočních 
stromcích visí vedle nových dosud blyštivých koulí, jimiž jsme nahradili 
ty, které se časem rozbily, kuličky s leskem, nutícím mě myslet na zašlé 
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stříbro, a  sněhulák už dávno pozbyvší svitu, jehož zdrojem býval fos-
forový nátěr – jak rád jsem se na něj díval ve tmě před usnutím! Ale ze 
všech ozdob daleko nejstarší jsou dvě bílé kostky zabalené do celofánu, 
jedna do žlutého, druhá do červeného, s třepením na obou koncích, jež 
asi má připomínat hvězdu betlémskou. Jejich věk dobře znám a znám 
i jejich původ. Takhle se balí čokoládové bonbony pro vánoční kolek-
ce, kterými továrny na cukrovinky každoročně zaplavují prosincový trh 
(v časech socialismu to byl obligátní dárek, jímž se děda Mráz, pozvaný 
k nám odkudsi ze Sibiře komunistickými ideology, snažil získat pro rus-
ký vánoční obyčej děti těch členů ROH, kteří řádně platili příspěvky), 
tyto kostky však nejsou z čokolády, ale z obyčejného cukru. A nebalila 
je anonymní dělnice, ale matka mé zemřelé ženy, a bylo to ve válečných 
letech čtyřicátých, kdy nedostatek mírového zboží, k  němuž ovšem 
patřila i čokoláda, způsobil, že často užívanou součástí hovoru se stalo 
zcela zdomácnělé německé slovo Ersatz, značící náhražku; Kunsthonig 
čili umělý med byl jedna z potravin nejběžnějších. Rodina Hanavských 
měla za  války nouzi skoro o  všechno, a  Milenina maminka tedy mu-
sela o  Vánocích přemýšlet, čím by na  vánočním stromku Milence na-
hradila čokoládové ozdoby. A tehdy si vzpomněla na lidové zvyky své  
rodné jihočeské vesnice a na stromek pověsila několik jablek, vlašských 
ořechů a  cukříků v  celofánu a omotala jej řetězem z  různobarevných 
proužků papíru. Tento návrat k venkovským obyčejům asi neměl jinou 
příčinu než nouzi, ale i tak souzněl s tehdejší obrodou českého vlastenec-
tví, s novým uvědoměním naší českosti a jejích kořenů, které se obzvlášť 
jasně obráželo v nakladatelské činnosti vydáváním krásně vybavených 
knih nejen o umění našich klasiků 19. století, nýbrž i o umělecké tvoři-
vosti lidové: mezi těmito ozdobami vánočního stromku a kresbami, ji-
miž tehdy Karel Svolinský a Antonín Strnadel ilustrovali pro Družstevní 
práci a Melantrich sbírky naší lidové poezie, zahlédám vnitřní spojitost.
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Možná i tento vlastenecký motiv mě má k tomu, abych mezi mladší oz-
doby dodnes věšel ony dvě válečné relikvie, ale je to především chudo-
ba, v níž a z níž vznikly, co opětovně připomínám sobě a svým nejbliž-
ším, hlavně vnukům, od raného mládí kaženým spotřební společností. 
A ještě něco: to, že v pouhé kostce cukru a odstřižku celofánu může být 
mnohem víc poezie než v nejpřepychovějším draze koupeném bonbo-
nu – poezie a lásky, jež ji vytvořila. Nedávám ta prostá cukrátka na místa 
nápadná, kde by se asi  necítila dobře. Nechávám ty Popelky ve skrytu 
za jejich vyšňořenými sestrami, aby tomu, kdo je najde, pošeptaly starou 
pravdu, že hojnost hmotných statků není nejspolehlivější cesta k pocitu 
štěstí, a vědomí hodnot že se rodí z nesamozřejmosti.



45

Jsi příživník, jmelí, dobře to vím, také paraziti mohou však být krásní 
a členové tvého rodu se v korunách stromů vyjímají jako květy v dívčích 
vlasech. Ale tohle není přiléhavé přirovnání. Květy ne – kytice to jsou, 
sváteční kytice, tak zvláštně žlutozelené, jakoby umělé, složené z mašli-
ček a perliček, a nejenom smrk, jedle a borovice s ozdobami ze skla, ný-
brž i ty, jmelí, okrášluješ zelení a leskem lidská obydlí ve vánočním čase. 
Odedávna se ti přisuzuje čarodějná moc a k tvým kouzlům vedle těch, 
o nichž mluví lékaři a lékárníci, náleží i tohle: dáváš lidem možnost líbat 
se pod tebou s kýmkoli, kdo jim je milý, bez obavy, že to vzbudí něčí 
nelibost. A stromeček štědrosti a lásky, který stojí blízko tebe, ti pak tvé 
někdejší příživnictví dozajista odpustí. 
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P o p i s    j e d n o h o   o b r a z u

Zas už se spustila chumelice, snad aby její mihotání zmnožilo hemživý 
ruch dneška, v této vsi tak neobvyklý. Za vlámských sychravých zim je 
každý rád doma a nemusí-li, od krbu a kotle s polévkou se příliš nevzda-
luje, a proto jindy bychom venku zastihli jen ty, kdo na čerstvý vzduch 
vyběhli ulevit svým útrobám nebo s vědry zamířili k otvoru na zamrz-
lém potoce – a pak ovšem stále skotačící děti, jež k potoku láká klou-
začka: i teď si jedno pachole s hlavou omotanou hadrem sedlo na kus  
dřeva jako na sáně a odráží se od ledové hladiny aspoň dvěma klacíky, 
když nožičky dosud neposlouchají.
 Dnes však je na návsi také spousta cizích lidí, kteří přicestovali kdoví 
odkud a shlukují se v závětří prastaré tvrze, jejíž rozpadání kláda přista-
vená ke stěně zadržet věru nemůže. A proč tu jsou všichni ti přivand-
rovalci? Přitáhli snad na trh? Nasvědčoval by tomu narudlou tkaninou  
pokrytý náklad na hřbetě soumarů. Ale kdepak by se vzal trh v tomto  
šedivě bezvýznamném místě a v mrazu, který spolu s hladem donutil  
cizince rozdělat nakvap oheň! Mají jej v  koutě za  pobořenou zídkou 
a  přikrmují plameny vším, co se dá sehnat, ba i  vrbové proutí už za-
čali řezat. Dokonce se zdá, že je teď tahle činnost zaměstnává ze všeho 
nejvíc – že účel své nynější zastávky spatřují jedině v zahřátí unavených 
ozáblých údů. A opravdu asi jiný účel a smysl pobytu zde nepochopil 
ani jeden z těch štolbů, pohůnků a knechtů, ježících se holemi a píkami 
a vždycky připravených krást. Vpravdě jej znají jenom vznešení a moud-
ří páni tohoto shánčivého služebnictva, tři starci v drahocenných pláš-
tích, kteří před chvilkou sesedli z dromedárů a když přešli po můstku 
na  druhý břeh potoka, následování jen svými nejbližšími, konečně se 
zastavili.
 Neboť docela vlevo (z  našeho místa tam skoro není vidět), v  šeru 
chlévského přístřešku je to, za čím vážili cestu navzdory prosincovému 
nečasu až z  dalekých krajin na  východě. Neboť na  matčině klíně tam 
leží dítě, jež prorok označil jménem Emmanuel, které se vykládá: s námi 
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Bůh. Dva z  pánů už před ním poklekli a  trochu opozdilý třetí, černý 
a tajemný, brzy to učiní také. Neboť toto novorozeňátko je příští židov-
ský král. A sněhové vločky, zachycující se i na nejtenčích větvích, stávají 
se znamením neposkvrněnosti, v níž byl počat ten, který vysvobodí lid 
svůj od hříchů jeho...
 Tímto způsobem zobrazil klanění tří mudrců velký bruselský malíř 
Léta Páně MDLXVII a zobrazil je, jak mu velelo srdce, s  tím prostředím 
tak nebetlémským, s tou tvrdostí života a drsností většiny lidí tak přesně 
uviděnou, s tou nenápadností chvíle, kdy na svět přichází Spasitel – jed-
né z těch, jejichž dějinný význam si uvědomí vždycky jen několik málo 
vyvolenců. Také on, Pieter Bruegel toho jména starší, k těmto jasnozři-
vým náležel.
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Blížil se večer. Potuloval jsem se po Šternberském paláci jako nakonec 
už jediný návštěvník, občas okouknutý některou z několika dozorkyň, 
jež se nemohly dočkat, až půjdou domů.
 V  té samotě a  tichu jsem zvolna procházel sbírkou starého evrop-
ského umění, kterou dobře znám. U většiny maleb mi stačil letmý po-
hled, jímž jsem je pozdravil a  přesvědčil se, zda mi ještě mají co říci. 
Nejvíc měli se ke mně Italové 14. století, na prvních místech Florenťan 
Bernardo Daddi, Sieňan Pietro Lorenzetti a takzvaný Mistr Piet – mistři 
větší i menší, ale všichni zpodobující svět stejně věcně jako snivě, všichni 
souladně spojující pravdu vjemů s pravdou představ a vizí, všichni cele 
prodchnutí vírou, že je něco nad člověkem a za pozemským životem, co 
dává umění vyšší smysl: básníci křesťanské víry, která jejich obrazy s bar-
vami tak čistými a zářivými (slovo serenita je tu vskutku namístě) věnčí 
aureolou posvátnosti.
 Zastavoval jsem se jen u obrazů, jež mám nejraději, a ony, jako by se 
mi chtěly za mou věrnost odměnit, upoutávaly mě tím, čeho jsem si dří-
ve nevšiml. Byly to pouhé detaily, ale díky nim – i proto, že vyžadovaly 
pohled zblízka – jsem měl po chvíli pocit, že zobrazované výjevy vidím 
zevnitř jako jejich přímý účastník. Ale tentokrát to byly především scé-
ny na obrazech umělců nizozemských, snad proto, že jejich barvy, svět-
lo a ovzduší mi svou menší zářivostí lépe ladily se soumrakem za okny.
 Na triptychu s Klaněním tří králů od tajemného Geertgena tot Sint 
Jans mě tentokrát zajímala hlavně místa, kde je zobrazeno zrcadlení – to 
zrcadlení, na  které zaměřil pozornost poprvé v  dějinách malířství Jan 
van Eyck, jehož podobiznu nastávajících manželů Arnolfiniových spat-
řil svět asi o padesát let dříve než obraz Geertgenův, roku 1434. Svatý 
rytíř v plné zbroji, prý Hadrián, který stojí v pravé, po mém soudu nej-
krásnější části triptychu coby přímluvce za klečící donátorkou (její tvář 
a  sepjaté ruce patří k  vrcholům malířské jemnosti a  něhy), má kyrys 
tak lesklý, že se v něm cosi obráží. Je to málo zřetelné, ale přesto jsem 
rozpoznal tři drobné postavy a nemohl jsem si nepoložit otázku, koho 
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tam vlastně vidím. Možná, že Geertgen chtěl, aby si ji divák položil a byl 
tak ještě víc vtažen do zobrazeného výjevu, jejž pozoruje natolik pro-
nikavě, že si všiml i tohoto droboučkého detailu. Hleděl jsem, hleděl, 
a myslím, že teď už to vím: v kyrysu se odráží samo klanění! Proč? Asi 
proto, aby odraz dotvrdil a dokonal přináležitost tohoto výjevu ke scéně 
ústřední tím, že k jejich vnitřnímu, duchovnímu spojení přidává spojení 
vnější, optické, ocitající se ovšem v rozporu – sit venia licentiae – s fak-
tem, že výjev vpravo se odehrává v jiném prostředí než ten uprostřed. 
Středověká pojmovost se tu setkala s novověkou vjemovostí.
 Pokračoval jsem v cestě mezi rozličnými ději obklopujícími klanění, 
až jsem se dostal k  můstku přes potok, který odděluje popředí scény 
od pozadí, a zastavil se u jiného druhu zrcadlení: Geertgena tento jev asi 
hodně přitahoval! Díval jsem se, jak se ve vodním zrcadle mění podo-
ba mužů z královského doprovodu, stojících na protějším břehu vlevo 
od můstku, pak jsem přešel na druhou stranu můstku k páru koní, kteří 
se brodí přes vodu, a  pozoroval jsem ještě bedlivěji, jak se tam jejich 
nohy neznatelně mění ve svůj odraz, jak pijící vraník sklání hlavu ke hla-
vě ve vodě, jako by se jí chtěl dotknout, a jak se jeví zespodu jeho břicho, 
zrcadlením trochu zplošněné.  A tento neobvyklý pohled moje setkání 
s těmi ušlechtilými zvířaty mile zdůvěrnil (takhle zdola jsem koně vídal 
v mládí, když jsem je na venkově pomáhal sedlačícímu strýčkovi zapřa-
hat) a sblížil a spojil mě ještě víc s malbou, jejíž výpravnost je obrazem 
toho, jak je tento pozemský svět bohatý a krásný svou rozmanitostí, jak 
v něm zasluhuje pozornosti každá, i ta nejskrovnější a nejtišší, ba němá, 
ale nikdy bezduchá věc, a nejen jako součást toho nedozírně bohaté-
ho celku, ale i sama o sobě ve své jedinečně osobité existenci, v níž je 
vždy cosi božského – jak dobré je žít s celým tímto dílem božím ve styku 
a shodě. A ten obraz koňského břicha ve vodě, není vlastně symbolem 
umění, který poukazuje na jeho schopnost objevovat nám ve světě to, co 
přecházíme bez povšimnutí jako naprostou samozřejmost, a přesvědčit 
nás o tom, že nic není samozřejmé, že vše je vlastně zázrak, že svět se 
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skládá ze samých zázraků, z nichž největší je člověk i proto, že si tuto  
zázračnost uvědomuje?
 Po tomto zážitku jsem už mohl prohlídku ukončit, ale nemohl jsem 
odejít, aniž jsem o poschodí výš pozdravil Nizozemce obzvlášť mi drahé, 
Bruegely. Slavnou Senoseč od největšího představitele rodu s tímto jmé-
nem, Pietera seniora, už v Národní galerii neuvidím – vrátila se ke svým 
někdejším majitelům Lobkowiczům – a tím vděčněji navštěvuji dva ob-
rázky mladších Bruegelů, Klanění tří králů ve sněhu od Jana II. a Zimní 
krajinu s pastí na ptáky od Pietera II. Zvlášť ta mi je milá. Znám málo tak 
přívětivých a útulných obrazů zasněžené krajiny (Lovci ve sněhu z „ka-
lendářního” cyklu starého Pietera, k němuž patří i Senoseč, jsou ovšem 
nepřekonatelní – pro mne je to vůbec nejkomplexnější obraz zimy a je-
den z nejkrásnějších obrazů na  světě) a myslím si, že jako Čech mám 
na jejich hodnocení právo. Vždyť Češi umějí znázorňovat zimní čas s mi-
mořádným vcítěním a Mikuláš Aleš, František Kaván, Antonín Slavíček, 
Josef Lada, Jiří Trnka (nenamaloval nikdy nic lepšího než smutné zimy 
čtyřicátých let) a Jiří John zaujali po této stránce v novodobém malířství 
jedno z míst nejpřednějších. Nálada podmračných zimních dnů, kdy je 
od rána do večera šero, ubírající i sněhu světelnost a pokrývající závěje 
jemnými odstíny šedi, je tu zobrazena tak láskyplně, že mě vždy znovu 
vrací do  raných dětských let, v  nichž zima pro mne byla jen zdrojem 
radosti a štěstí, a vzbuzuje ve mně naivní touhu stát se trvalou součástí 
tohoto obrazu jako jeden z těch lidiček, kteří se tam klouzají na zamrzlé 
řece, a chvílemi pozorovat ptáky kolem poklopu na břehu, nastražené-
ho čihařem.  Vžíval jsem se do toho všeho a znovu a znovu jsem se vracel 
k nízkému křovisku v popředí, neboť v té řídké spleti holých trnitých 
větví jako by se soustředila podstata malířova nazírání na  svět, podle  
něhož věci malé mají stejnou cenu jako velké a zvláštní krásu mají i věci 
nepůvabné – podle něhož existuje i krása nekrásy.
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B e t l é m s k á 

Je to už dávno,
o hodně víc než dvě stě let,
co mistr Braun, odloživ kamenické náčiní,
očima naposled pohladil svoje další dobré dílo
zde v lesích nad Kuksem,
dvě boubelatá hovádka, osla a volka,
ovívající svaté nemluvně teplými výdechy,
jichž mu je v Čechách tolik potřebí.
Nu, od té doby se tu mnoho změnilo!
Buk, který kdysi připomínal svým latinským jménem FAGUS 
jméno i titul kukského budovatele,
ten statný buk ustoupit musel útlé bříze
a z Betléma, zprv lesům vládnoucího,
stal se teď chudák trpěný jen z milosti,
jíž nazbyt nikdy nebylo:
milosrdenství a vůbec cit jsou všude v menšině.
Kolik tady všekazi potloukli nohou, rukou, nosů, celých hlav!
Vždyť ani Ježíšku se nevyhnuli – zničili mu obličej.
A čtvernozí strážcové?
Nedopadli o nic lépe, ba spíš hůř.
O to dojemněji se vyjímá křížek,
kterým označil jim někdo čela,
znaménko drobounké jako střed terče na střelnici
a jako on leckoho nutkající, 
aby po něm hodil aspoň kamenem
(protože ten se najde vždycky),
znaménko drobné, a přec dosud jasně patrné.
Řeknete, 
že význam téhle značky je jen úzce teologický:
dát pečeť boží milosti též málo čistým hovadům,
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a máte asi pravdu, snad. 
Já v ní ale vidím
také stopu prostinkého, všem křesťanům společného gesta,
jímž rodiče žehnávají dětem,
když pouštějí je do světa. 
Třeba tak mistr Braun, vědoucí příliš dobře,
co je škodolibost,
požehnal tehdy při loučení i svým pískovcovým,
ještě víc než sochy lidí ohroženým zvířatům:
Ať vás tady, děti moje,
ochraňuje sám váš božský svěřenec a spolutrpitel!
A vtesal jim nad oči kříž,
který značí bolest a smrt,
zároveň však život věčný.
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Je to zvláštní, snad až podivínský zvyk, ale bez něho by mým Vánocům 
něco podstatného scházelo.
 Jednoho zimního večera – nevím už, před kolika roky – jsem ze svých 
papírů vytáhl desky s památkami po tatínkovi a v tom klidu a tichu jsem 
si je prohlížel. Nakonec mi v rukách zůstala kresba ze sedmdesátých let, 
jíž tatínek zpodobil část svého rodného města Nové Paky. Do  desek 
jsem ji už nedal a vracel jsem se k ní po celé svátky, a od té doby ji mám 
uloženu zvlášť a dívám se na ni o každých Vánocích, třebaže na ní nic  
vánočního není.
 Nese datum 1. 12. 1977, a je to tedy kresba ještě adventní. Po smrti 
mé matky žil tehdy otec v Přední Ždírnici, rodišti jejím i mém, a do ne-
daleké Paky občas zajížděl, aby něco nakoupil a hlavně aby si zavzpo-
mínal na místech, kde prožil mládí. Teprve v letech osmdesátých se tam 
přestěhoval natrvalo a bydlel v Domě pečovatelské služby coby rodák 
všeobecně vážený (později po něm dokonce pojmenovali ulici) až sko-
ro do konce života. On to nevelké podkrkonošské město, ležící na opač-
né, „paké” straně čehosi, co v krajině určovalo cesty dávných osídlenců 
(co to bylo, se dnes už nedá jednoznačně určit), miloval a lásku mu vy-
znal mnoha kresbami i malbami v nejlepším slova smyslu realistickými. 
Neboť jemu, k stáru tvořícímu moderněji než kdykoli dříve, jevil se re-
alismus nejvhodnějším, protože nejpokornějším vyjádřením této lásky. 
Kresba, o níž píši, je také taková. Mně k srdci nepřirostla jen pro svůj ná-
mět (i já mám Paku rád), oblíbil jsem si tenhle nenápadný obrázek pře-
devším pro to, jak se v něm tatínek na předmět svého zájmu dívá a jak  
jej vidí. 
 A když teď přemýšlím o tom „jak”, spojuje se mi s tím, co mě znovu 
a znovu okouzluje na lidových betlémech. Jeden takový, tyčící se strmě 
v rohu parádního pokoje, teple provoněného jehličím a čokoládovými 
ozdobami vánočního stromečku, patřil mé packé babičce a  mne těši-
ly zimní pobyty u ní i díky němu. Na jeho horních, ve skály proměně-
ných stupních se samozřejmě rozkládalo fantastické, napůl orientální, 
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napůl české město s mnoha věžemi, báněmi, baštami a cimbuřími a jako  
královská koruna zvyšovalo slavnostnost celého toho výjevu o mnoha 
epizodách a svými podloubími zároveň přispívalo k jeho útulnosti. Bylo 
mi před tímto betlímkem dobře, prožíval jsem u něho chvíle nejčistší-
ho štěstí a bývaly tak krásně dlouhé! Neboť tahle podívaná měla epic-
kou šíři a výpravnost a mohl jsem v ní pohledem postupovat ze strany 
na stranu jako v knize. Tak jako ve svém loutkovém divadle jsem se s dře-
věnými pestře pomalovanými aktéry tohoto spektáklu, důvěrně blízké-
ho i tajuplného, ztotožňoval, jak to dovede jen dítě, tím spíš, že jsem cí-
til, že jejich svět je dobrý.
 A  teď si uvědomuji, že největší kouzlo betlémů tkví asi v  mnohosti 
a  rozmanitosti toho, co nám předvádějí (kolik jen různých řemesel se 
nám tu představuje!), v  tom, že je to vskutku svět, malý, ale na  rozdíl 
od  velkého světa celistvý a  jednotný. Sjednocuje jej totiž společný cíl 
všech lidí, kteří jej obývají: oslava novorozeňátka, jež na zem seslal ne-
beský Otec. Ale nejen lidé jsou si zde před Bohem rovni – naprostá rov-
nost je spojuje také s ostatní mnohotvářnou přírodou (poněvadž oni k ní 
nepřestali náležet), kterou tak mile zastupují především stáda oveček, 
nad nimiž se pastýřům zjevil anděl oznamující to světodějné Narození.
 Nuže, i  tatínkova kresba ukazuje podobný, neméně přívětivý svět 
v  malém, svět podkrkonošského maloměsta s  jeho lidským hemže-
ním, tady arci spíš skrytým; jen v  popředí se ukazuje několik postav, 
ženy jdoucí s nákupem a muž odklízející s chodníku sníh. A hned jak 
jsem řekl „svět” a „hemžení”, vybavila se mi otcova celoživostní umě-
lecká láska, Pieter Bruegel, jemuž přes dálku staletí věnoval jednu ze 
svých nejrozměrnějších kreseb: bylo to ve třicátých letech, kdy jsme žili 
ve Znojmě. Touto kresbou zobrazil cihelnu, její dělníky i všechny dru-
hy cihlářské práce, blízké mu svým sepětím s hlínou, které poznal také 
v otcově hrnčířské dílně – v Pace jeho mládí bylo hrnčíren hned několik. 
(Z jedné pocházel sochař Ladislav Zívr.) Obdivoval jsem ten cihlářský 
orbis pictus, po Bruegelově způsobu pozorovaný z nadhledu, a líbila se 
mi slova, jež tatínek připojil ke svému podpisu: Památce Petra Bruegela.
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 Na  packé kresbě, vzniklé též na  vyvýšeném místě, z  něhož tatínek 
hleděl na své rodiště jakoby divadelním kukátkem, přibližujícím a zos-
třujícím jednotlivosti a přesně určujícím okraje záběru – na  této pozd-
ní kresbě tedy není vidět zdaleka tolik lidí jako na oné rané znojemské, 
ale zabydlenost je patrná na  všem, na  sanitním automobilu u  chodní-
ku, na  kouři nad komíny, na  světlech za  okny. Na  těch hlavně: stmívá  
se a hospodyně rozsvěcují prvé lampy. Jak teple září do zimního soumra-
ku, jejž tatínek zachytil jemným, někde splývajícím šrafováním! A šero 
v  uličkách, průjezdech a  dvorcích rychle tmavne a  láká pomyslného  
návštěvníka ještě víc než dosud, aby se po městě prošel „jen tak” (krásně 
vystihuje tuto situaci a tento stav duše Ivan Blatný v Melancholických pro-
cházkách: Tak jdete pomalu po městě dětství, sníte...), aby se díval do zvou-
cích ho výkladních skříní, nahlížel za domovní vrata a za záclony oken 
v  přízemí, postával na  nárožích a  potom zas náhle měnil směr chůze, 
veden životem městského ústrojenství od přítomnosti k minulosti a zase 
zpět, neboť to, co bylo a co je, spojilo se tu neoddělitelně. Je to přátelské 
město, kde je možné se toulat, ale ne zabloudit a ztratit se, a jeho pod-
sadité, jako kvočna na vejcích přičaplé domy vzbuzují pocit naprostého 
bezpečí. A tatínek zaznamenal pozorně, rukou navzdory jeho sedmdesá-
ti osmi rokům lehkou i pevnou, nejvýraznější vlastnosti každého stavení, 
jimiž jej od druhých odlišila majetnost stavebníka a doba vzniku, ať jsou 
to lomenice dřevěných chalup, náležících víc vesnici než městu, římsy 
a mansardová, v jádře ještě barokní okénka rodinných a rodových domů 
z minulého století nebo hladká pravoúhlá průčelí veřejných budov na-
šeho věku. A se stejnou pozorností a pochopením vykreslil bezlisté keře 
a jehličnaté stromy v zahrádkách, chodník posypaný popelem, krytinu 
střechy vyhlédající zpod sněhového nánosu tam, kde se tíhou sesouvá. 
Všechno příznačné z této části města je zvěčněno na papíře osmerkového 
formátu (je to pouhých 17 x 23 centimetrů) a já si v tom po večerech pod 
stolní lampou šťasten čtu a jsem tatínkovi vděčný za jeho věrné pačáctví 
i vnitřní spřízněnost s podkrkonošskými betlémáři a se starým dobrým 
„Brajglem”, z jejichž ducha snad něco přešlo také do mne.
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  A staré písně v duši znějí,
  a s nimi jdou sny jesliček
  kol hlavy mé, jak ve závěji
  hlas tratících se rolniček.
                Jaroslav Vrchlický

Vánoce si většina městských lidí u nás dovede představit spíš bez bet-
léma než bez stromečku. U mne, původem venkovana, je to naopak. 
(Mikoláš Aleš prý vánoční stromky vůbec pro jejich naparáděnost neměl 
rád.) V  Podkrkonoší, odkud pocházím, býval betlém hlavním příslu-
šenstvím vánočních svátků a dosud tomu tak je i v naší rodině – patří 
k našim Vánocům jako jedna z tradic nejpevnějších. Říkám „betlém”, ale 
měl bych říci „betlémy”, poněvadž se jich u nás za různých, někdy i dost 
dramatických okolností vystřídalo několik. Některé časem zmizely beze 
zbytku, jiné se zachovaly aspoň zčásti a  jejich pozůstatky, vynesené 
na Štědrý den z krabic, se po roce opět setkávají s betlémy pozdějšími 
a dosud celistvými – z žádného se nestal vysloužilec, o kterého nikdo 
nestojí. A tak potom v každém pokoji je něco, co mi připomíná záro-
veň s onou radostnou biblickou událostí i nějakou etapu naší rodinné 
historie.
 Z doby, kdy jsem ještě nebyl na světě, zůstalo mi několik částí betléma 
pořízeného mým pradědečkem z maminčiny strany, který ve čtyřicátých 
letech předminulého století postavil na rozmezí Přední Ždírnice a Dolní 
Kalné můj rodný dům. Betlém, asi jen o málo mladší, byl zřejmě velký 
a pojatý tak, jak bylo v Podkrkonoší zvykem, s množstvím postav a se skal-
natou krajinou osázenou stavbami, při jejichž zhotovování létala fantazie 
betlémářů snad ještě volněji, než když kouskům dřeva dávali podobu 
pastýřů a králů a ostatních představitelů lidské společnosti, přicházejících 
obdarovat božské novorozeně (na faře v Německé Rybné, kde Antonín 
Slavíček trávil své poslední léto, měli prý někteří betlémští darovníci 



59

podobu známých českých umělců), a ovšem také zvířat, žijících s  lid-
mi ve vzácné shodě. Pradědečka jsem nepoznal a když jsem se narodil, 
nebyl už na světě ani ten betlém. A přece z něho něco zbylo, já to však 
objevil až jako dospělý: několik lepenkových domů s  vížkami završe-
nými dřevěnou bání a s okny vyplněnými zrcátkem, několik dřevěných 
kulisovitě plošných stromů – jehličnanů a palem, jejichž sytá zeleň pěk-
ně kontrastuje se světlou omítkou staveb a  oranžovorudou krytinou 
jejich střech, a  nakonec jedna jediná jednoduše vyřezaná a  obarvená  
figurka (na těchto pidisoškách lidových řezbářů se mi líbí právě ta vý-
razová úspornost, do  značné míry určovaná výrobní technikou, která  
dávala všem stejné rysy a vytvářela jakýsi vyšší jednotný sloh, sloh bet-
lémový), anděl v červeném rouše (vzadu z něho vykukují už jen pahýl-
ky křídel), s černými botami a s papírovou páskou v rozpjatých rukách, 
na níž je dosud čitelný nápis GLORIA IN EXCELSIS DEO. Mám ty sta-
rodávné věcičky tak rád, že některými jsem trvale vyzdobil podkroví 
naší venkovské chalupy v Arnoštově a anděla jsem pověsil nad jídelní 
stůl v dolní světnici. Na nitce se tam houpal a vrtěl řadu let, než jsem jej 
z obavy před zloději – tempora mutantur – odvezl do Prahy: na Štědrý 
den ho zavěšuji do dveří jídelny nebo na kytici borovicových větviček, 
která v ní zastupuje stromek stojící v ložnici.
 První betlém, na nějž si pamatuji, postavil můj otec někdy ve druhé 
polovině třicátých let o Vánocích, které jsme tehdy, tak jako Velikonoce 
a letní prázdniny, vždycky prožívali v Kalné – že bychom je trávili jinde, 
jsme si nedovedli představit. Byl to betlém Mikoláše Alše z  let 1902–
1904 a dík němu jsem se s Alšovým stylem, který jsem už trochu znal, 
sžil důvěrně. Pomáhal jsem tatínkovi při nesnadném vystřihování fi-
gurek (papír byl velmi tuhý, ale zato se nemusel podlepovat) a přitom 
jsem vnímal Alšovo pojetí betlémského výjevu a  jeho způsob kresle-
ní intenzivněji, než kdybych na  jeho výtvor hleděl jako pouhý divák. 
Na  toho působí betlém, je-li výpravný jako tento Alšův, především 



60

svou rozsáhlostí – tím, že je to zmenšený, ale celistvý obraz lidské spo-
lečnosti se vším, čím se lidé obklopují. A on tedy napřed vnímá velikost 
a  rozmanitost tohoto kolektivu, svorně chvátajícího ke  Svaté rodině, 
a  teprve pak pozoruje jeho jednotlivé členy, kdežto já jsem postupo-
val opačně a uvědomoval jsem si jejich sounáležitost až poté, co jsem 
s nůžkami v ruce důkladně poznal každého zvlášť. Mistr Aleš je na papí-
rový arch nakreslil tak, aby se jich tam vešlo co nejvíc; a přece se jeden 
panáček, umístěný naležato, octl v prostoru souseda stojícího nad ním 
a loktem porušil hranice proužku, který, přehnutý a potřený lepidlem, 
měl jeho nohy spojit s  terénem. Mistr přitom dbal obsahové jednoty, 
a proto na prvním ze čtyř archů vypodobnil nejdůležitější účastníky vý-
jevu, Marii, Ježíška, Josefa a nezbytně k nim patřícího oslíka a  volka, tři 
krále, jejich koně a dvě pážata, jednoho pastýře, samozřejmě s ovcemi 
a ovčáckým psem, a tři vesnické muzikanty (co za oslavu by to bylo bez 
nich?). Na druhém nakreslil ostatní vesničany a také anděla s nápisovou 
páskou (nápis není latinský, ale český: SLÁVA BOHU na VÝSOSTECH 
– Alšovo vlastenectví se projevilo i tím) a na třetím panoráma středově-
kého města, větrný mlýn, typickou českou roubenou chalupu a stejně 
typická boží muka, která měl tak rád, a navíc pár stromů, jaké u nich 
stávají coby jejich ochránci. A i tam zaplnil zbývající plochu nejen ovčí, 
nýbrž i kozí, husí a kachní chasou, jíž bývalo na českém venkově bez-
počtu. Tyto tři archy jsou z roku 1902, čtvrtý vznikl o dvě léta později, 
aby se zvětšil počet darovníků – či daráků – a rozhojnila se přehlídka 
vesnických oděvů různého krajového původu; při zpodobování těch re-
álií byly Alšovi oporou jeho podivuhodné národopisné znalosti i úžasná 
vizuální paměť. Pak Mistr přidal ještě průčelí dřevěného přístřešku pro 
Svatou rodinu (trochu se od zvyklostí lidových tesařů odchýlil a na je-
jich základě si zaimprovizoval), několik všudypřítomných oveček, a dílo 
zakončil hvězdou, mající se vznášet nad jeslemi.
 Tohle všechno jsem si podrobně prohlížel a čím dál víc jsem obdivo-
val přirozenost Alšova umění, tu Mistrovu vskutku mistrnou kreslířskou 
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pohotovost, lehkost a jistotu (v tom byl nanejvýš oprávněným nástup-
cem Mánesovým), tu jasnost a určitost každé jeho představy, svěží, jako 
kdyby to byl přímý vjem. Tělesné proporce postav neodpovídají vždy 
požadavkům anatomie, trup je často příliš krátký, nohy jsou větší, než 
by měly být, jejich vzájemný vztah a spojení se zemí není zcela správné 
– ale jen pokud to posuzujeme z hlediska mimouměleckého. Jako umě-
lecký výtvor mající své vlastní zákony to v pořádku je a je to naprosto 
přesvědčivé.  
 Po pravdě: tyto přednosti Alšova umění jsem jaksepatří ocenil až 
po letech jako dospělý. Teprve tehdy jsem plně vychutnal také kvalitu 
alšovské linie, nervní a plné napětí, jehož intenzita se ustavičně mění 
a dává každé čárce vlastní život. Jako chlapec jsem tyto věci ještě po-
drobně nezkoumal, jen jsem cítil, jak je to všechno živé a rázovité. A sr-
dečné: srdečný kreslíř, napsal o Alšovi Josef Hora. A znovu a znovu jsem 
se vracel k trojici králů, ne však pro ně samotné, i když se mi líbili moc, 
hlavně onen klečící s krásným gestem, jež vyjadřuje obdiv, oddanost 
a  štědrost zároveň, ale proto, že přijeli na koních. Miloval jsem koně 
a  tihle tři – bělouš, vedený černouškem, černobílý strakáč, vzpínající 
se a krocený panošem, a hnědák, jehož pán, „ten černý vzadu”, z něho 
teprve sesedá – byli snad ještě krásnější než nejkrásnější koně, jež jsem 
poznal mimo svět umění, který mě vůbec oslovoval často naléhavě-
ji než to, co bylo za  jeho hranicemi. Ze všech postav Alšova betléma 
prozrazují cizokrajný původ jen černý král a  černé páže, a  ani braun 
mouřenínského veličenstva se zřejmě nenarodil v téže končině jako on, 
je to koník s krátkýma nohama, mohutnou hrudí, krátkým krkem a ši-
rokým čelem, jaké jsem běžně vídal na českém venkově. A druzí dva 
koně vypadají ještě češtěji, zejména klidný dobrácký bělouš, vhodný 
spíš k tahu než pod sedlo; ostatně je takový i  jeho předek na posled-
ní z Alšových lunet ve foyeru Národního divadla, kde nese mytického 
reka, sedícího mu na širokém hřbetě nehrdinsky sklesle – nese ho věrně 
na onen svět...
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 Také tento betlém začas kamsi zmizel a Vánoce v Kalné jsme pak sla-
vili bez jesliček. V  Brně jsme však betlém měli, ale ne Alšův. (Teprve 
mnohem později v Praze jsem si sehnal jeho nové vydání, ale už jsem 
jej nevystříhal a na stěny kuchyně si připichuji celé archy, a má to zase 
jiný půvab, který bych ovšem neobjevil, kdybych nebyl historik umě-
ní.) Ten brněnský betlém, jemuž předcházel můj pokus o vlastní jesličky 
(tak jako Alšovic Mikolášek i já, tehdy asi dvanáctiletý, jsem si nakreslil 
řadu figurek, své odvážně začaté dílo jsem však nedokončil, asi že mi 
došla trpělivost), byl od Josefa Weniga, který jej vytvořil za první světové 
války, roku 1916, a dal mu otevřeně vlastenecký obsah: odpor Čechů 
proti habsburské monarchii, která válku rozpoutala a způsobila jim to-
lik utrpení, našel výraz i v tomto betlémě, nazvaném příznačně Pražské 
jesličky. Myslím, že právě jeho patriotický ráz vedl za  druhé světové 
války mého otce k  tomu, aby jej koupil – vlna národního uvědomění 
se v českých myslích zvedla za německé okupace zas, po kolikáte už?, 
hodně vysoko. – Tentokrát tatínek nový betlém pro jistotu nalepil na   
překližku a já jsem potom lupenkou zbavoval jeho aktéry bílého oko-
lí. Byla to práce zdlouhavá, ale díky tomu jsem se sžil i s ním důvěrně. 
Snad nejvíc se mi líbilo, že dějištěm výjevu Wenig učinil krajinu zasně-
ženou – vždyť co by to bylo za českou zimu, kdyby byla beze sněhu? 
(Jestliže mi něco vadilo na  Alšově betlémě, pak právě to, že v  něm, 
tak českém, hlavní atribut naší zimy scházel.) Sněhu je tam hojnost,  
a bělost závějí, jemně modelovaná světlou modří, je krásným protikla-
dem pestrosti ostatních barev, kde prim hraje rumělka: červeň, modř 
a běl se složily v nádherně dekorativní, vpravdě slavnostní trojzvuk, jejž 
si Češi později dali na  státní vlajku. Tento kolorit je o  mnoho jedno-
dušší, ale výraznější než onen alšovský, a jejich odlišnost přesně zrcadlí 
rozdíl výtvarného cítění Alšova a  Wenigova: barevnost staršího z  nich 
je realistická (původně byl bez barev, ale kdy jej autor okoloroval, ne-
vím), barevnost mladšího symbolistní a  secesní. (Pokud jde o  sece-
si, musím podotknout, že od  jinošského věku, přesněji od doby, kdy 
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jsem se nadchl pro kubismus, pokládal jsem tento pokus o univerzální 
sloh nevraživě za zpátečnický a úpadkový, ale jako malý jsem si s ob-
zvláštním zalíbením prohlížel právě ilustrace secesní. Vojtěch Preissig, 
Artuš Scheiner a Josef Wenig – to byli vedle Mánesa a Alše umělci mého 
dětského srdce.) 
 Jako tvůrcové secese i  Aleš měl mimořádný smysl pro dekorativní 
složku výtvarného díla a pro ornament, ale při práci na betlémě uplatnil 
toto nadání mnohem méně než Wenig. Rozdíl je patrný už na kresbě.
Alšovy linie jsou většinou tenké, aby zachytily i nejdrobnější detaily zob-
razených předmětů a aby kromě toho, co je v nich stálé, postihly to, co 
se mění například s měnící se atmosférou: realismus přivedl Alše někdy 
až k impresivnosti. Naproti tomu kresba Wenigova je stylizovaná. Aleš 
stínuje objemy spletí jemných čárek, Wenig výraznými šrafami, které 
řadí řídce a pravidelně, jako by okraje objemů vroubkoval, asi tak, jak 
to dělali dřevorytci pozdního středověku nebo Wenigův starší součas-
ník Hanuš Schwaiger, když je chtěl napodobit – tato stylizace souvisí 
ještě s historismem 19. století. (Tomu byl ovšem částí svého výtvarného 
vyjadřování poplatný také Aleš, přesněji Aleš monumentalista, pouče-
ný mimo jiné vrcholně renesančními freskami Ghirlandajovými. Své 
drobné kresby, spojené s jevovou skutečností příměji než velká sgrafita, 
pojímal malířštěji a  v  nástěnných kompozicích zas dovedl modelovat 
objemy s citem takřka sochařským a nepomáhat si přitom stínováním.)

 A do které doby a kam situoval Wenig tuto sváteční podívanou? Co 
se týká králů, jeden přicestoval z Orientu, druhý asi odněkud ze staré 
Rusi, třetí pak je Čech: na hlavě má svatováclavskou korunou a podobá 
se Jiřímu z  Poděbrad, jak ho, sedícího na  koni, jednou nakreslil Aleš. 
Zástupci lidu obecného přišli z venkova i z města (Alšovi daráci jsou bez 
výjimky vesničané), ale zatímco oděvy venkovské při své tradiční ne-
měnnosti neříkají o svém stáří nic určitějšího (na proslulé Národopisné 
výstavě českoslovanské, uspořádané v  Praze roku 1895, představoval 
tento způsob oblékání lidovou kulturu ještě zcela živou), městské  
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ukazují k biedermeyeru – pražskému: i přesnější určení časové a místní  
odlišuje Wenigovy postavičky od  figurek Alšových, které připutovaly 
kdovíkdy a kdovíodkud. Město, na jehož pozadí se Alšův betlémský vý-
jev odehrává, je směsice převážně středověkých staveb, typických pro 
mnoho našich měst, ale ve  svém celku nepřipomíná konkrétně žádné 
a osamělá dřevěná chalupa, zastupující stavitelství vesnické, také mohla 
vzniknout leckde. Naproti tomu město Wenigovo je jedinečné, neza-
měnitelné: tyto jesličky jsou hradčanské. Neboť Prahu, viděnou jako-
by z Klárova, zde reprezentuje samo sídlo českých králů s dominantou  
svatovítské katedrály přibližně v té podobě, jakou měla před epochou 
baroka. (Také ve městě Alšově barokní element, pro Čechy tak charak-
teristický, chybí.) Řekl jsem „přibližně”, poněvadž umístění některých 
staveb Wenig pozměnil a některé si prostě vymyslel: na básnickou licen-
ci nemají právo jen literáti, a Narození Páně v podání evropských výtvar-
níků mnoha staletí o tom svědčí výrazně.
 Architektonické pozadí této betlémské scény má tedy mnohem dů-
ležitější úlohu, než jakou mu přiřkl Aleš, není pouhým pozadím, ale zá-
kladnou všeho, co se tu děje, určující především přítomnost českého 
krále. Tento panovník věru nemusel vážit tak dalekou cestu jako dru-
zí dva – stačilo, aby na svém bělouši vyjel z východní brány hradu, a už 
brzy stanul u  chýše, v  níž se božské dítě narodilo. Totiž chýše! Tahle 
sancta casa je výstavná česká chalupa s  lomenicí a  podsíní, jaké míva-
ly především vesnické kovárny; u  nás v  Podkrkonoší se několik tako-
vých dosud zachovalo. Tady slouží atypicky jako chlév pro osla a vola, 
kteří asi mají co dělat, aby svým dechem zahřáli Ježíška v  prostoře ze 
tří stran otevřené na  mráz. – Dominantní postavení pražského hradu 
určilo i polohu chalupy. Wenig ji neumístil do středu výjevu, jak to je  
obvyklé u betlémů lidových a jak to udělal i Aleš, ale na levý okraj jako 
boční kulisu; v pojetí představitelů „vysokého” umění, zejména středo-
věkého, je excentricky umístěný chlév se Svatou rodinou častý. Slovo
kulisa jsem nepoužil namátkou. Josef Wenig byl nejen proslulý ilustrátor,  
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nýbrž i  divadelní výtvarník a jeho  scénografické cítění se obrazilo 
také v Pražských jesličkách, kde je dějiště výjevu pojato prostorověji  
než v  betlémě Alšově; značně k  tomu přispívá zvláštní dlouhá kulisa 
zobrazující křovisko vysoko zaváté sněhem jako předstupeň hradního 
návrší. (Ostatně v každém betlémě je mnoho divadelního, a to mi při-
pomíná, že v 19. století například v Praze doprovázeli majitelé betlémů 
jejich veřejné vystavení produkcemi loutkového divadla.) A byla to pa-
trně tato divadelnost, co mě inspirovalo k velmi působivému osvětlení 
Pražských jesliček. Za Svatou rodinu jsem připevnil žárovečku potaže-
nou oranžovým celofánem a  ten skrytý zdroj světla dával scéně večer, 
kdy jsem ji o samotě pozoroval a spoluprožíval – v pokoji bylo úspor-
ně zhasnuto –, tajemný temnosvit, který by se možná líbil i  velkému 
Rembrandtovi. Od té doby se na naše betlémy dívám nejraději po se-
tmění při svíčce, vlastně i proto, že si Kristovo narození představuji jako 
výjev noční, a vlasatice nad ním mi dává za pravdu: ve dne by ji vidět  
nebylo.
 Bohužel i  tento betlém se v  oněch temných letech kamsi poděl, 
nejspíše když na  sklonku války za  náletu na  Brno (rozhlasové  hláše-
ní  protiletadlové  obrany, Luftlagemeldung, tehdy už nemohlo ve-
řejnost ujišťovat, že über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher 
Flugverband) úlomky bomby zasáhly i  podkroví domu číslo 16 v  pů-
vabné ulici Tivoli, kde jsme měli byt (v posledním válečném roce jsme 
tam nebydleli: otec byl předčasně penzionován a  poněvadž na  ven-
kově se po hmotné stránce žilo snadněji, žili jsme v  Kalné), a  zničily 
nebo silně poškodily i  většinu toho, co tam bylo schováno, tedy asi 
také náš betlém. Stýskalo se mi po něm, ale jeho poválečný nástupce, 
podobně vyztužený překližkou, kterou jsem pak pracně prořezával, 
mi časem přirostl k srdci ještě pevněji, zvlášť poté, co se na půdě kdosi 
vloupal do bedny, do níž jej spolu s jinými věcmi tatínek po Vánocích 
uložil. Lecco z  něho zmizelo, ale nejpodstatnější části jako zázrakem 
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zůstaly a  tím bedlivěji jsme je pak ochraňovali. A tak nám vydržely až 
do dneška.

 Tenhle betlém byl ze všech nejmladší i vznikem, jako kdyby nějaká 
vyšší moc chtěla, abych si, až ze mne bude historik umění, mohl i na pří-
kladě betlémů uvědomovat vývojové proměny českého výtvarnictví. 
Vytvořil jej Josef Lada roku 1920 a dal mu všechny obdivuhodné vlast-
nosti svého umění – osobitost, básnivost, výtvarnost a modernost. A čes-
kost. Ta je stejně pevně spjata s venkovem jako Alšova (Wenigova je, jak 
jsem už pověděl, spíš městská) a stejně přímo vyplynula z umělcových 
vlastních zážitků, ovšem s tím rozdílem, že tradiční vesnické obyčeje, jež 
mladý Aleš poznal v Miroticích, žily ve shodě s tehdejší dobou, kdežto 
ty, které znal Lada z Hrusic svého dětství, už dožívaly a náležely čím dál 
víc minulosti.

 Jako ve  Wenigově betlémě i  zde začíná českost už povětrnostní-
mi podmínkami, a  já tu musím myslet na Narození Páně, které Ladův 
největší předek po  duchu, Pieter Bruegel starší, v  šedesátých letech 
16. století přenesl proti dosavadním zvyklostem do sněžné zimy svého  
nizozemského domova. Ani Lada nemohl jinak, než dát české vá-
noční krajině sněhovou pokrývku, mě-li ji zobrazit pravdivě: za jeho  
dětství byl sníh ještě neodmyslitelnou součástí zimního času. (V  prv-
ních letech čtyřicátých jej spousty sněhu zpříjemňovaly i mně, jakoby 
navzdory válce, zvláště když spolu s velkými mrazy, sužujícími němec-
ké vojáky u Moskvy a Stalingradu, nadílely nám školákům velmi vítané 
„uhelné” prázdniny.) A Lada, poněvadž byl důsledný, nevysadil své tři 
krále na koně, ale posadil je do saní – pěkně si tam hoví v teple košichů 
a přikrývek. A protože tento betlém má být opravdu lidový, na kozlí-
ku nesedí dvorští kočí, ale venkovští strejcové a ani jejich koně nejsou   
ušlechtilí plnokrevníci. Přesto jsou tito valášci krásní a  já jsem na nich 
mohl oči nechat – svým půvabem se Alšovým koňům vyrovnají a oso-
bitostí je dokonce předčí; ostatně i ořové Wenigovi, podobně zbarvení 
jako ti Alšovi, by v soutěži s nimi obstáli víc než dobře.
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Už tehdy v mládí jsem obdivoval Ladovu schopnost postavit zvířata 
na  roveň lidem a  představit nám je jako výrazné individuality s  vnitř-
ním životem, zračícím se v  jejich tvářích: ano, jeho krávy, kozy a pra-
sata se tváří neméně výrazně než lidé a přitom nepřestávají být zvířaty. 
(Stavbu jejich těla ovládal Lada suverénně, a proto mu nepůsobilo se-
bemenší potíž zpodobit je třeba při kotrmelci tak, že vypadá naprosto  
přirozeně; o tom, jak blízko měl ke zvířatům, svědčí ostatně i  fakt, že 
první ryze ladovské rysy se ponejprv, ještě před rokem 1920, objevily 
právě v jeho karikujících kresbách zvířat.) Také tito dva koníci, grošák, 
vezoucí dva krále najednou, a ryzák, určený jen pro veličenstvo černé, se 
jeden od druhého odlišují i povahou: grošák je mírný a ukázněný, i když 
běží, ryzák sebevědomý a bujný (zračí se mu to i oku) a vozka má plné 
ruce práce s  opratěmi, aby zvládl jeho ctižádostivou potřebu co nej-
dřív předehnat domnělého soupeře. A  jak hlubokou znalost, hodnou 
zkušeného psychologa i sociologa, projevil Lada při charakterizaci lidí, 
ať patří k panstvu, k venkovské honoraci nebo k chudině! (Jsou mezi 
nimi i dva pastýři ze Slovenska, protože betlém je samozřejmě českoslo-
venský; na Slováky si arci ještě dříve vzpomněl Aleš, velký slovakofil.) 
A  kolik humoru je ve  všem! Všichni spěchají, komentoval to betlémské 
dění později sám Lada v knize Kronika mého života, jen pan učitel s paní 
učitelovou jdou na půlnoční pomalu a vážně, jak se na ně sluší. Za nimi se postr-
kuje stará babka, snad výměnkářka, s nebeklíčem v ruce; na její tváři je vidět, 
jak se na tu půlnoční těší. Všechny tyhle lidičky znal stejně dobře a měl je 
rád, ale nejbližší mu přece jen byli ti nejchudší, k nimž na prvním místě 
patřil tesař Josef a jeho rodinka. Ten Josef: v Alšově podání je to oprav-
dový světec, jenž se v rouše takřka mnišském k Ježíškovi, Dítěti božímu, 
modlí, Wenigův v plášti s kožešinou stojí za Marií jako ceremoniář při-
pravený vítat vznešené návštěvníky, Ladův pak je dělník v modrákách, 
zástěře a bagančatech a s tesařským metrem (leckomu  to tehdy bylo  
trnem v  oku coby profanace svatosti), který si sem odběhl mezi pra-
cí, aby se potěšil  pohledem na děcko tak vydařené. A  jeho ruce jsou 
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ztělesnění pracovitosti a dřiny: Nic nemají než ruce, nic než hlad / a skrytou 
pýchu, jak jim roste dítě, napsal Karel Toman v básni Svatá rodina, k níž ho 
prý Ladův betlém inspiroval. A Ježíšek se má opravdu k světu (Wenig ho 
viděl ještě jako nemluvně v peřince) a k Anduličce z Nerudovy Romance 
stědrovečerní by se už tulit chtěl.

 Ale byl bych tuze nevděčný, kdybych nenapsal, jakou radost mi dělá 
krajina, v níž se to všechno děje, nejčeštější zimní krajina, jakou si lze 
představit (Ladova vizuální paměť a smysl pro typičnost byly snad ještě 
skvělejší než Alšovy: geniální!), ten kopec s vesnicí rozloženou kolem 
kostelíka, jehož podobu neutvářeli umělci, ale řemeslníci. A  sníh po-
kryl zem i chalupy a obalil stromy bělostně a čistě jako cukr na vánočce. 
Nikdo po Ladovi – snad až na Vlastimila Radu a Jiřího Trnku let čtyřicá-
tých – nezobrazil českou zimu tak poeticky jako on. (Radova a Trnkova 
je však trochu smutná, inu válečná.) Ne, nedovedu už vidět v duchu náš 
venkov a naši zimu jinak než ladovsky, Lada mi ve všem všudy mluví 
z duše a myslím si, že takových jako já je mnoho: jeho dílo v nejlepším 
slova smyslu zlidovělo a znárodnělo, aniž slevil v čemkoli z umělecké 
náročnosti. Za  jednoduchostí  a  prostotou  jeho  umění, působícího 
tak samozřejmě a  průzračně, je skryto cílevědomé úsilí s  nejvážnější, 
vskutku existenciální motivací, jež souvisela s umělcovým tělesným po-
stižením (pocit nejistoty jako důsledek ztráty jednoho oka ho vedl ke   
snaze o  co nejpřesnější, nejurčitější výtvarný výraz), úsilí zcela pro-
dchnuté moderním duchem, důsledně se odvracejícím od iluzivní po-
pisnosti. Tato tak osobitá tvorba při vší své jedinečnosti jasně obráží 
tendence příznačné pro evropské moderní umění v době, kdy dozrá-
vala. Lada, zpočátku ovlivněný kresbami Alšovými (Alšův styl si jako 
mladíček osvojil natolik, že kreslil v jeho duchu, aniž si uvědomoval, že 
napodobuje: při tomto ztotožení si prostě nedovedl představit, že lze 
kreslit jinak, a navíc byl přesvědčen, že tento sloh má v Čechách platnost 
univerzální, pro všechny umělce směrodatnou), pak kresbami proslu-
lých karikaturistů secese, zejména německých, si díky nim plně ujasnil, 
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co jako výtvarník potřebuje a chce. Jeho lapidární realismus s  jemnou 
příměsí naivismu (ostatně i s trochou opravdové naivity, jejíž podstatou 
je vnitřní čistota a svěžest) je spojen s takzvanou novou věcností raných 
let dvacátých, je stejného rodu jako tehdejší umění Josefa Čapka, Otty 
Gutfreunda a Pravoslava Kotíka. V tomto tak moderním a  tak českém 
díle je však i něco z všeobjímavého realismu starých Nizozemců: i pro-
to je tolik obdivoval Emil Filla, autor jedné z  nejpronikavějších statí 
o Ladovi, kterou výmluvně nazval Vyznání.

 Jako člověk, kterému už v dětství učarovalo kreslířské umění, jsem si 
vždycky všímal nejen celkového rázu kreseb, nýbrž i povahy jednotli-
vých čar. Tak jsem si čím dál víc uvědomoval, jak se odlišují linie, jimiž 
Lada ztvárnil tento svůj první betlém (ty další už nebyly určeny k vy-
střihování, jejich pojetí je čistě obrazové), od linií na zimních výjevech, 
které kreslil a maloval v  letech čtyřicátých a padesátých. Ve dvacátých 
letech měla kresba převahu nad malbou, byla to kresba někdy barvami 
pouze doprovázená, plošně kolorovaná, ale časem se poměr vyrovnal, 
ba někdy se – když barvy zhutněly – obrátil. Proto také míváme u čer-
nobílých kreseb z  pozdější doby pocit, že chtějí být ještě vybarveny. 
Tehdejší zmalířštění Ladova výtvarného projevu vůbec poněkud oslabi-
lo výraznost kresby. Změkla a nebyla už tak dynamická, tam kde se dříve 
energické, různě široké čáry lomily, později už v sobě neměly tolik na-
pětí (zprvu byly schopny modelovat objemy jen svou měnící se šířkou), 
protáhly se a ne vždy zcela pružně se ohýbaly do obloučků a vlnovek. 
Měkčí potom bylo všechno, měkčí a klidnější – epiku s dramatickými 
momenty vystřídala trochu nostalgická lyrika. Miluji i tohoto pozdního 
Ladu, který s citem opravdového koloristy prohluboval tajemnost svých 
zimních nocí zvláštní, jedinečnou modří plnou utajeného světla, miluji 
ho, ale onomu ranějšímu, jiskrnějšímu dávám přece jen přednost.
 Tenhle  betlém se tedy zachoval aspoň zčásti a zůstal u mne, i když  
jsem se z Brna odstěhoval do Prahy a v Praze vystřídal tři byty: jestliže 
jsem měl mít všude pocit domova, musel být se mnou i on. Těch víc než 
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padesát roků, které přeletěly od doby, kdy jsem jej v Brně poprvé posta-
vil do naší jídelny, je na něm vidět. Papír se leckde od překližky odchlípil, 
mírně zhnědl a už dávno není bez poskvrny, veselé modře a přívětivé 
zeleně a hnědi potemněly, ale patina betlému spíš prospívá než škodí 
a věk zvyšuje jeho úctyhodnost. Nestál vždycky na stejném místě – život 
naší rodiny si několikrát vyžádal změny bytového zařízení a jeho umístě-
ní, a s nábytkem se musel stěhovat i on. Teď stává v mé pracovně na kla-
sicistním skříňovém sekretáři, tedy poměrně vysoko (tím mi připomíná 
lidové jesličky mé babičky v Nové Pace, ke kterým jsem si musel stoup-
nout na židli, chtěl-li jsem je dobře vidět: byly určeny k umístění v koutě 
a co jim scházelo na šířce, nahradila výška), a to, že k němu vzhlížím, je 
namístě. Je to přece relikvie, věc posvátná. 
 Od  chlapeckých let, kdy jsem i  já načas podlehl kouzlu poštov-
ních známek, jsem už nic nesbíral, potřeba shromažďovat, hromadit 
mi vždycky připadala bláhová. I  tak mám věcí, hlavně knih, víc, než 
opravdu potřebuji. Ale keramické Narození Páně, které přibylo k nále-
žitostem našich Vánoc po Ladově betlémě – koupil jsem ji ještě v Brně 
pro svou ženu Milenu – přebytečné není. Je to plastika drobná, dá se 
snadno přenášet (bývaly doby, kdy zámožní lidé takto přemísťovali 
i své soukromé oltáříky, ba vozili je s sebou na cesty) a vejde se i na re-
gál přecpané knihovny, kde stává nejčastěji. Mile mi připomíná krásná  
první léta manželství i  toho, kdo ji vytvořil, hrnčíře a amatérského ar-
cheologa Heřmana Landsfelda, s nímž mého otce sblížila ve čtyřicátých  
letech právě láska k  hrnčířství: Zeminova hrnčírna, kde se tatínek na-
rodil a vyrůstal, náležela v Nové Pace k nejznámějším. V  letech pade-
sátých se seznámila se „strýčkem črepárem” ze Slovácka také Milena, 
když v  Uměleckoprůmyslovém muzeu připravovala výstavu habánské 
keramiky – Landsfeld bádal o historii moravských novokřtěnců neboli  
habánů horlivě. Také to byl důvod, proč jsem jeho jednoduše tvarovanou 
a kolorovanou plastiku z roku 1952 v prodejně ÚLUV koupil. Neříkám jí  
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ani betlém ani jesličky, poněvadž si tam Panna Maria se svým nemluvňát-
kem v náručí sedla pod strom, hlídána pouze Josefem a žlutým ptáčkem. 
A je to věc opravdu lidová a naivní a s dřevěným andělem betlémským 
z Kalné se snáší dobře – přes rozdíl stáří a původu patří jaksi k  sobě. 
A ještě něco k nim patří, nač nesmím zapomenout.
 Za svého působení v  tišnovském muzeu na sklonku padesátých let 
jsem občas zajel do  Lomnice u  Tišnova. V  tom malebném městečku 
se starobylým zámkem a zbytky židovské čtvrti se mi líbilo, a zalíbilo  
se v něm také příteli Bohumíru Matalovi, kterého jsem párkrát vzal s se-
bou; tehdy jsme ještě netušili, že po letech bude Mirek na tamním hřbi-
tově pohřben. Měl jsem i  v  Lomnici několik spřízněných duší, s  ni-
miž jsem se na Tišnovsku nemusel pořád cítit jako vyhnanec. A  jedna 
z nich, stará paní, mi o kterýchsi Vánocích dala něco, co jsem přijal hlav-
ně ze soucitu. Ne k dárkyni, ale k dárku. Byl tak dojemný! Dvě osamě-
lé betlémové ovce, osiřelé ovečky, urobené tím nejjednodušším způso-
bem z úzkého kusu dřeva a ze sirek: řezbář špalíček na obou koncích  
 zaoblil, krk naznačil zúžením, do boků udělal několik zářezů značících 
záhyby rouna, vyvrtal dírky pro nohy a  uši a  vetkl do  nich přiříznuté 
úlomky sirek, nakonec všechno natřel vápnem, a pasoucí se ovečka byla  
hotová. Snad už nemůže být nic prostšího, primitivnějšího, ale má to vý-
stižnost srovnatelnou s magickou názorností výtvorů paleolitických – je 
v tom vskutku cosi pravěkého, připomínajícího nám samy počátky člo-
věčí výtvarné tvořivosti. Dalo se to odmítnout, když to bylo tak ubohé 
a tak úchvatné? A tedy jsem si ovečky vzal (musely zůstat spolu) a od té 
doby je mám a chráním jak oko v hlavě, poněvadž dokazují jasněji než 
cokoli jiného kolem mne, že spiritus fluit ubi vult – duch vane, kde chce.
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Snad každá rodina má své zvláštní vánoční zvyky a rituály, často letité, 
přečkavší několik generací, a  je tomu tak i u nás Zeminových. Jedním 
z nich je čtení povídky Ignáta Herrmanna Tobiáškův Štědrý den. Kdy 
nám ji tatínek přečetl poprvé, si nepamatuji, vždyť od  té doby uply-
nulo sedmdesát let. Tatínek už nežije, ještě před ním umřela maminka 
a po něm, loni, i Drahomíra, moje o čtyři hodiny mladší sestra, ale akté-
ři Herrmannova vyprávění o Vánocích ožívají dál u mne a u mého syna 
Ondřeje, kterému jsem povídku četl já a který ji čte zase svým dětem. 
Já to dělám už jen pro sebe a potichu, ale i  tak znova a znova podlé-
hám kouzlu Herrmannovy češtiny a jadrného vypravěčství, prozrazují-
cího dokonalou znalost prostředí, z něhož látku pro příběh načerpal,  
prostředí kupeckého a  staropražského. Pan Florián Karas, Tobiáškův 
„principál”, měl totiž obchod se smíšeným zbožím a měl jej v Karlově 
ulici na Starém městě. A já, který Karlovku dobře znám i proto, že tam 
po léta chodím do domu číslo 26 učit na DAMU příští scénografy, před-
stavuji si, že Karasův krám byl právě v tomto domě, a to mi ještě umoc-
ňuje kouzlo povídky, v  níž se spojila, pro Herrmanna tak příznačně,  
citovost a soucitnost s humorem. A jak to bývá u literárních děl, jež jsme 
si oblíbili, některá její místa v naší rodině zdomácněla tak, že je rádi ci-
tujeme. Proto když chci před jídlem naznačit svou nedočkavost, podo-
tknu, že za svou židlí stál principál, hledě lačnými zraky na přípravy k večeři. 
A když jsme se my rodiče někdy rozčileně dohadovali, kdo z nás zavinil, 
že se nějaký pokrm nedaný do chladna zkazil, výborně se bavící Ondřej 
volal po karasovsku: Kradu já ten punč? Nebo ho pumpuju z kanálu? A my, 
najednou přeladěni na tóninu veselou, jsme se vzájemně častovali oslo-
vením padouchu! jako pan Karas peskující učně Tobiáše za to, že rozbil 
láhev s punčem. Neboť, jak píše Herrmann, obyčejně nadávali principálo-
vé „huncúte” a „prevíte”, ale pan Karas měl vybranější slovník. Byl taky něko-
likrát v divadle a zalíbilo se mu zlořečení divadelní. Padouchu, bídáku – ano  
někdy vykřikl i vrahu! 
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 Čtu tedy Herrmannovo vyprávění vždycky s novým potěšením, vý-
borně se bavím a  přitom – jako Tobiášek osamělý v  nejzazším koutě 
krámového skladiště (Ani na oči mi nechoď, nestvůro, zmiz, abych tě nevi-
děl...), kde byl shodou neblahých okolností zapomenut a zamčen, za-
tímco ostatní se chystali ke  slavnostní společné večeři – vzpomínám 
na  Vánoce svého dětství, k  nimž neodmyslitelně patřila tato povídka, 
chvílemi mě ponoukající k  slzám, ale končící šťastně Tobiášovým vy-
svobozením a obzvláště štědrým obdarováním, když dostal Tobiáš krom  
všeho, co ostatní, i zcela nový, lesklý stříbrný zlatník, tehdejší doby vzácný peníz, 
neboť stál papírovou zlatku a patnáct nováků. Tento obchodnicky věcný zá-
věr je po dojemných výjevech, které jej předcházejí a jež on tak vhodně 
vyvažuje, vskutku mistrovský.
 Mám vůbec rád vánoční povídky, ale je jich čím dál míň a jsou čas-
těji k dívání než ke čtení – dospělí sahají spíše po  jiné četbě a děti už  
nečtou skoro nic a vysedávají u  televizorů. Jaroslavu Seifertovi z  toho 
bývalo smutno (stejně se rmoutil nad tím, že dnes už málokdo dove-
de povýšit psaní dopisů na umění, pokud je vůbec píše: teď se telefo-
nuje a mobilními telefony se píšou zkratkovité „esemesky”) a aby tyto  
povídky v  našich krajích nevymizely úplně, pro svou vzpomínkovou 
knihu Všecky krásy světa jednu vytvořil. Jmenuje se Poslední vánoční 
povídka v Čechách. Kdyby byla opravdu poslední, Vánoce by byly zas 
o trochu méně voňavé, a proto se i já o něco takového pokusím a budou 
to hned pokusy tři.

Stalo se to před čtyřiceti lety. Žil jsem s Milenou už v Praze, ale do Brna, 
odkud jsme přišli, jsme se vraceli stále rádi, byť čím dál zřídkavěji. 
Ovšem na  Vánoce jsme přijeli vždycky a  když se narodil Ondřej, jez-
dili jsme ještě raději, poněvadž pobyt u dědečka a babičky tomu malé-
mu umocňoval slavnostnost svátků: i  já jako chlapec jsem nejvíc milo-
val ty Vánoce, které jsem prožíval v domě svých prarodičů, nota bene  
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na  venkově, tehdy ještě jaksepatří zasněženém. – V  těch šedesátých 
letech minulého století byla cesta do Brna dlouhá, dosud neurychlená 
dálnicí, a pro nás o to pomalejší, že jsme jezdili Trabantem – na větší au-
tomobil jsme se jako „duchovědci” ještě dlouho nezmohli. Nebyl zrov-
na pohodlný a v zimě jsme v něm mrzli, sloužil nám však věrně, třebas 
ne zcela spolehlivě, hodně dlouho.
 Jednou jsme zas takhle přijeli do Brna navečer před Štědrým dnem 
a protože jsme dorazili až za tmy, nechali jsme vánoční dárky přes noc 
vzadu v kufru – tenkrát jsme ještě neměli strach z vykradení, zvlášť když 
to byl kufr Trabantu, který věru nebyl vozidlem boháčů; dámám, o něž 
se ucházeli jeho řidiči, imponoval jen o  málo víc než nepromokavým 
plátnem krytá tříkolka Velorex, řízená jezdci obzvlášť otužilými a  srd-
natými. – Na  Štědrý den jsem po  ránu seběhl k  autu zaparkovanému 
přímo před domem (u chodníků bylo tehdy ještě místa dost), z kufru 
jsem vyndal největší dárky, ještě jsem zkusil, zda se v nočním mrazu ne-
vybila baterie (to se stávalo často), a odnesl dárky do bytu. Potom jsem 
se k vozu vrátil pro zbylé balíčky, sáhl do kapsy, abych vylovil klíček – 
a strnul jsem. Nebyl tam, ale šklebil se na mne zpod volantu, kde jsem 
jej zapomněl, poněvadž se dvířka dala zamknout bez něho. Rezervní 
klíček jsem naneštěstí nechal v  Praze, a  tak co teď? V  Brně jsem žád-
ného zkušeného trabantistu neznal, autodílny (teď by se řeklo servi-
sy) byly zavřené, i nenapadlo mě nic jiného, než jít na policii – věděl 
jsem, že policajti otvírat zamčené automobily umějí, a  šel jsem tedy 
do  Leninovy (předtím Kounicovy) ulice, kde byla jejich centrála. Ale 
když mi po  dlouhém zvonění otevřeli, dověděl jsem se, že to udělat  
nesmějí, poněvadž by to bylo protiprávní (!), a  nic nepomohly moje 
námitky, že o to žádám já sám coby majitel auta, s dodatkem, že samo-
zřejmě za to zaplatím. Ne a ne a ne – bylo mi jasné, že se nikomu nechce  
narušit si vánoční dolce far niente. Co mám tedy dělat? Copak ne- 
existuje nějaké legální řešení? Chvíli se radili a  potom mě odkázali 
na požárníky, kteří mají určitě i dnes v pohotovosti zámečníka. Naštěstí 
to k nim nebylo daleko, jejich hlavní strážnice je na Lidické (postaru na 
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Nové), seběhl jsem tam za chvilku, ale čas přece jen pokročil a blížilo 
se poledne. Zahnal jsem myšlenku na  to, jak se naši chystají k obědu 
a bez telefonu o mně nevědí vůbec nic, a začal jsem podruhé líčit, co 
se mi přihodilo. Vypadal jsem asi velmi nešťastně a  hasiči se zachova-
li lidsky: ano, někdo z nich mi auto otevře, musím však počkat, až se 
bude do  ostatních strážnic rozvážet večeře. Posadili mě na  židli, kde 
jsem si pak krátil čas pozorováním velkých červených vozů s hadicemi 
a výsuvnými žebříky, a tyčí, na jakých jsme šplhávali ve školní tělocvič-
ně a po nichž oni při poplachu sklouzají z pater do přízemí. Dnes už si 
na všechno nevzpomínám přesně, ale bylo to docela zajímavé a aspoň 
trochu mi to pomohlo čekat.
 Konečně přinesli kanystry s čajem a s bramborovým salátem a peká-
če s velkými porcemi smažených kaprů, dosud teplými a  lákavě voní-
cími (teprve v té chvíli jsem si uvědomil, že mám hlad), naložili je na   
„dodávku” a k nim vysadili mne, a vyjeli jsme. Řidič, jehož zátylek jsem 
občas zahlédl předním okénkem, byl zvyklý jezdit rychle a jel i tentokrát 
jako k ohni, náledí nenáledí – toho dne to klouzalo notně – a já, dřepí-
cí vedle kanystrů a pekáčů, jsem se měl v zatáčkách co držet, zatímco 
ony rejdily po plechové podlaze, až jsem měl strach, že se jejich obsah 
vylije a vysype, a tak jsem přidržoval i je. Oddechl jsem si, teprve když 
bylo všechno rozvezeno a řidič se mě zeptal, kam to bude? Ze Starého 
Brna (Oltec, říkají roduvěrní příslušníci brněnské „plotny”), kde byla 
naše poslední zastávka, do Jiráskovy ulice (až do konce války se pro svůj 
půvab jmenovala Tivoli, a její obyvatelé byli tedy ti voli) to není daleko, 
a brzy jsme konečně stáli u prokřehlého Trabantu. Řidič, hodný člověk, 
ho poplácal po střeše a sklonil se ke dvířkům. Za několik okamžiků byla 
otevřená. Chtělo se mi toho dobroděje ex machina (mimochodem: jeho 
mašina byla Dacia) obejmout, ale raději jsem mu dal nějaké peníze, on 
srdečně poděkoval – to nemuselo být! –, já poděkoval ještě srdečněji, 
a už jsem se díval, jak milá dodávka odjíždí k Veveří ulici.
 Ty Vánoce se vydařily, i ten postní, značně už opožděný oběd chutnal 
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náramně a večeře si nad něj vyskočila jaksepatří vysoko, dárky byly milé, 
ale co naplat, žádný se nevyrovnal tomu, jímž mě obšťastnili hasiči.

Druhá povídka se ohlíží na  dobu jen o  málo pozdější, ale Ondřej už 
tehdy vyrostl natolik, že s Edgarem, svým spolužákem a kamarádem ze 
sousedství, mohl běhat po staroměstských ulicích bez našeho dohledu. 
Měli se k světu mnohostranně, byli podnikaví a když se před Vánocemi 
v Kaprové ulici – nomen omen – objevily kádě napěchované kapry, na-
bídli prodavačům, že jim budou dělat reklamní agenty. Chlapy se zástě-
rami a gumovými holínkami nabídka pobavila a třebaže ji nebrali vážně, 
neodmítli ji, a hošíci se dali do práce, psali poutače a oslovovali kolem-
jdoucí, a třebaže se míra jejich úspěšnosti nedala zjistit, rybáři dobrovol-
né pomocníky odměnili rybou (jednou, poněvadž si asi mysleli, že jsou 
to bratři), pěkným živým línem: asi se octl mezi kapry proto, že je jejich 
příbuzný. Lín, Tinca, rod z čeledi kaprovitých, má podle encyklopedického 
slovníku ČSAV krátké tělo, pokryté drobnými hluboce v kůži zasazenými šu-
pinami, a dosahuje délky 30 cm a hmotnosti více než 2 kg. Tenhle byl pořád-
ný cvalík a dvě kila měl jistě, a poněvadž se nám líbil (Edgarovi rodiče 
ho nechtěli), dali jsme ho, jak jinak?, do vany. A jak se sluší na správný 
vánoční příběh, bylo nám ho líto, a tedy jsme si řekli, že mu dáme svo-
bodu. Ale kde? – do Vltavy ve městě jsme ho pustit nechtěli. Uvažovali 
jsme, uvažovali a nakonec jsme se shodli na jednom poetickém rybníč-
ku v zadní části průhonického parku.
 Rozhodnuto, ujednáno, ale v  tom předvánočním shonu pořád od-
kládáno – dni ubíhaly ještě rychleji než jindy, času zbývalo čím dál míň 
a když jsme 24. prosince skončili se všemi předvánočními přípravami, 
bylo už pokročilé odpoledne a  do  Průhonic jsme přijeli za  šera, pod 
zataženým nebem rychle temnícího. Spěchali jsme i  proto, že s  námi 
byl Edgar, kterého jsme slíbili vrátit rodičům co nejdříve. V liduprázd-
ném parku nás obklopilo hluboké ticho, působící až tísnivě, ale přesto 
krásné, zkrášlené i tou neobvyklou chvílí, tajemnou a opravdu sváteční. 



77

Došli jsme k rybníčku, vymotali milého lína z mokrých hadrů a vložili 
ho do nehybné černé vody. Zmizel v ní tichounce, navždycky...
 Až při cestě zpět jsme to tajuplné mlčení přírody porušili tlumeným 
hovorem a přáli jsme si už jen – mezitím se zcela setmělo –, abychom 
byli co nejdřív doma. Zpáteční cestou však příběh neskončil, ale vyvr-
cholil a to je vlastní pointa tohoto vyprávění. Zabloudili jsme totiž. V té 
tmě jsme se po klikatých neosvětlených silničkách (dálnice v onom čase 
nebyla ještě hotová) motali kdesi po Spořilově a Michli a pak jsme uvízli 
na nějaké rozestavěné vozovce (možná to byla právě dálnice), odkud 
jsem musel tápavě couvat, zatímco opodál za okny paneláků zářily stro-
mečky a  lidé tam jistě už večeřeli. Hoši začali z únavy a hladu usínat, 
a obava, co nám asi povědí Edgarovi rodiče, byla každou minutou tíži-
vější. Kdybychom jim byli mohli aspoň zavolat! Když si teď vzpomenu 
na naši bezmocnost, říkám si, jaký báječný vynález je mobilní telefon.
 Konečně jsme se dostali do osvětlených prostor, konečně jsme dojeli 
do naší Maiselovy ulice a konečně jsme u sousedů zazvonili. Snad proto, 
že byla svatá noc, obešlo se to bez větších výčitek. Hlavně že byl Edgar 
tady, živý a zdravý – jako ten Tobiášek, když ho pan Karas našel zapome-
nutého v krámě. Když jsme zasedli k slavnostně prostřenému stolu, děti 
v  jiných rodinách jistě už rozbalovaly dárky. Jim nejkrásnější slavnost 
roku končila, nám teprve začínala, oni měli příchod Jezulátka za sebou 
na celý další rok, my ještě před sebou, a opět se ukázalo, že ve všem zlém 
je něco dobrého.

Třetí povídka bude krátká, ale obšírnější úvod vyžaduje také.
 Ústřední místnost našeho bytu je jakási řekněme hala, kam se vchá-
zí úzkou předsíní vedle kuchyně a  odkud vedou dveře do  pokojů 
a do koupelny: pokoje jsou vpravo a vlevo, koupelna uprostřed vzadu. 
Nu, a v téhle poměrně velké místnosti prožil Ondřej značnou část dět-
ství. Stala se jeho hřištěm a tělocvičnou, dokonce s ribstolem čili švéd-
ským žebříkem, toho jsme však užívali spíše my starší, kdežto on dával 
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přednost hrám – míčovým hrám, ještě přesněji fotbalu a  pozemnímu 
hokeji. K tomu ovšem potřeboval soupeře a tím jsem mu byl nejčastěji 
já, ale z nouze i Milena (co by matka neudělala pro syna?) a někdy byli 
do hry vtaženi i hosté, například pan profesor Kutal, pro Ondřeje strý-
ček Albert, který se z našeho učitele na brněnské univerzitě časem stal 
naším přítelem a  takřka členem rodiny, bydlícím za  svých pracovních 
pobytů v Praze u nás. A bylo pěkné vidět toho věhlasného medievalistu 
v roli gólmana, jak se v otevřených dveřích koupelny snaží chytit teni-
sové míčky, jimiž ho ostřeloval útočící Ondřej, zatímco já jsem se hokej-
kou oháněl jako obránce.
 Bývala to krásná utkání, a proto není divu, že jsme si jednoho chtěli 
dopřát i na Štědrý den před večeří, ovšem jen krátce, poněvadž v ku-
chyni se už přípravy blížily ke smažení kapřího masa. Tenkrát u nás byla 
na  návštěvě „teta” Marie, Milenina blízká spolupracovnice z  muzea, 
dáma již v letech, nemající rodinu, kterou jsme jí chtěli nahradit aspoň 
o Vánocích. Milena pomoc nepotřebovala, i v jídelně už bylo všechno 
nachystáno, a  tak jsme Marii, která nezkazila žádnou legraci, postavili 
do dveří a utkání začalo. Hráli jsme s vervou a ona odolávala Ondřejovým 
nájezdům celkem úspěšně (byla pěkně při těle a zakrývala větší část brá-
ny než pan profesor), ale jen do okamžiku, kdy se při prudkém zákroku 
octla na podlaze. Což o to, hokejoví brankáři se vrhají na led často, ona 
se však na hladké podlažní linoleum nevrhla, ale svalila. Právě na tako-
vých situacích se zakládají filmové grotesky (tělnatá obstarožní dáma 
ve  večerní róbě, válející se s  hokejkou po  zemi), ale nám do  smíchu 
nebylo: ukázalo se, že si zlomila ruku. Zápas předčasně skončil a místo 
k večeři jsme my hokejisté spěchali do nemocnice Na Františku. A tak 
se i  tento náš stědrovečerní hodokvas značně opozdil, a  zase byl pak 
tím pěknější a Marie se zápěstím v sádře se těšila ze sváteční družnosti 
ještě na Boží hod vánoční, poněvadž u nás i spala a protože po celý ten 
čas se jako šťastně nalezený Tobiášek u Karasových hřála v ohnisku naší 
pozornosti.
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Ležel jsi přede mnou
a byl jsi krásný,
krásný i v tom bědném stavu,
kdy se ze života stává pouhá hmota,
která se už brzy začne rozpadat.
Ležel jsi přede mnou
a tvé vyklenuté tělo třpytilo se 
stříbrně a perleťově tak,
že namalovat by to uměl kdysi
snad jediný Pieter Claesz.
Nádhera živlu, v němž ses narodil,
pablesky slunce na hladině,
když si nad krajinou vítr hraje s oblaky,
složité zbarvení rybničné vody,
měnící se podle nálad zas a zas,
svěží dech té vodní plochy a puškvorce kolem ní,
syrový těžký pach bahna
i lehounká vůně dívčích vlasů, kadeří rusálčích,
jež splývají s řasami,
všechno to a ještě mnohé jiné věci,
celý tvůj svobodný život
vyjevoval se mi jemně, tajemně z tvých šupin,
slepnoucích, jak slepne staré zrcadlo.
Ležel jsi přede mnou,
krásný i po smrti,
vznešený jak padlý rytíř,
ty jsi však nepadl,
ale byls zabit
(ach, zemřít tak smrtí býka,
jenž se, rovný s rovným, utkal se svým torerem!),
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zabili tě bezbranného
a tvůj matnějící pancíř byl čím dál víc
obrazem marnosti.
A já?
Odíral jsem z tebe nožem zbytky někdejšího lesku,
ale jenom moje ruce drásaly tvé zkrvavené maso,
jenom ony dělaly tu hroznou práci,
tu sváteční řezničinu,
moje duše ne.
Byly vůbec mé?
Také na nich lpěla tvá krev,
v nitru jsem však já sám krvácel,
já s tebou, kapře,
s tebou, mrtvý bratře můj, jsem krvácel.
Tak tedy pro mne letos začal Štědrý den.
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Veselé Vánoce! přeji před Štědrým dnem i sobě a přitom cítím, jak mi 
každým rokem veselosti ubývá, a  nejenom proto, že stále víc myslím 
na tu spoustu katastrof a neštěstí, násilí a krutosti, nemocí, hladu a bídy 
na světě. Druhá příčina je zcela osobní. Je to čím dále ostřejší vědomí 
rychlosti, jíž vánoční čas uplývá, nezadržitelně, nenávratně, navždy.
 Blíží se štědrovečerní hod, jak se zastara říkalo, dům je plný spě-
chu a neklidu, ještě zbývá ledacos dokončit a nic se nesmí opomenout, 
na večerní obloze, dnes zcela černé a průzračné, zajiskřila první hvěz-
da a v některých oknech na protější straně roudnického „malého rynku” 
už září stromeček: lidé zasedají ke stolu. A já, přestože bych měl přiložit 
ruku k dílu také, místo toho se vytratím do ztemnělé ložnice, poněvadž 
chci být s touto jedinečnou náladou sám, vychutnat si ji co nejsoustředě-
něji a oslavit začínající Vánoce, jak se oslavovat mají – zamyšlením a za-
sněním.
 A tak se dívám z okna a z hloubi duše prožívám toto své chvilkové 
zastavení a ztišení před nejsvátečnější večeří roku a myslím na narození 
toho, který svým životem a smrtí tak zásadně ovlivnil dějiny lidské spo-
lečnosti na tolika místech Země. Trvá to však opravdu jen několik chvil, 
z vedlejší místnosti mě volají a já si s lítostí uvědomuji, že můj začátek 
letošních Vánoc je už zase pryč a že takto kvapně uplynou celé svátky 
a stanou se minulostí, i když se budu – opět v Praze – snažit prodloužit 
je aspoň tím, že až skoro do jara nechám v pokoji stromek a betlém, snad 
nejdéle stojící vánoční stromek a betlém v Čechách.
 Do  mé radosti z  Vánoc se tedy mísí lítost, a  o  to větší zalíbení na-
cházím v čase adventním, kdy svátky jsou přede mnou, čtyři, tři, dva 
týdny a  pak už pouze jeden, ale přece jen ještě přede mnou, a  těším 
se ze všeho, co k adventu náleží – z brzkého soumraku a tmění, které 
tolik přeje poezii, z tajemných rorátů neoddělitelně spojených s tmou 
a s třaslavými plamínky svěc (nechodím na ně, ale představuji si je po-
dle vyprávění starých lidí rád, stejně jako strašidelnou Lucii, s níž jsem 
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se nikdy nesetkal), ze zázračně rozkvétajících barborek, z prvního mra-
zu a z prvního sněhu, jejž miluji i proto, že jej svatý Martin – objeví-li 
se vůbec – přiváží na koni (maminka ho nám dětem připomínala „pod-
kovami” s báječnou ořechovou náplní), ze svatého Mikuláše, který má 
v Čechách, zejména v Praze, už tolik malých  zástupců, z  houštin smrč-
ků, jedliček a  boroviček, přinášejících kousek přírody i na šedivé měst-
ské plácky, a chvílemi dokonce také z koled, jež patřívaly k půvabům 
největším, dokud se jich nezmocnily obchodní domy, dělající už dlou-
ho před Vánocemi všechno pro to, aby nám je zprotivily. 
 Ano, advent je právě proto tak krásný, že je časem očekávání a těšení 
na to, co teprve přijde.
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Jaroslav Seifert si v  básni Kouř marihuany představuje poslední chví-
le Jakuba Jana Ryby: sám a  sám stojí Ryba v  hlubokém tichu lesů za 
Rožmitálem, sám s proříznutým hrdlem a se zkrvavenou břitvou u no-
hou... Onoho 8. dubna roku 1815 mu bylo necelých čtyřicet devět let.
 Česká moderní poezie vytvořila máloco tak dojemného, jako je tato 
vzpomínka na smrt rožmitálského kantora, vzdělaného osvícence a vlas-
tence ničeného neúprosnou životní realitou, a  já na  to myslím pokaž-
dé, když poslouchám jeho vánoční mši z roku 1796, vždy znovu okouz-
len tou prostou a čistou krásou, zhluboka dýchající českostí. Přitom se 
ve mně radost střídá se smutkem, ale většinou jej nakonec přemůže. To 
břímě zoufalství, které Rybu tížilo a tlačilo k zemi, do níž ho pak rož-
mitálští měšťané uložili ne u kostela, kde jeho zpěvná výzva Hej mistře, 
vstaň bystře! zazněla poprvé, ale jako sebevraha na odlehlém místě ně-
kdejšího hřbitova morového – to smrtící břímě z něho nikdo nemůže 
sejmout, avšak jeho už vpravdě znárodnělá mše (nazval ji Missa Solennis 
Festis Nativitatis Domini Jesu Christi, ale my jí, později různě upravova-
né, důvěrně říkáme Rybovka) svědčí mi o existenci vyšší spravedlnos-
ti, odměňující toto dílo za přemíru strázní, v  jejichž sevření se rodilo, 
vděčností nás všech, které po více než dvou stech let stále ještě obšťast-
ňuje, oslovujíc, co je v  nás nejlepší. Tato nejznámější ze dvou desítek 
Rybových vánočních mší vznikla, tak jako o padesát osm let pozdější 
Babička Boženy Němcové, i proto, aby tvůrce aspoň chvílemi zapomněl 
na bědnost své existence, a skutečně z ní do jeho hudby nepronikl ani 
stínek, vše je tam jas, a tím je cennější. Touto tak těžce vydobytou sereni-
tou se český muzikant s křestními jmény, jež připomínají Jeana Jacquesa 
Rousseaua, spříznil se „sluníčkem” Mozartem.

P. S. 
V roce 1854, kdy největší česká spisovatelka napsala svou nejmilejší kni-
hu, založili v Rožmitále nový hřbitov, na nějž pak slavnostně přenesli 
ostatky už bezmála čtyři desetiletí mrtvého regenschoriho. 
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Z téhož roku je také kamenný kříž, postavený na místě jeho sebevraždy  
a nesoucí nápis MODLETE SE ZA MNE.  Měli bychom to udělat a měli 
bychom modlitbičku věnovat i  jiným starým českým kantorům, které 
život nezkoušel o mnoho míň tvrdě než Rybu, například bakovskému 
Jiřímu Ignáci Linkovi, jehož pastorální symfonie se líbezností a českostí 
Rybovým vánočním skladbám vyrovnají a po invenční stránce stojí výš.
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Ze všech koled, co jich znám, přece jen mám nejraději tamty od nás, 
od  Benecka a  Bratrouchova, od  Vysokého a  Jilemnice, od  Studence 
a Horek – těch Horek, z nichž cestou do rodné Přední Ždírnice vidím 
dlouhé krkonošské pásmo ponejprv celé. A drahé mi nejsou tamní ko-
ledy jenom pro svůj původ, díky němuž stojí v mém pořadí vánočních 
půvabů také jesličky z Krkonoš a Podkrkonoší vysoko nad všemi ostat-
ními betlémy světa. V koledičkách mně obzvlášť milých je to i rys, který 
tak působivě kontrastuje s jejich nadlehčenou, vskutku zpěvnou melo-
dií: někdy až drsný realismus, hovořící o věcech nelíbivých, neútěšných, 
na hony vzdálených zlatěrůžové idyličnosti mnoha koled jiných. Tady se 
to nepestří pastelovými barvami, zde převládá šeď, která přechází častěji 
do černě než do běli. Když se však bílá objeví, zajiskří, zasrší tím oslni-
věji. Ne, to není řeč malby, ale grafiky.

Ráno na přelomu roku, mráz a vítr tuze lezavý, zima ukrutná. A klouček 
spěchající ze samoty do vsi za koledou (on sám by řekl dousi a nemluvil 
by o zimě, ale o zejmě) co chvíli zrychluje krok, na uklouzané cestě čím 
dál tím nejistější a drolivější. Už aby tu byla první chalupa a  její teplý 
dech. Konečně! A ztrápený koledník spustí, netrpělivě a s trochou vypo-
čítavosti, mířící na soucit, ale i na ješitnost tohoto hospodáře:

 Máte-li co, poneste,
 dlouho mě tu nenechte,
 mám nohy přemrzlý jak sokoly,
 já pospíchám k jinému,
 k sousedovi druhému,
 oni mě tam čekají,
 koledy mně chystají,
 pár koláčů – čů – čů,
 pár koláčů.
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Jen někde ho však vyslechnou a  vyslyší. Leckde ani za  dveře nepustí 
a pokud ano, tím hruběji pak zase vystrčí na mráz. A prosebník se vrací 
domů s poloprázdnou a se zjitřeným vědomím nerovnosti mezi lidmi, 
a svoji čerstvou zkušenost smutně shrnuje:

 Chudý byl dal – málo měl,
 bohatý mě neviděl,
 nesměl jsem přijíti do kuchyně,
 kuchařka mě vyhnala,
 koledy mně nedala,
 v horách nouze a bída,
 můj Ježíšku, koleda 
 špatná byla, byla,
 špatná byla.

V těch posledních slovech je všechna psota pohorského živobytí před 
sto lety a v tom prostinkém můj Ježíšku tolik lásky a oddanosti!

Ale ne každý odolá čertovskému pokušení oplácet zlé zlým, a také v tom 
jsou tyhle koledy pravdivé. A tak si občas dušičku koledníka člověkem 
zas jednou zklamaného osedlá škodolibost:

 Šel jsem na koledu
 po ránu dolů,
 děvečka hnala mě
 vidlema z domu,
 před dům až běžela,
 na hubu upadla,
 byl jsem rád tomu.

A pak s náramnou chutí popisuje celý řetěz karambolů, které způsobila 
děveččina nelidskost:
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 Před domem házela 
 za mnou kamení,
 přišel tam ňákej pes,
 kterej byl nevím,
 popad ji za sukni,
 to byl tanec smutný,
 až vám to povím.

 Popad ji za sukni,
 zmáchal ji všecku,
 děvečka volala
 zas na kuchařku,
 kuchařka běžela,
 přes kámen upadla
 zas na děvečku.

 A tak se v té struze
 obě zmáchaly,
 po celé čtyři dny
 své sukně praly,
 kudy jsou chodily,
 tudy jsou smrděly,
 až lidé blili.

 Kapoun byl na rožni,
 ten jest jim utek,
 místo ohništěte
 měly zármutek,
 husa se zaběhla,
 pečeně spálila,
 to byl užitek!



92

I tentokrát se tedy potvrzuje stará pravda, že kdo jinému jámu kopá, sám 
do ní padá, a tím jeho pádem že promlouvá vyšší spravedlnost. A koleda 
končí ponaučením:
  
 Kdybyste mě byla
 zpívat nechala,
 jistě byste byla
 škodu neměla,
 pán by mně byl groš dal,
 kapoun by vám zůstal,
 jste vinna sama.

Ten závěr je ve své úsečnosti zvlášť pěkný.

Vztek však člověka nejen unáší, ale někdy i nadnáší, a představivost ji-
ného uraženého a poníženého prosebníka obdařuje krutou hospodyni 
sledem přívlastků oč méně zdobných, o to jadrnějších a výraznějších:

 Bodejž se zbrunčila bába,
 přál bych jí, by snědla hada,
 ona mě prala, pěstí mně dala,
 ta bába šmaťchavá, paťchavá, kulhavá,
 ta stará bába. 

A když se koledník dosyta vynadával a přivedl se do pravého varu, na-
padne ho, že by si to mohl s lakotou a surovostí vyřídit hned a přímoča-
ře sám, a začne vyhrožovat:
 
 Kde mně koledy nedají,
 největší škodu poznají,
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 potluču hrnce, džbány, měděnce,
 koflíky, rendlíky, talíře všeliký,
 co ještě více?

S  jakou rozkoší si představuje následky svého pomyslného běsnění! 
Mocná je potřeba ničit, popadající občas snad každého z nás. – Nastává 
euforie a mstící furioso se mění ve furiantskou demonstraci síly a je to 
furiantství ražby přímo zbojnické. A konec? Dobrý, protože ke zlosti se 
v koledníkově mysli přidal humor, arci trochu rouhavý:

 Mísy, koláče otřískám,
 vyskočím sobě, zavýskám,
 vlezu do kamen, uleju plamen,
 udělám pojednou, udělám najednou 
 koledě ámen.

A pak že Češi mají mdlejší krev než bratři Moravané a bratránci Slováci!
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Roudnice nad Labem podřimuje. Oddechuje jako kravky zažívající 
v šeru chléva. Od nádraží táhle pískají vlaky a propustí mezi krajkovím 
ledu se těžce valí černá zpěněná voda. 
 Zde na druhém břehu řeky ticho odlehlosti.
 Nízký obzor šedě a fialově zakalila mlha, ale mrazivá hlubina nebe je 
čistá. Vysoko na východní straně utkvěl světlounký ubývající měsíc, po-
dobný popraskanému porcelánu.
 Na zemi trocha sněhu. Tu a tam les obrostlý křovím, s tesknými prů-
hledy. Mezi lesy obdélníky polí, bílé plochy jistoty sevřené tmavými 
objemy, z jejichž neurčitosti trčí bodliny větví. Na jedné rovině umělé 
prostředí chmelnice, háj stožárů a drátů, složitá perspektivní soustava, 
jež by nadchla Paola Uccella. Vše ostatní v polích, to nehybné hemže-
ní černých teček a  čárek na  bělobě, kterou klesající slunce zatónova-
lo ve  splývavých pásech dorůžova, dooranžova a  domodra, to je svět 
Hercula Segherse. Klamivý svět: vztah černé a bílé je ve skutečnosti ob-
rácený – sněhový poprašek na tmavých hroudách. A ještě někoho zde 
potkávám. Tamto měkce šedé průčelí lesa s  bělavou, jak dech lehkou 
kresbou haluzí namaloval a vyryl na svém prvním mistrovském obraze 
Jiří John. Uccello, Seghers, John, tři z mých nejbližších.
 Stmívá se, modře v prostoru přibývá a měsíc dostává lesk. Temnotou 
lesa se tiše a přízračně sune řádka o málo světlejších skvrn, srnec se svý-
mi družkami. Jinak jen strnulost.
 A přece!
 Na  vzdálené pláni se skoro neznatelně pohnulo několik tmavých 
bodů: do Seghersovy odlidštěné krajiny vstoupili dětští bruslaři Pietra 
Bruegela. Na začátku nového roku je to snad dobré znamení.
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Zašel jsem na vyšehradský hřbitov, je dobré si počátkem roku připome-
nout české osudy.
 Jsem tu skoro sám, lidé se za hřbitovní zdí radují ze zimy sněžné jako 
ve starých lepších časech. Všichni na chvíli zdětinštěli: sníh má očistnou 
moc.
 Tím hlubší ticho obklopilo hroby. Přesto ani tady není smutno.
 Kamenné portréty nebožtíků dostaly bílou čepici, pod níž se z veliká-
nů stávají trpaslíci.
 Jediný z  těch slavných nepůsobí směšně. Objímán návějí proměnil 
se v  obraz poety líbaného Múzou. Nebo je to oblak beroucí na  sebe 
lidskou podobu? Ano, jenom tenhle umělec mohl vytvořit Májový tri-
ptych: Mikoláš Aleš.
 Na hrobě Karla Purkyně ani stopa sentimentality. Bílá, ničím neruše-
ná plocha, velkolepá, trochu osamělá jako celé Purkyňovo dílo.
 Desku Nerudovu někdo sněhu zbavil, bez košťátka, jen tak holými 
prsty. Spontánní projev vděčnosti tomu, koho máme obzvlášť rádi.
 Z  nápisu na  náhrobku Boženy Němcové zakryly sněhové vločky 
všechno kromě čtyř písmen: ŽENA. Muž básní, ale žena, to je sama po-
ezie. A tato paní byla jedna z žen nejženštějších.
 U  hrobu Máchova hoří svíčka, živý plamének uprostřed zimního  
ustrnutí. Dílo umělce tolik přitahovaného nicotou má nejvíc život-
nosti. Největšího básníka jara velebím slovy, v  nichž dosud znějí 
Vánoce: Sláva tobě na  výsostech, Karle Hynku! Třebaže tvá cesta byla 
krátká, nevolal jsi marně.
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Mlha houstne,
noci přibývá,
u konce je den Tří králů,
kterým pro mne končí také doba vánoční,
a já si tolik, tolik přeji,
aby se ti mudrcové aspoň na chvilku zjevili,
dřív než otočím v diáři list.
Pomalu obcházím břevnovský klášter,
jdu potichu, tajím dech,
pak se zastavím a čekám, 
stojím, čekám,
a najednou cítím,
že jsou tu.
Chrám strmící do tmy nebe 
ve stříbřité záři, jíž jej oblévají skryté světlomety,
je vznešenost těch tří,
jejich svaté poslání
a osvícení hvězdou nad Betlémem,
žlutavá světélka mnišských cel
a pestré barvy stěn za okny refektáře
jsou zlato a drahokamy darů královských,
černota zdí 
a zešedlá běl okenic, k nimž světlo nemůže,
to zase je kůže mouřenínova
a bělmo očí zastíněných turbanem. 
Kde však je hvězda, která krále přivedla?
Nevidím ji
a v klášterní zahradě
na konci dlouhé cesty,
kam mě provázely černé stromy – pastýři ovčích stád,
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v něž jinovatka proměnila keře,
tam vzadu pod klenutím zpustlé grotty
nenacházím ani Josefovu rodinu,
jak jsem v to doufal,
ba ani teple oddechující hovádka.
Jen vlhká plesnivina na mne dýchla.
Po Beránku božím ale přece něco zůstalo: 
všude je prostřen sníh, čistý, nedotčený,
šířící kolem sebe ticho a i v noci bez hvězd jas,
sníh dnes už převzácný,
který svaté dítě dalo lidem,
aby se jim pročistily a ztišily duše,
lidským mláďatům pak aby zkrásněl
a rychleji podle saní plynul teskný povánoční čas.
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Mám rád první lednové týdny, dobu z celého roku nejklidnější. Tehdy 
je spánek přírody asi nejhlubší. Spí příroda, odpočívají i lidé, příjemně 
unaveni svátky slunovratu a Kristova narození a jen zvolna sbírajíce síly 
na masopust. Život jako by se zastavil, náš dech je tichý a snící duše se 
opět vrací do minulosti, až tam, kde zůstalo dětství.
 Půvabné byly návraty ze sanice přítmím lesů, strnulých, mlčících 
a přitom pod sněžnými poduškami tak přívětivých a útulných, cesty bí-
lým tichem, jež pozvolna prostupovala modř stmívání.
 Kam jsem to šel?
 Nu přece za teplem dědečkovy klenuté kuchyně, k vůni čaje, vánoč-
ky a  křížal, k  režně prostřenému stolu, u  něhož dvě sestry, Vladimíra 
a Marie, moje maminka a teta, při šití za pomalého tikání hodin přebí-
raly dlouhatánské rodinné historie. Ke koutu za pohovkou, kde na mne 
čekal na stupních potažených krabatým papírem Alšův betlém s trojicí 
nejkrásnějších koňů na světě, s koňi královskými. 
 A za hodinku se rozsvítí lampa nad stolem a on se rozesměje nádhe-
rou čerstvého chleba, jitrnic vychlazených v ledovém kvelbu a kyselého 
zelí prokládaného jablíčky: dobré chutnání, dobrý večer a pak dobrou, 
klidnou, hodně dlouhou noc, moji drazí!
 Tak vzpomínám a vím, že po téhle chvíli omlazení budu ještě starší.
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L e d e n   v    p r ů h o n i c k é   o b o ř e

Stromové kůry šílejí
tou klamivou zimní zelení,
bílý led zpívá pod břehem
k poskokům drobnému kamení
tiú – tiú – tiú
tenounce,
jako když v lesích někdo kvílí.
A listy cesmíny se temně lesknou
jak Šímova tůň,
do níž se střemhlav řítí Ikaros,
zatímco odvrácený Orfeus
po Eurydice teskní:
tesknění věčné,
bez konce.
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Vody jsou nejtajemnější v zimě, když napadne sníh. Skoro černé, s tlu-
meným leskem starého niela, zdají se ve svém sněžném okruží tak hlu-
boké, že si při pohledu na ně představuji noční nebe. Tajemství čistých 
zimních vod, jež zamyká a střeží led...
 Před chvílí jsem z rychlíku kdesi zahlédl zamrzlý potok mezi stromy. 
Pod čerstvě nabílenou klenbou větví vyhlížel jako vchod do pohádko-
vé jeskyně. Kdybych tak mohl z  vlaku vystoupit a  opět se chlapecky  
vydat na škrtajících brusličkách po té ledové cestě nazdařbůh, po té ne-
dotčené hládi, jejímiž něžnými slabinami na mělčinách bych občas za-
hlédl písčité dno, se kterým si pohrává proud. Mizet za dalšími a dalšími 
zákruty mezi odhaleným kořáním břehů a zpovzdálí sledovat neznámé-
ho ptáčka škádlivě přeletujícího z větve na větev (dnes už vím, že to byl 
vábník poezie), jet takhle stále dál a nemyslet na návrat. A vrátit se tepr-
ve za soumraku, až by temnícím modrem začala problikávat první svět-
la chalup a ze zasněžených zahrad by se neslo poštěkávání věrných psů. 
Jak krásně by mi bylo v té čistotě, tichu a dobrovolné samotě!
 Místo toho sedím ve hřmotu vagonu, unavený, sklíčený, s pocitem 
opuštěnosti. Ne sám jako při dětských toulkách, ale osamělý.
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Bývají teď v zimě večerní chvíle, kdy nechci nic než spát. Spát! Položit 
se kamkoli, třeba na podlahu a přímo pod svítící lampu (jak chápu onu 
Čechovovu k smrti ospalou chůvičku, jíž nedopřává klidu neutišitelně 
plačící nemluvně: když už zmučená dívka neví zoufalstvím kudy kam, 
strašného křiklouna zadusí a konečně blaženě usíná), zcela se poddat 
únavě, několik opojných okamžiků vychutnávat to slastné spočinutí 
těla a pak hladce vklouznout a ponořit se do spánku beze snů... A po-
tom se, bez schopnosti místního a časového odhadu, jakoby mimo pro-
stor a čas, zase probudit, ale jen natolik, abych si znova uvědomil slast  
bezvládnosti, a opět usínat – usínat – usnout. Někdy si myslím, že mi 
už nemůže být nic dražší než tyto večerní chvilky v teple domova, kdy  
posledním zbytkem vědomí prožívám začátek bezvědomí, snad podob-
ného smrti. Teď tedy začínám znát a chápat to, čemu se říká komplex 
nirvány a co prý v sobě nese od samého početí každý z nás: bytostnou 
touhu po  věčném, absolutním klidu. Seneca říká, že smrt nos in illam 
tranquillitatem in qua antequam nasceremur iacuimus reponit.
 A ráno? Dosud ležím, tělo je ještě trpné a právě procitlá mysl, občer-
stvená a očištěná spánkem, byl-li dost dlouhý a pokojný, a nemusející 
se dosud utkávat s okolím, je připravena plodit představy a myšlenky  
a ony se vyjevují s krásnou samozřejmostí a volností, přesvědčivé jako 
sen, který v nich někdy ještě dožívá. Tehdy si ducha v sobě uvědomu-
ji nejjasněji. Ale jsem skutečně už sám sebou? Ještě ne. Cele se zosob-
ním, teprve až vstanu a začnu se rozhodovat a jednat. Ve snu jsem často 
jen částí lidstva, v bdělosti vždy lidským jedincem, individualitou. Ne 
ve snu ani v trpném bdění, ale v bdělosti činné jsem opravdu svůj.
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  Z černé a bílé jsem udělal významné barvy,
  pojímající do sebe všechny ostatní
  a odhalující je pouze zasvěceným;
  byl jsem uchvácen, že vidím neviditelné.
                                               Jean-Paul Sartre

Přes noc sněžilo a stále ještě popadává.
 V tichu sobotního jitra pozoruji starý židovský hřbitov a vidím jeho 
náhrobky jako nikdy dřív, současně všechny a  každý zvlášť– každý je 
v té z nebe spadlé bělosti jakoby docela sám, oddělen od ostatních: bílá 
je nejen barva čistoty, ale i samoty a soustředění, barva mnišských cel. 
A barva světla, ducha a tvorby. A žáru. A zimy. Ale žár a zima také usmr-
cují. I barvou smrti je běloba.
 A čerň? Bílé za všeho nejvzdálenější jako její přímý protiklad, a pro-
to zároveň nejbližší. Bílá a černá, světlo a tma, jaká odlišnost, jaká spo-
jitost! I když podle bible byla na zemi tma dřív než světlo, sama netvo-
ří, k tvorbě však vybízí: nevzkvétá fantazie nejbujněji v noci? (Také smrt 
je zde, aby život podněcovala, nejen vyvažovala a ukončovala.) Ne tma, 
světlo je tvůrčí princip! Všecko podstatné souvisí se světlem kolem nás 
i v nás a největší lidé jsou především světlonoši.
 Ale co šeď? Vyrovnanost a  klid, noblesa i  nuda a  smutek – šedá je 
asi vlastní barva smutku, doléhajícího nejtíživěji tam, kde ustala aktivi-
ta. Poněvadž obsahuje čerň i běl a je to barva vpravdě temnosvitná, má 
největší valérový rozsah, a proto malíři všech dob měřili své koloristic-
ké umění právě její pomocí: Velázquez a Hals, Goya a Manet, Picasso 
a Braque, Kremlička, mistři nejbohatěji nuancovaných, nejbarevnějších, 
nejobsažnějších a nejvýmluvnějších šedí.
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        Usedl jsem za stůl nad kupy svých knih     
         pozoruje oknem padající sníh
                                                  Vítězslav Nezval

Copak jsi dnes dělal, básníku?
Když jsem dopoledne vstával,
Natrh´ jsem si prstem duchnu 
a protože padal sníh,
vypouštěl jsem peří dveřmi 
do té chumelice,
aby se to nad zahradou mihotalo ještě víc.
A co tvoje dílo, poeto?
A můj sešit na básnění,
jako dveřní křídla otevřený,
čekal na svou milou družku tužku
po celý den zbytečně.
A poezie?
Přece pak na prázdných listech byla,
sněžně čistá,
jak dech něžná,
nic tající všecko:
bílá.
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Od  rána se chumelí a  mne to jako vždycky plní radostí a  veselos-
tí. Nejsem v  takové náladě sám. Děti při pohledu na  hustě poletující 
bílé vločky rozveseluje hlavně představa zimních zábav, ale v  tom bě-
lostném mihotání je ještě cosi, co dědičně ovlivňuje i dospělé a souvisí  
s  očišťováním. A jsem přesvědčen, že příčinou radostného pocitu, jejž 
vzbuzují puntíkované látky, je i to, že si při nich vybavujeme v chum- 
lech padající sníh, a argumentem pro toto tvrzení je – aspoň pro mne 
– fakt, že světlé puntíky na  tmavém pozadí působí veseleji než tmavé 
na světlém. 
 Původně jsem chtěl říci, že mě chumelenice rozjařuje, ale neudělal 
jsem to. To slovo, stejně jako slovo jarý či bujarý, je spojeno s vidinou 
jara, ale já teď nechci na jaro myslet a těším se ze zimy a je mi líto, že roz-
jaření nemá zimní ekvivalent, nějaké rozzimění.

P.S.
Když jsem nedávno četl, co Jean Guitton v knížce Bůh a věda – k me-
tarealismu (je to jeho rozhovor s bratry Bogdanovy) píše o sněhových  
vločkách, napadlo mě, že v  naší radosti ze sněžení se kdesi hluboko, 
přehluboko skrývá ještě něco mnohem podstatnějšího, něco prazáklad-
ního. Zázrak sněhových vloček tkví v tom, že každá z toho nespočet-
ného množství, jež se během milionů let sneslo na zem, je naprosto je-
dinečná, odlišná od všech ostatních a přitom v té své složitě pravidelné  
geometrické podobě poslušná jako ony téhož všudypřítomného, vprav-
dě vesmírného řádu. Řádu, jímž se projevuje inteligence přírody a k je-
hož původu nelze vědeckými metodami proniknout, poněvadž je bož-
ský. Tento řád je samozřejmě přítomen v každém člověku a ono božské, 
jímž jsme spojeni i se sněhovými vločkami, nás při uvědomování – slovy 
Guittonovými – jemné rovnováhy mezi silami stability a nestability, plodné 
interakce mezi silami v lidském měřítku a silami v měřítku atomovém tajemně 
rozechvívá a nanejvýš obšťastňuje.
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Tak už jsi pryč, 
mokrá vlezlá sloto,
která umíš náladu mi notně zkazit,
konečně napadl sníh
a život mu dlouží řízné mrazy.
Nejraději byl bych pořád venku
a jak mohu, vezmu plášť
a bruegelovsky povznesený
chodím křížem krážem 
(třebas mě to trochu zebe)
po petřínské stráni,
na níž se až do soumraku hemží
sáňkující děti, maminky a psi:
je to shora pěkné podívání,
bílé, černé, šedé, hnědé
a nad tím vším 
temnějící modré nebe.
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Ú c h v a t n á   c h v í l e

Za okny noc, 
průzračné temno nebe, 
bezpočet hvězd     
a dole město pod sněhem,
snící o ranním mrazném jiskření.
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Staří pamětníci se shodují v  tom, že dřívější zimy byly na sníh a mráz 
bohatší, a tedy opravdovější než dnes – jedněm ku radosti, druhým ku 
žalosti, jak se zpívá v  písni Vánoce, Vánoce, brzo-li budete... Z  těch, 
které jsem sám zažil, nadělovaly toho obojího nejvíc zimy válečné, 
kdy se děti v protektorátu Čechy a Morava radovaly z dlouhých uhel-
ných prázdnin, zatímco němečtí vojáci na daleké Rusi mrzli snad ještě 
víc než o sto třicet let dříve vojáci francouzští. Byli na  tom tak bídně, 
že se hitlerovské úřady odhodlaly vyzvat civilní obyvatelstvo ke sbírce 
(daly jí jméno Winterhilfe-zimní pomoc) všeho, co by bylo mohlo těm 
chudákům v nerozeznatelných uniformách aspoň trochu ulehčit živo-
ření a  umírání. To se ví, že porobený lid si na  akci pro hitlerovce tak 
ponižující jaksepatří smlsnul a  ze šatníků, sklepů a  kůlen vybíral nej-
obnošenější a nejsměšnější veteš: bylo tak příjemné představit si vojáky  
vystrojené jak na masopustní maškarádu, a žádný ze škodolibých dár-
ců si nepřipustil, že ti hastroši se v  ledovém pekle octli většinou zcela 
nevinně, stejně jako později hastroši ruští, které esesmani hnali od vý-
chodu bůhvíkam po klouzavé silnici, na  jejímž pankejtě jsme stáli my 
Kaleňáci (Dolní Kalná byla první naše ves za hranicí té části Německa, 
jíž se dříve říkalo východočeské Sudety) a hleděli jsme na tyto pochody 
smrti čím dál zděšeněji a s rostoucím odhodláním zmírnit hlad a žízeň 
zbědovaných zajatců. A pak jsme to dělali, k  úžasu a vzteku jejich ho-
náků, kteří na nás nestříleli asi jen proto, že konec války se blížil čím dál 
rychleji. To byla jiná Winterhilfe!   
 V  té době se jičínské gymnázium, kde jsem se učil coby kvartán, 
změnilo v lazaret a studenti si každé pondělí chodili pro domácí úkoly 
do někdejší jezuitské koleje. Já jsem do Jičína jezdil z Kalné autobusem, 
plným dělníků vyrábějících v  novopacké Siemensce součástky do  le-
tadel (nápis DEUTSCHLAND SIEGT AN ALLEN FRONTEN FÜR 
EUROPA na její fasádě působil den ode dne ironičtěji), ale později jsem 
jezdit přestal, úkoly jsme už nedostávali, autobusy a vlaky s okny vesměs  



110

 

zabedněnými fungovaly nepravidelně a  lokomotiv prostřílených ame-
rickými „kotláři” přibývalo. A jedné noci spadla na trať u Staré Paky le-
tecká bomba. Zima končila mlhami, mokrým sněhem a loužemi na vo-
zovce, po níž se už neplahočili Rusové ani Němci ze Slezska, chtějící se 
i  se svými furverky zachránit na  Západě před Rudou armádou, ale se 
stejným  záměrem pochodovali vlasovci, nechávajíce za sebou protitan-
kové zátarasy a v nás první pochybnosti: však sami poznáte, co jsou zač 
ti osvoboditelé, na které tak dychtivě čekáte! 
 I po válce bývaly tuhé zimy, kdy se celá Knínická přehrada u Brna dala 
přebruslit až ke hradu Veveří a led byl ještě i na Vltavě v Praze. Všechny 
však předčila ta, která mě počátkem roku 1956 zastihla na vojně.
  Jednou z mnoha mých vojenských štací byly České Budějovice, kde 
jsem na podzim roku 1955 sloužil na velitelství divize jako písař u ná-
čelníka ženistů. Onemocněl jsem a byl to po letech zas můj starý známý 
zánět středního ucha, připomněvší mi svým krutým způsobem válečné 
zimy, kdy mě opakující se otitis media sužovala strašnými bolestmi (pe-
nicilin se tehdy ještě nevyráběl) a nedoslýchavostí, která neměla daleko 
ke hluchotě. Tenkrát v  roce 1955 byla méně zlá a dokonce se na mne 
usmála, poněvadž díky ní jsem strávil několik příjemných týdnů v diviz-
ním špitále. Sestřičky tam byly milé a mladí lékaři, stejně jako já civilis-
té převlečení za vojáky, prodlužovali moje uzdravování, jak jen to šlo. 
S jedním z nich jsem se spřátelil a občas jsme si spolu vyšli do antikva-
riátu a do kostela, on za Bohem, já spíš za gotikou. Venku bylo nevlíd-
ně, ale v nemocničním pokoji útulně, a po setmění se v posteli pěkně  
poslouchalo povídání spolupacientů, chlapců z venkova, o včelách a ptá-
cích (jednou nám přitom za temným oknem zakuvíkal sýček), o vesnic-
kých tancovačkách, ale i o bosorkách a kozonožkách, které Slovák Jano 
zahlédl v Súľovských skalách! Bylo to moc pěkné, a  tím smutnější byl  
návrat do kasáren. 
 Na divizi mě totiž za mého marodění nahradili jinou „kancelářskou 
krysou” a odveleli zpět k jihlavskému pluku, k němuž jsem patřil, už ne 
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však do Jihlavy, ale do Prachatic, kam jej mezitím přeložili. A tak jsem 
se octl zas na dně své vojenské existence, u roty a jejího k zblbnutí jed-
notvárného režimu, kde jsem se od  rána těšil, jak mi po  večerce tma 
v noclehárně uštědří aspoň trochu soukromí; to, co mě na vojně nejvíc 
sužovalo, byl právě jeho nedostatek. V místnosti s nevysokým stropem 
nás spalo asi čtyřicet (toho páchnoucího dusna k ránu!) a ani v noci tam 
nebyl klid a mně bylo po několika dnech jasné, že musím co nejrychleji 
pryč. Přálo mi zase štěstí: všiml si mě náčelník intendance, pro kterého 
jsem něco dělal už v Jihlavě, vyžádal si mě a dal mi na starost kartotéku 
všeho, co tehdy vojáci nosili na sobě – od bot a onucí (dnes by se za ně 
styděli, ale je to velmi praktická věc) až po kostkované noční košile. Tak 
se ze mne stal „naftalín”. Počítat v kanceláři kapesníky věru nebylo dob-
rodružství ducha, ale byl jsem v teple a opravdu sám (můj nadřízený, 
mistr úhybných akcí, se pořád někde poflakoval) a mohl jsem se neruše-
ně věnovat svým myšlenkám. 
 To bylo ve dne, ale já jsem chtěl být sám i v noci. Cesta k tomu byla 
klikatá. Nové prachatické kasárny, sousedící se starými kamennými ka-
sárnami z 19. století, sestávaly z dlouhých, většinou přízemních stavení, 
z nichž jedno bylo přiděleno zásobovací službě se vším, co k ní náleželo 
– s kanceláří, prádelnou, žehlírnou a několika skladišti, kde pracovaly 
civilní zaměstnankyně, a také se záchodem a umývárnou pro ně. Docela 
na konci byl sklad dávno odložených maskovacích plášťů s kožišinovou 
podšívkou, které původně patřily německé armádě a možná pamatova-
ly i bitvu u Stalingradu, a tam jsem se zařídil na noc. V budově, kde jsem 
měl spát, se po mně naštěstí večer nesháněli, poněvadž si na mou celo-
denní nepřítomnost už zvykli: vždycky se dalo říct, že pro neodklad-
ný úkol zůstanu v kanceláři do noci. Umožňovaly mi to také ustavičné 
zmatky, ti stálí společníci vojančiny. 
 Dostat se na konec stavení ovšem nebylo snadné. Všechny místnos-
ti byly po pracovní době zamčené, i musel jsem si paklíčem, který mi 
udělali zbrojíři, každé dveře odemknout a opět je za sebou zamknout, 
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samozřejmě potmě; začas jsem v tom získal značnou praxi. A když jsem 
byl konečně ve svém doupěti, musel jsem zastřít okno a svítit si bater-
kou nebo svíčkou, což bylo dost riskantní. Ale co bych byl neudělal pro 
samotu? Jaké to bylo blaho, v  nočním tichu si pak číst, psát a  kreslit, 
hlavně dopisy mé ženě, a při usínání snít o novomanželském štěstí! A jak 
příjemné bylo vyhnout se ráno nástupu celého pluku a  jít ke  snídani 
zvlášť, mimo určenou dobu – chlapi od proviantu a intendanťáci vždyc-
ky drželi při sobě.
 Blížila se zima a  Prachatice ve  své ponurosti a  pustotě čím dál víc 
připomínaly Hameln po krysařově odchodu. Přesto či spíš proto jsem 
se tam v  hodinách nedělní vycházky – ostatní vojáci zaháněli pivem 
a rumem nudu kasárenského života – rád potuloval a spojoval reflexe  
výtvarnické s  uměleckohistorickými. Prachatice jsou malé a  za  jejich 
hradbami jsem se ocital brzy, ještě víc sám, cele otevřený adventní nála-
dě v temně hnědé krajině pod šedým nebem. A jaká to byla krása, když 
zemi pokryla jinovatka a po ní sníh, tak bílý pod černými stromy a vy-
bízející mě, abych se na svět díval nejen očima malíře, nýbrž i grafika! 
A zatímco nohy pěšáků si po týdenní honičce vychutnávaly pohovu pod 
hospodským stolem, moje se radovaly z  chůze pošumavským krajem 
a nenasytně mě nesly co nejdál od kasáren, jednou až do Husince. 
 A pak přišly Vánoce, a tíži stesku po domově mi pomáhalo nést pře-
devším kreslení, přítel nejbližší. Na  Boží hod vánoční a  na  Štěpána 
jsem ve vyhřáté kanceláři kreslil modrým inkoustem, ředěným vodou  
z prádelního kotle, zimu vojáků, a mráz za okny tlačil rtuť teploměru níž 
a níž. A když jsem si navečer vyšel ven, byl jsem rád, že můj plášť, škaredý 
a nepadnoucí mi, je delší, než by měl být, že do mých škrundavých „půl-
litrů” se vejdou několikery punčochy a moje čepice má záložku na za-
krytí uší. A po Novém roce uhodily mrazy, jaké ani staří lidé nepama-
tovali, a strážným, netrpělivě odpočítávajícím, co ještě je dělí od konce 
služby, přišly i vysloužilé maskáče s potrhanou kožišinou vhod. A tehdy 
velitel pluku, „východňár”, který za války bojoval v Rusku a pozbyl tam 
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rozumu, nařídil bojové cvičení, při němž se vojáci měli před útokem 
zakopat. Třicetistupňový mráz změnil hlínu v kámen a oni leželi na holé 
zemi a  zoufali si. Zoufali si tak, že když jim z  polní kuchyně dovezli  
horký čaj, někteří si jej nalili do  bot. Odtamtud se už  vezli, ne však 
do kasáren, ale s omrzlinami třetího stupně do nemocnice na chirurgii: 
připomínka ruských zim nemohla být názornější. To bylo i na  tehdej-
ší poměry v armádě příliš a náš plukovník trestu neušel. Postižení vojáci 
odešli do civilu, ale my ostatní jsme jim nezáviděli. Chybějící kusy no-
hou jím žádná modrá knížka nenahradila. 
 Když jsem po několika dnech přijel do Prahy na kurz pro sbormistry 
(na vojně já vskutku byl jsem vším a i několik zpěváků-ulejváků jsem ří-
dil), na Vltavě se ještě bruslilo jako za dřívějších časů a začínal masopust. 
A v Parku Julia Fučíka se konal reprezentační ples armády (ministr ná-
rodní obrany JUDr. Čepička prý měl pod slušivým generálským sakem 
šněrovačku), kde jsem v masce klauna obsluhoval elektrické hračky, ale 
při jednom neslužebním tanečním extempore jsem šaškovskou čepici 
trestuhodně ztratil. To však je už jiná historie.
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R ý m o v á n í  v  č a s e  r ý m y  

Mrzne a sněží,
srneček leží,
chvojí ho chrání,
on však má strach:
těžké je přežít
Zimu, zlou paní
u nás v horách.

Oblaka běží,
keře se ježí,
větve se příčí
metelici.
A vítr fičí,
poslední listy střás,,         
strašáku na poli
polámal vaz,
ach to bolí!

Zima je děsná,
němá jsou česna,
spí včelí dříči
(anebo pomřeli?), 
sýkory křičí:
mráz se nám hnusí!,
sýček jim líčí,
co hladu zkusí,
než zeleň vzklíčí,
než v míru, pokoji
sedlák zem pohnojí
a svěží Vesna,
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procitlá ze sna,
konečně nad krajem
rozezní zas
krásný jak z ráje
hrdliččí hlas.

(Snad ještě musím
alespoň pro sebe
tohle dodat:
ať zebe, jak zebe,
zima je dar z nebe 
a mám ji rád.)
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Když se zimní chmury občas rozhrnou
a návrat slunce z prosincových dálek
je pak ještě slavnější,
sýkora a dlask, hejl, brhlík, ba i šoupálek
se mění v drahokamy,
zářící na stříbře závějí
s rytinou stop a s filigránem křovin,
a člověk by rád zpíval, třeba zuří mráz.
Ebenový havran mu však připomene,
že matička země spí a nesmí se budit,
poněvadž je dosud leden,
ptačí flétny že se rozezní o měsíc později,
teprv až zas nenápadně kývne předjaří.
Proto i já mlčím, jen se dívám,
sypu zob a sklízím krásu,
do dlaní se směji, anebo se aspoň usmívám,
čistě naladěný v A dur:
vždyť mě ladil azur!
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Jedu ráno na Zbraslav. Sedím na levé straně autobusu a pozoruji Vltavu. 
Přede dvěma dny padal sníh, ale teď je jasno. Mrzne. Nízko po oblo-
ze se valí velký nachový kotouč a přibarvuje šedavý prostor nad řekou 
dorůžova. Pára stoupající z vody se podobá mušelínové zácloně v po-
otevřeném okně. V okně z matného skla: první ledové škraloupy tlumí 
lesk řeky. A strnulí rybářští vytrvalci na veslicích zdají se být svými vlasci 
k řece připoutáni. Působí nesmyslně jak zkamenělí hlídači před křišťálo-
vým zámkem, který nemá vchod – šeré ploché postavy zakletců, kolem 
nichž tančí duchové. Ale bílé břehy s drobnokresbou křovin a pokřive-
ných mozolnatých stromů a se strakatým „brajglem” stavenišť vyhlížejí 
pohostinně jako na obrazech starého mistra Pietra, malíře nejlidštějších 
krajin na světě. A já se těším, že zanedlouho, až se led scelí a až zesílí, 
objeví se pestrobarevní kluci s bruslemi, vyhrnou se z břehu na hladinu, 
už beze zbytku zasluhující toho jména, a  obklopí a  vysvobodí ztuhlé 
rybáře ze zakletí. To bude radosti a křiku! A až se ty mátohy octnou opět 
na pevnině, odějí se i ony výraznějšími barvami – jen plošnost jim v mra-
zivé mlze možná zůstane. A z hlídačů pohádkového zámku se stanou 
zase strejcové od Výtoně, škobrtaví mužští se šálou okolo krku a s kap-
kou u  nosu, a  připomenou světu, že právě tam v  jejich Podskalí ještě 
před dvaceti lety žil jeden z  Bruegelových duchovních dědiců, jeden 
z mála těch, kteří v dnešní době snesou srovnání s ním co do lidskosti 
i co do výtvarnosti: Josef Lada.
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Po  sněhu a  mrazech přišel déšť s  mlhou a  bylo v  kraji smutku jako 
o Dušičkách. Ale dnes od samého rána svítí slunce a když jsem k poledni 
procházel bránou zámeckého parku na Zbraslavi, ptáci křičeli a zpívali 
docela březnově. Je to velká událost po dnech, kdy se zdálo, že i ticho 
zblátivělo, tak bylo kalné a  těžké. Když jsem pak navečer vyšel před 
zámek, neodolal jsem té venkovní pohodě, nechal jsem autobus odjet 
a zůstal jsem ještě chvíli v parku. Nad trávníky a keři, od stromu ke stro-
mu poletovala ptačí čeládka a  hlasitě chválila pánaboha, jak by řekla 
nebožka má prabába Jiřičková. Toho švitoření, toho štěbetání a švehole-
ní, toho pípání, cíkání a cvrlikání kolik bylo všude! A já se radoval také 
a až do hloubi duše jsem vdechoval vůni hlíny dočerna nasáklé vodou, 
silnou a něžnou vůni země otvírající se teplu. A na zeleni před bránou 
ležely tři balvany sněhu, z nichž měl být a už nebude sněhulák, ležely 
tam špinavé jako zvětralá sádra, ohlodané a slizké jak lebky mrtvých ne-
tvorů, tři obludné obří lebky, které ve vzteku zahodila prchající Morana. 
(Musel jsem myslet i na  tebe, truchlivá velikosti Braunových skulptur 
na  Čihadlech...) A  když jsem se pak vracel do  Prahy, po  Vltavě táhly 
ledy, olověně šedá tříšť, pod níž se leskla hladina. Ale já vím, že tyhle 
příznaky jara jsou klamné a Vesna ani letos hned tak nepřijde. Několikrát 
už jsme zažili oblevu a vždycky zas nadlouho přituhlo v této zemi, kde 
zima je tím záludnější, čím je slabší, kde maska mírnosti kryje vražedky-
ni. Říká se, že sadům i polím nejvíc škodí právě mírné zimy, a o společ-
nosti a kultuře to u nás platí stejně.1

1  Poslední věty téhle reflexe napsané na začátku roku 1977 
mají politický podtext, týkající se takzvané normalizace. 
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Je po oblevě a smutněji než před ní.
 Okno pro ryby otevřené ze zamrzlého Krňova k nebi se opět zavřelo, 
zbytky mokvajícího sněhu zkornatěly a  na  cestách zbraslavského par-
ku číhá pod čerstvým popraškem poťouchlá kluzkost kaluží. Ale ptáčci 
přesto prozpěvují a jejich hlasy znějí v matném ovzduší jiskrně jako číše 
za přípitku. Uhelníček na větvi přímo nade mnou, oblečený po způso-
bu starých diplomatů do barev denního společenského úboru, černé, 
šedé a bílé, natřásá se a vypíná, jako kdyby volal: Na zdraví! Zima zas 
vystoupila na přírodní scénu, ale ta ptačí droboť se rozhodla ji nevnímat 
– pro ni od minulého týdne existuje už jen jaro, herec připravující se 
na své vystoupení teprve někde za kulisami. Vroucně straním tomuhle 
houfku věrných, těmhle drobným poslům života při jejich nerovném 
boji se zmarem, téhle hrstce statečných, kteří zvedají hlasy uprostřed 
země mlčící pod únorovým sněhem, protože oni jediní věří v  její ob-
rodu, kteří zpívají o novém životě, i když možná zmrznou dřív, než na-
stane, zpívají navzdory krákání havranů, posmívajících se té bláhovosti: 
Jaro a teď? A vůbec, co nám schází? Vždyť je nám tak dobře, zima je tak 
krásná,  k r á s n á,   k  r  á  s  n  á !
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Nevíš,
proč lešenáři přišili k nebi tolik pražských věží
křížkovým stehem našich báb?
Proto snad,
že dnešní obloha je z hedvábí,
tak vetchého,
že skrze jeho šeď místy prosvítá pleť.
Čí pleť?
Já nevím,
když ale před chvílí zacinkal na větvi rozechvělý kos,
viděl jsem nad vodou Vesnu.
Spals tedy! 
Co by tu v únoru dělala?
Vltavu závoji přikrášlovala.
Přitom se smočil a potopil krajkový cíp,
kachny jej před splavem hledají,
teď se však bělavá kraječka utrhla
a hrne se už tamhle do propusti,
už je v ní
a už tam – slyšíš? – šustí.
Zní to tak svádivě.
A zase: proč?
To asi aby se alespoň trochu rozjařil duch Mistra Smetany,
v muzeu u lávky teskně zadumaný.
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Únor končí
a v nejzazším koutě podvečerně ztišeného bytu
vánoční smrk, 
důvěrník mých stesků po někdejších zimách na vsi
(sám si vůní pryskyřice připomíná rodné lesy),
vánoční smrk osamělec
v tom soumračném tichu stárne.
Zeleň mu prořídla
a další suché jehličky co chvíli
jen o málo slyšitelněji než skáplé slzy
zaševelí
a pak ťuknou na podlahu

a opět je ticho,

potom zase: šššš – ť, šššš – ť

a zas ticho

a do toho občas jako z velké dálky
cinkne cetka,
která, poněvadž jí unavená větev dala vale,
sesmekla se
a přes svoji oblost podobna spíš tajícímu střechýlu
než zralému ovocnému plodu,
rozpadne se dole v střípky,
tenké jak skořápka nějakého zpěvavého ptáčka.
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A to něžné cinknutí
je poslední echo zvonku,
jenž ve svaté noci
zahlaholil k doprovodu rozzářených svící,
když se za záclonou mihla
zlatavá košilka andílčí.
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Některá rána mám obzvlášť rád. Například tahle:
 Právě jsem se probudil. Do ticha kolem mne a ve mně, jímž doznívá 
noc, se z čista jasna vetkne několik hvízdaných tónů, krátký ptačí popě-
vek. Kos! Po dlouhém mlčení se ozval, aby oznámil, že od nynějška ne-
budeme nad hřbitovem před našimi okny slyšet jen holuby a kavky, ale 
také členy jeho zpěvného rodu. To proto, že je polovice března a zima 
už nadobro končí: Jde jaro, jde jaro! zpívá kos i v březnové básni Karla 
Tomana. 
 Když pak otevřu okno, zdá se mi, že vzduch je jiný, než byl dosud, 
vlažší, něžnější, přestože stromy a  země jsou stejně tvrdé, holé a  str-
nulé. Ale já vím, že skrytý život v nich už brzy dá o sobě vědět a jeho  
pohyb a  postup pak nic nezastaví, a  umiňuji si, že tentokrát jej budu  
sledovat ještě pozorněji, poněvadž ze všech ročních dob se jaro promě-
ňuje nejrychleji a nejdřív je pryč.  
 Je mi dobře, ale do  mé rozjařenosti se mísí trocha tesknice – stes-
ku po zimě a po Vánocích. A s tím, co mi je v našem bytě připomíná,  
nedovedu se rozloučit ani v  tomto předjarním čase. V  ložnici dosud 
stojí vánoční borovička, přestože se její spodní větve kloní čím dál níž 
a jehličí už zešedlo, ztvrdlo a zpichlavělo, a každé ráno na ní rozsvítím 
svíčíčky, bohužel už jen umělé, aby Kateřina, až otevře oči – já budu 
připravovat snídani – ze všeho nejdříve viděla je. Neboť i  ona miluje 
atmosféru Vánoc. Ta je ovšem nejhezčí navečer, když šero v pokoji brzy 
vystřídá tma a posílí záři na stromku, slavnostnější než ve dne. To je pra-
vá chvíle pro usebrání a snění, chvíle básníků. 
 Vánočních připomínek je u nás víc. Nade dveřmi do jídelny visí sva-
zek jmelí a je i na dveřích do venkovní chodby, kde vydrží až do příštích 
Vánoc, tak jako nad vchodem do kostelů a far zůstávají po celý rok pís-
mena K+M+B, jež tam křídou napsali koledníci o svátku Tří králů. A mu-
drce z Východu i pastýře a ostatní veskou chasu, která se přišla poklonit 
božskému novorozeňátku, nám v  každém pokoji připomíná betlém: 
vrátí se do krabice, až když konečně uznáme, že je třeba si od zimních 
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radostí odpočnout, abychom se po půlroce tím víc těšili na zimu příští 
(Vladimír Holan se prý začínal těšit na Vánoce už v  létě), a když tedy 
také odstrojíme a rozřežeme stromeček, v celé Praze asi poslední. 
 Podvečerní šeření je krásné, ale nejsoustředěněji a nejdéle si šera uží-
vám, když ho naopak ubývá, v oné předjarní půlhodince před snídaní. 
Každá rodina dbalá tradic má své zvláštní rituály a snad nejčastěji se týkají 
jídla. U nás je to především snídaně, odbývající se v kuchyni, neboť ona 
je srdcem bytu. V létě tam napřed otevřu dveře do naší visuté zahrádky 
– balkonu plného květin vynesených z bytu, na něž je tak pěkný po-
hled od jídelního stolu, v zimě ještě v negližé zapnu elektrickou troubu, 
která kuchyni ohřívá a zároveň osvěcuje, potom si vyberu ve své sbír-
ce gramofonových desek nějakou vánoční hudbu, koledy, „Rybovku”, 
pastorální mši Linkovu nebo Paschovou (v  ní se klasická chrámová 
hudba rafinovaně spojila se slovenskou muzikou lidovou, i s tou mírně  
falešnou intonací venkovských hudečků),  Bachovo Vánoční oratorium 
nebo  krásné Oratorio de Noёl Saint-Saёnsovo, poslouchám a  přitom 
pomalu chystám jídlo, samozřejmě s vánočkou, užívám si tepla kuchyně 
a tiché hudby, chvílemi se zastavuji před archem s Alšovými jesličkami, 
dočasně pověšeným na stěnu místo obrazu, a vzpomínám na dobu, kdy 
jsem si jako chlapec představoval, že jsem darovníkem, který Ježíškovi 
zpívá Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého; při jednom vánočním di-
vadelním představení na obecné škole jsem hrál právě tohohle ovčáčka 
a byl jsem na svůj valašský kroj náramně hrdý.
 A když se pak ve dveřích objeví Kateřina, vychutnáváme tu zimní ná-
ladu spolu a  těšíme se, že si kvečeru vyjdeme na  stráň pod Petřínem, 
kde, leží-li ještě sníh, bude Katuška na igelitovém pytlíku sáňkovat. A při 
návratu ztemnělou Prahou se budeme už zas těšit na naši stárnoucí bo-
rovičku a její světla. A až přijdeme domů, při večeři bude naší společnicí 
opět Svatá rodina, vyhlédající na nás ze stínu papírového chléva, jenž se 
pro tuto chvíli stal ohniskem vší hřejivosti a útulnosti domova.
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L o u č e n í   s   v á n o č n í m   s t r o m k e m 

Je to smutná chvíle.
Už jsem obalil a do krabice vložil
poslední skleněnou kouli,
dříve tak lesklou a dnes poloslepou,
posledního opelichaného ptáčka
i malého sněhuláčka,
který se mi dávno přestal ze tmy připomínat 
fosforovým svitem
(stejně o něm pořád vím),
už i pomačkanou hvězdu betlémskou jsem schoval
se snahou jí stlát co nejměkčeji,
když pod víkem bude ležet další dlouhý rok.
To vše jsem udělal
a teď zbývá 
uklidit i nositele těchto skromných přízdob,
jenž po týdny plnil náš byt pryskyřičnou vůní lesa,
čím dál míň svěží, ale tím milejší.
A tak nakonec otevřu okno,
vyzvednu stromek z podstavce v podobě kořenů
a odnáším jej, naposled vykořeněný,
za šustotu pršícího jehličí
před sebou jak deštník,
spěšně, ale opatrně a něžně,
pak jej vystrčím nad propast dvora
a po krátkém zaváhání
odhodím.
Je to smutná chvíle
beze zpěvu, beze zvonů,
přesto však má v sobě něco slavnostního.
Každá chvíle, kdy se loučíme, je taková:
promlouvá z ní osud.
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A můj stromek, jako by to také cítil,
zbaven hvězdoslávy
sám se na pár vteřin promění ve hvězdu,
v kometu, jež do oken srší
stříbřitými třásněmi a zbytky třepenitých řetězů.
O tři patra níže je z ní však už jenom temný balík,
který za okamžik tupě buchne o zem,
kde se z něho stane trocha roští kolem zkřehlé kostry,
tesklivě mi připomínající,
že zas jedny Vánoce jsou minulost.
Vím to dobře,
ale nechci, nechci se s tím smířit 
a jsem rád, když ještě mrzne a nad komíny poletuje sníh,
a někdy až do března se tajně dávám utěšovat jesličkami.
Za nočního ticha u nich rozžehuji svíci,
v jejímž důvěrném chvějivém světle
sním docela dětsky o tom,
jak se připojuji k pastýřům a králům
a s nimi pak spěchám zasněženým českým krajem
poklonit se Spasiteli.
Také v tomto lpění na betlémě
prozrazuje se mé venkovanství, nevyklestitelné, nevyvratitelné:
u nás pod horami nechávali někde boží jesle 
v nejčestnějším koutě domu ještě řadu neděl po svátcích.
Prodli přece, kráso krásoucí!
A tak většinou až jarní rovnodennost
smíří mě se skutečností, že i tohle musí skončit,
vždyť i staroměstští havrani a havranice krákají už jinak –
nerozprávějí už o rampouších ani o ledových krách,
ale den ode dne bujařeji
o milostných hrách. 
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Pod bledou oblohou
uzamkl řeku led. 
Pod ledem voda sní.
I já sním, 
i já zajatec zimy.

Sny vody pod ledem
proudí tišivou tmou.
Čím proudí ty moje?
Barvami 
březnem rozjařenými.
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Po měsících jsem jel zas k nám do Podkrkonoší a jel jsem tentokrát přes 
Nový Bydžov a  Hořice. Mám tu cestu rád. Bělavá silnička se klikatila 
mezi vesnicemi, jejichž pěkná jména se mi připomínala na zaprášených 
a  zablácených tabulích: Skochovice, Králíky, Myštěves, Sukorady... 
Táhlý horizont se občas schoval za nízké návrší nebo lesík, nebe bylo 
zastřené, ne však zamračené, řídká clona vysoko nad krajinou roz-
ptylovala světlo tak, že nevrhalo stíny, a  ubírala monotónním barvám 
sytost jen vzadu na  obzoru, kde prosakovaly do  oblohy. Země byla 
temná a těžká a všude ticho, to divné ticho havraního času, kdy příro-
da dosud spí, ale už začíná mátožně snít o čase skřivánčím. I havranů 
jsem však viděl málo. Zato se občas zjevil na vrcholku stromu nad pan-
kejtem dravec, káně nebo poštolka – hnědý pták na  černém stromě,  
který jako by přiletěl proto, aby nebyl sám. Pamatuji ještě doby, kdy 
se krajinou do dálky táhly řady jabloní a  třešní, dodávajících pocest-
nému všechno, co potřeboval, nejen ochranu před horkem a  deštěm 
a občerstvení ovocem, ale také, ba možná především, krásu a  poe-
zii. Vždyť i  uprostřed zimy dostanou ztuhlé hrotité větve půvabně  
pastelovou měkkost, když je zákryt spojí v souvislý šedý pruh. Ale těch 
pruhů valem ubývá, řídnou a rozpadají se, a tam, kde se tyčívaly junácké 
šiky, choulí se do  sebe na  kost vyhublí vysloužilci na  ztracených var-
tách, než se zhroutí nebo je lidé podetnou a jako pro výstrahu nechají 
na místě schnout, protože prý u každého stojícího stromu číhá na řidiče 
ustavičně karambol a v každém jeho plodu kousek smrti pro ty, kdo si 
na něm chtějí pochutnat. Jako kdyby stromy mohly za to, že lidé už je-
nom spěchají a že zlaté tele, které udělali z automobilu, olovnatým smra-
dem otravuje už skoro celý svět. A tak i na téhle cestě mého srdce bylo za  
příkopem víc mrtvých a umírajících než zdravých, a roští, v něž se pro-
měnily neprořezávané koruny, a  strupatá kůra pňů dávno zapomněly 
všechna slova chvály, která druhdy náležela hospodářům. Neboť není 
již co chválit a není již hospodářů. Draví ptáci na nejvyšších větvích byli 
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osamělí, avšak svobodní – svobodní i v živoření, ale stromy byly jenom 
opuštěné a kromě ptáků a mne neměly v těch chvílích nikoho, kdo by 
je potřeboval.

 Já jsem je však tím víc miloval,
 jak tam nad syrovou zimní zemí
 vztahovaly k nebi černé ruce,
 samy zcela bez viny,
 a prosily za člověka:
 Pane Bože, odpusť nám!



Polní cesta na počátku března.
Jaká krása!
Že je blátivá?
Nu ano,
i tím blátem se však půda loučí se zimou
a sestersky spojena s vodou posledního sněhu, 
zdravena sluncem a povětřím,
otvírá se jaru.
Země, 
voda, 
vzduch 
a oheň z nebes, 
v tuto dobu tak laskavý:
živly se společně radují
a já raduji se s nimi.
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Znovu mrzne, nebe má barvu kalené ocele a  v  houštinách se chlad-
ně modrá čerstvý poprašek. Zbytek ledu na  bořínském rybníce opět  
zbělel, pod jeho povrchem se však místy klikatí trhlina a  velká část 
vodní plochy je již svobodná. Rejdí po  ní několik kachniček, hnědé 
člunky na černozelených vlnách. A proud padající pod hráz už neryčí,  
neřve, ale zpívá vysokým jasným hlasem, a keře u potoka oblékly své 
dlouhé pruty do  sváteční žluti. Dotýkám se jejich konců a  cítím, jak  
vystrkují něžné drápky pupenů. Chvílemi zašveholí neviditelný ptáček 
a průrva ve zdi obory láká do polí – v  lese je najednou těsno a smut-
no. Po  obloze táhnou nízko nad obzorem popelavé šmouhy plné  
vloček, ale ozimy tam venku se jim zeleně smějí: pro letošek mají vy-
hráno. A šestá hodina, přistihující mě roztoulaného dosud pod stromy, 
nepatří už noci, ale dni, zcela nepochybně dni. Už jenom tři neděle nás 
dělí od jara! Ach ještě celé tři týdny...
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U nás v Čechách 
tahle všechno zklidňující roční doba,
tak laskavá k dětem,
je ženského rodu:
paní – anebo spíš stará panna? – Zima.
Proto bych ji, vždycky když odchází,
rád z vděčnosti podaroval
jak se sluší květem.
Jakým?
Květem bělostného hyacintu asi,
ten by se na jejích promodralých dlaních
nejlíp vyjímal.
Vždyť hyacint hovoří svou bezeslovnou řečí
o míru a jeho moci
a běloba v mluvě barev
čistotu a nevinnost i radost značí.
Znám jen málo výmluvnějších vzorů krásy,
než jsou jakby stále zasněžené hyacinty,
jež nás umí dojmout něhou
k úlevnému, takřka radostnému pláči.
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Kvečeru jsem si letos poprvé vyšel za vesnici. Nejdřív jsem uviděl cih-
lově červené střechy, šedohnědé štíty chalup mezi holými větvemi 
stejného odstínu (všechno staré dřevo má skoro stejnou barvu), bíle  
natřené pně a kolem dokola trávu, sytou zeleň táhnoucí se vzhůru až 
tam, kde vrchol kopce tvoří přímka, jako kdyby jej soused Zlatník uťal 
tesařskou širočinou – rovina přerušená jen krajkovím bříz u  hřbito-
va a  komolým jehlanem vodojemu. A  nad tím docela vzadu pás hor,  
růžově a zlatě zářící pohoří s blankytně modrými stíny, pohoří mně ne-
známé: jak to, že jsem si ho dosud nevšiml? Ale to přece nejsou hory, 
to oblaka se nad obzorem tak nádherně nakupila! A ještě výš, už hodně  
vysoko, tkví v  nebeské modři světlounký bělavý kotouč, ouplné lůny 
krásná tvář.
 Dal jsem se doleva a vystupuji k lesu. Zdaleka na mne volá pole. Pole 
mého srdce. Zkypřeno orbou dme se a kypí odpočatostí a chutí rodit, 
rozlévá se ze své výměry a hrne se přes nízké zelené břehy, na nichž leží 
kameny, bledí vyvrženci, záškodnická nečistota vyplavená z těla země 
červenohnědou krví této krajiny. Dobrý den, dobrý rok! odpovídám  
ornici na pozdrav a vcházím do  lesa, už suchého, vesele tečkovaného 
zelenavou žlutí – co větve má, zdobí se před Velikonocemi honem ho-
nem chvějivými lístky. Spěchám tou smavou nedočkavostí, abych byl 
už zase venku, a  konečně tam jsem a  už vidím, po  čem se mi v  zimě  
tolik stýskalo.
 Krkonoše! Přede mnou od kraje ke kraji modré hory, mlčenlivé a mo-
hutné, klid a síla sama, leží, zvolna vstávají a dávají se do pohybu, poma-
lého, nezadržitelného, jak stádo obrovských zvířat, jako stádo mamutů: 
rytmus kráčejícího sloního stáda, jenž vzbuzuje nadšení a bázeň. Klečím 
a dívám se, jak přicházejí...
 Sešel jsem podle háje na  louku, kde laškovali a  šaškovali zajíci. Byl 
jsem rád, že se nenechali vyrušit. Na stráni nad Dolním Javořím se opět 
zastavuji. Přišel jsem v pravý čas. Je asi šest hodin a to je doba ptačího 
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koncertování. Tady to zní nejlíp. Podivuhodná akustika! A  ptáčci se 
podle toho činí. Zpívají bez sbormistra, každý ten svůj popěvek, jen to, 
co umí, a přece v souladu s druhými – dokonalá polyfonie. Kdyby tu tak 
mohli se mnou poslouchat pánové Couperin a Rameau, Vivaldi a Bach. 
A  Haydn a  Brixi. A  Mozart se svým tatínkem. A  Beethoven. A  Saint-
Saëns, a Janáček, a Respighi. A ovšem Messiaen. A  samozřejmě  svatý  
bratříček  všech  zvířat, František z Assisi, básník a kejklíř boží. Ptáci zpí-
vají a skrytý regenschori se usmívá.
 Ze zeleného břicha kopce jsem sešel k černému podbřišku a něco mě 
napadlo. Ano, sestoupím až dolů na dno lesní rokle pod Pasekami, je 
v ní potok a pořád vlhko, zima tam zůstává nejdéle, je to její konečné 
útočiště v téhle krajině, poslední lože.
 Jako kdybych se octl v podsvětí. Táhne odtud syrově, sahá na mne 
chlad a stísněný potůček u mých nohou ani nedutá. Zadržuji dech a če-
kám: na ni. Ale není tu už, ani trošku sněhu po sobě nezanechala. Jen 
zšedlou zaječí lebku jsem našel, vypadá křehce a  opuštěně jak loňské 
vosí hnízdo. A kolem plno sasanek. Tak už je to jisté, jaro má vítězství 
v obou rukách. Sněženky a bledule, předvojnice v bílých maskovacích 
pláštících vykonaly své, a do ovládnutého území tedy mohly vtančit ony, 
sasanky, také v bílém. Jsou dosud nesmělé a snad se i bojí, a v  těchto 
místech není divu. Ale vy, dívenky plaché, stejně jiné nebudete. Ostatně 
vaše plachost vám tolik sluší. Miluji vás, nejněžnější z něžných.
 Vyškrábal jsem se opět na stráň a podle remízků porostlých hustým 
křovím, které ji tak pěkně zútulňují, se vracím domů. Nový štít naší sto-
doly na mne upřeně hledí v posledním přísvitu dne. Slunce za přízemní 
modravou clonou zapadá rudě, měsíc na jižním nebi však už zbělel.
 V Arnoštově se dosud nesvítí. Od Máslova Pohostinství zaznívá vr-
zavá muzika – zas nějaká svatební hostina pro přespolní. Teď dovrzala 
a z hospody se na všechny strany rozlézají černí mládenci a barevné dru-
žičky. Všichni mají naspěch. Chasníkům co chvíli uklouznou nohy, hol-
ky v dlouhých šatech nemotorně hopsají, jako kdyby závodily v pytlích. 
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Spěchají, aby se v houstnoucím šeru, než se na sále znovu začne hrát, 
poobjímali těsněji než tam. Dole pod Plecháčovým zahradnictvím ně-
kdo vytrvale týrá motorku a ta v zoufalém vzteku řve a řve a řve. V chalu-
pách začal do černé hodinky vylévat své bledé mihotavé světlo televizní 
kanál. 
 Ani v naší kuchyni již není vidět. Jen proti oknu se nade džbánem  
rýsují linie suchých šípkových větviček (o  Velikonocích je vyměním 
za čerstvé halouzky bříz) a v kamnech se rdí zbytek ohně. V tichu od-
měřovaném pendlovkami hledím z šedočerné tmy domu do modré tmy  
zahrady. Okenních tabulek se lehce dotkla měsíční zář. Je čím dál jasněj-
ší a čistší, čím dál vznešenější.
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Příští čtvrtek začnou Velikonoce. Půda, dosud syrová a tmavá, dychtivě 
se otvírá světlu, krajinou se prohání vítr a strká mezi slunce a zem stří-
břitá oblaka, za jejichž stínem se postupně rozsvěcují barvy jara, v tom-
to kraji hlavně červeň, někdy narůžovělá, jindy s nádechem dofialova, 
a hedvábně lesklá zeleň, z níž začínají vykukovat bílá a žlutá očka – chu-
dobky a podběly. Je to nádhera, když se takový jasný pruh sune přes 
hřbety kopců! Po  sněhu už není ani stopy, jen za  modrými pásy lesů 
na severní straně, zhluboka vydechujícími chladnou, sytě voňavou vlh-
kost (jejich šumění občas zalétne až sem), bělostně svítí Liščí hora, jako 
kdyby tam ve smíchu cenil zuby sám Krakonoš. A vítr se chechtá pořád, 
rošťácky cuchá na mezích roští, z něhož brzy budou kvetoucí keře, pro-
dírá se prořídlým hájem okolo Kumburku (s jakou rozkoší by se opřel 
do  vašeho poutnického pláště, Karle Hynku Mácho!), čechrá ptákům 
peří a krade jim milostné popěvky přímo od zobáčků, a protože mu nic 
není svaté, poráží na hřbitově nad Brdem sklínky od hořčice, v nichž 
Brdští přinesli svým nebožtíkům hrsti sněženek a  bledulí. Opatrně je 
sbírám a  snažím se opravit jejich pošramocenou krásu. Neboť prvými 
věrozsvěsty jara, prvými šiřiteli víry v opětné vzkříšení přírody jsou ony, 
tak něžné, tak křehké a přitom otužilé.
 To bylo včera. Dnes jsem zas v Praze a zatímco v koutě u kamen vzpo-
mínám (i na vás, Josefe Kocourku, na jehož hrobě neměl vítr co shazo-
vat), venku klove do plechu podokenní římsy déšť: zima utápí v pláči 
svou poslední neděli.
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Půlnoc se blíží,
ohniště už ani nešeptne,
tma naslouchá dechu spáčů,
čím dál tím klidnějších:
sny této hodiny jsou útěšné.
Chalupa nespí, dříme jen
a chrání svoje lidi jako ve dne, věrněji než pes,
a poněvadž nese tíži mnoha roků,
trámy jí do dřímotu vrzají,
když se jich vítr dotýká poryvem.
Možná však také, 
že se kolem právě chvěje zem,
jarní zem i vprostřed noci plná napětí,
které se navrch prodere,
až na ovlhlém čele krajiny zazáří slunce – 
diadém a šém.
Pak teprv budou miliony nepatrných výbuchů
do světa vrhat novou, dosud bledou zeleň.
Nyní tu ale všude ještě vládne tma, 
ta nejvěrnější družka zimy,
a třebaže Kristus v neděli už znovu z mrtvých vstal,
oblaka houstnou sněhem
a výdechy lidských hovádek
pospolu s vůní zbylých loňských jablek
v světnici dosud hýčkají náladu vánoční.
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Blížil se konec dubna a chystali jsme se do Arnoštova. V rámci příprav 
jsem u pekaře v Mostecké ulici koupil velkou vánočku: mazanec by se 
hodil líp, ale mazance právě neměli.

Jaro bylo v  plném proudu a  tam k  nám na  Peckovsko jsme spěchali. 
Vzal jsem si náhradní volno a jeli jsme už ve čtvrtek, dvacátého osmého. 
Po obloze se plouhaly šedé a fialové mraky, ale chvílemi vysvitlo slunce 
a  rozkvetlé ovocné stromy pak zářily ještě víc. Cestou jsme se zdrželi 
v Nové Pace a do Arnoštova jsme dorazili až odpoledne. Z auta jsme se 
vyhrnuli nejdřív na zahradu. Forzýtie u plotu se skvěla celá ve zlatě, tráv-
ník voněl svěžestí, kosi roztouženě zpívali. Jen neradi jsme šli do temné 
chalupy a už jsme se těšili na zítřek – záhony zarůstaly plevelem a tráva 
měla být posečena už aspoň před týdnem. Usnuli jsme o hodně dřív než 
jindy, jaro dovede člověka utahat.

Probudil jsem se do šera a hlubokého ticha. Ani Milenu v protějším kou-
tě světnice jsem neslyšel. A venku jako po vymření. Poodhrnul jsem zá-
clonu nejbližšího okna. Co to? Za oknem bílá plocha a na ní tu a tam 
jemňounká, nepatrně světlejší výšivka s rostlinným vzorem. Ještě jedna 
záclona? Sníh, samý sníh! Ležel na trávě, na trsech narcisů i na větvích 
a z šedivého nebe se sypaly další a další vločky, jediný pohyb v pozem-
ské strnulosti. Kmeny stromů se odrážely od  té šerem zalehlé bělosti 
tvrdou černotou a větve se posmutněle ohýbaly k zemi. Skrytí ptáci ml-
čeli, jen občas se do ticha vpíchlo nesmělé pípnutí. Všechno to bylo tak 
zvláštní, neskutečné a teskně krásné jako v pohádce o zakletém králov-
ství. Blaženě jsem se zavrtal pod peřinu a myslil na jedno ráno před půl-
stoletím, kdy jsem o vánočních prázdninách u dědečka v Kalné procitl 
do podobného sněžného ticha a náhle zaplavený hřejivou vlnou štěstí 
jsem si vzpomněl, že je Štědrý den. Od té doby mám ticho spojeno pře-
devším s bělostí, bílá je pro mne viditelné ticho. A  sníh je zhmotnělé 
světlo, které ani noc zcela nezhasí. Jako oblaka. Tehdy jsem také poznal, 
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že se ticho dá slyšet, a bylo to tenkrát to nejlibější, nejblaživější ticho 
na světě, bělostné, mrazem a jehličím vonící ticho Vánoc a venkovského 
domova. Jak příjemně se v něm občas ozvalo zakrákání slepic, překva-
pených stejně jako já! Ticho a ten osamělý vesnický zvuk, skoro nic, ale 
právě takové chvilky v sobě nosíme do konce života.
 Psal se dvacátý devátý duben a  rtuť teploměru klesla až k  nule. 
Sněžilo drobně, pomalu a vytrvale, a tak jsme celé dopoledne shazovali 
vlhké nadělení z  keřů a  menších stromů, aby se větvičky nepolámaly. 
Sníh nám padal na hlavu a ramena a mokře studil za krkem, a se sněhem 
se na nás snášely i okvětní plátky, se symbolem zimy znamení jara, nyní 
zmáčené, pomačkané, povadlé. Co si počnou včely? Trochu tísnivé to 
bylo, ale já mám zimu rád a  s  radostí jsem si uvědomil, že letos krát-
ce před prvním květnem konečně poznávám, jak v  Arnoštově chutná 
pravá zima – dosud jsme ji tu nezažili. Když totiž napadne sníh, sem 
se nedostaneme. A  teď se naladila ve  všem všudy starosvětsky, proto-
že před polednem se kdesi v okolí potrhaly dráty elektrického vedení 
a zůstalo to tak až do druhého dne. Ach, ten balzámový klid bez roz-
hlasu a televize, to kouzelné stmívání, tím kouzelnější, že pomalejší než 
o Vánocích, ta šerá hodinka pod nízkým stropem, kdy jsme nad čím dál 
nečitelnějšími písmeny knihy poslouchali šepot a vzdechy polen v kach-
lových kamnech, z nichž škvírami ve dvířkách vyskakovaly na trámové 
stěny mihotavé zlatoušky, zatímco v okenních rámech pohasínal obraz 
zimního dne a jeho běloby a šedi se sytily zvolna temnící modří: modří 
nebeskou. A pak jsme zapálili dvě svíčky a v tom chvějivém temnosvi-
tu jsme povečeřeli, a poněvadž Milena přivezla z Prahy tlačenku a kus 
slaniny, mohl jsem se cítit jako o zabijačkách, po nichž se mi od dětství 
stýská. A jak nám nakonec u čaje přišla k chuti vánočka z Mostecké ulice! 
A nad svíčkami se na niti houpal a otáčel nachem oděný anděl ze starého 
kalenského betlému, neboť i on ožil iluzí vánočního času a ještě radost-
něji než jindy (visí tam celý rok) rozvinoval pásku s nápisem GLORIA 
IN EXCELSIS DEO... Brzy po večeři jsme plaménky sfoukli, dali si pusu  
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a lehli si, poněvadž noc se blížila, a za oknem u mé postele se proti zá-
padnímu, již zas čistému nebi rýsovala reynkovská houšť měkce černých 
čar – koruna staré švestky, a v  ní se jako zlatá muška v pavučině mihotala 
osamělá hvězda, pomrkávající z nekonečnosti vesmíru jen na mne.

Nazítří tálo. Okapové roury chrchlaly a  krápance ze střechy pleskavě 
zvětšovaly tmavé díry ve ztěžklém sněhu. Ze stromů opadával ve vel-
kých kusech a  větve pomalu zvedaly svou splihlou krásu k  jemně za-
mžené obloze. Dopoledne jsme se sousedem Jarešem obcházeli od-
vzdušňovací trubky vodovodu – my na dolním konci Arnoštova máme 
svůj vlastní, jen spádový – a pokoušeli se oblomit zatvrzelost, s níž nám 
po zimě odmítal službu. V rokli nade vsí, kde je nádrž, jsem pak mu-
sel šoufem vybrat překážející vodu, spustit se do ledového kalu na dně, 
nahmatat zrezavělý koš vývodu a kovovým pérem jej pročistit. To bylo 
naše letošní otvírání studánek. Ale kohoutky stejně zůstaly ještě nějakou 
dobu suché.
 Obleva postupovala, v  mracích přibývalo průhledů do  blankytu 
a  když jsem si navečer vyšel k  lesu Munzaráku, vedle dosud zasněže-
ných luk se červenala pole, na  nich smaragdově probleskovaly ozimy 
a plané třešně u cesty se pyšnily už zase jen vlastní bělostí, tak něžnou 
mezi syrově zeleným listím. A na kopci za Vidonicemi se objevil ohnivý 
bod a o něco dál druhý, a najednou jich tam bylo několik a  rychle se 
zvětšovaly a v šeru nad obzorem se co chvíli rozprskla hvězdička a kle-
sající jiskry naplnily okolí třaslavým přísvitem a bělavým kouřem: chasa 
vystřelovala rachejtle a pálila čarodějnice, jak to večer před prvním má-
jem žádá tradice. A já jsem měl narozeniny, bylo mi devětapadesát a těšil 
jsem se, že už za rok v tenhle den dám  práci v galerii sbohem a zapálím 
velikou vatru na oslavu svého nového, tak toužebně očekávaného život-
ního údobí.
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Byl první máj a od samého rána slunečno. Tráva na zahradě nám osycha-
la před očima a nechala se konečně posekat, a ze všeho sněhu (napadlo
ho místy na třicet centimetrů!) zůstal jen ve stínu za stodolou mokva-
jící kopeček. Byl lásky čas, a  tak jsem do  té šedivé hromádky pečlivě  
včural srdíčko, svoje úplně poslední rozloučení se zimou. A když jsme 
se navečer vraceli do  Prahy, krajina se ve  světle červánků protahovala 
jako mladá krasavice po koupeli a v dálce nad zelenými a modrými pás-
my lesů zářila na čiré obloze bělostná vznešená Sněžka, spíš vidina než 
skutečnost, a připomněla mi Fudži, posvátnou horu mého milovaného 
Japonska, které touto dobou slaví svátek třešňových květů. 
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