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DRAMATIS  PERSONAE

LAZAR' diktátor Zástuptt' diívo mnich
PETR, starf mnich
MAToUŠ' d lnÍ
MAREK' havíi

J INÝ HAvÍŘ
RYŠKA, pi ' i jmím KANČÍ TLAIÍA
ZIKA' pŤíjmim PARNÍ I{LÁTIČKA

vAsIL, pi.íjmím i lIEDVĚDI TLAPA
KAT
I(NĚz
SOUDCE
KUPLÍŘ
RozŠAFNÝ oBČAN recte LICHVÁŘ
sTAŘEc PÍSMÁK
MUŽ ČERNoVLASÝ I  ČERNovoUSÝ
RUSovLAsÝ vENKovAN

DÚSToJNÍK REVoLUČN ÍHo voJsKA
HLAS z DAVU (hrbáěk v)
DĚLNIK PoSEL
HROBNTI(
STARÝ voJÁK

PRVNÍ HLAS )
DRUHÝ I{LAs } z tábora vojska rnonarchického
TŘETI  HLAs ]
MARTA JEFIMoVÁ

SLUŽKA JEJÍ

PRVNÍ MĚsTsKÁ ŽENA
DRUHÁ MĚsTsKÁ ŽENA
PRVNÍ vENKovSKÁ ŽENA
DRUHÁ vENKovsKÁ ŽENA
ŠÍLENÁ ŽENA
STARÁ NEVĚSTKA

DAVY LIDU lÍĚsTsKÉHo I  vENKovsI (ÉHo,  DĚLNÍKŮ
TovÁRNÍcH I zEMĚDĚLsKÝcH; voJÁcl voJSKA RE-
voLUČNÍHo I  }ÍoNARcHIcKÉHo:  ŽENY v  PoHŘEBNÍN{

PRÚvoDĚ.

Dějstuuje se na po,nezi Vgchodu a Zdpadu
mezi Dneškem a ZítŤkem.

Mezi I, a II, dějstuím uplgnou čtgíi dni, mezi II, a III,
mezi III, a IV, dua a tolikéž mezi IV. a V.

#i,

DoBRÝ  BÁSNÍK

ŠPATNÝ ' .BÁSNÍK
PoŠToLKA )
HvÍŽĎÁLEK I
SLANKA } vojáci revolučního vojsko

- lvosAHLo I
voSTŘEBAL ,



PRVNÍ \rENKovSKÁ ŽBNa: A dá chleba? Dá všem chleba? U nás
na dědině umíráme od podzimku hladem. S prvními mrazíky
to začalo. A nejvíce mrou dětičky, zce|a malé dětičky. Mají pak
nadmutá biíška jako leklé rybky, když je otrávili chebdím
a když plují po vodě naznak a slunce hraje v jejich bíl1fclr
šupinkách.

RUSovLASÝ ruČnnevÝ VENKoVAN: A dá pálenky? Hlavně dá-li
pálenky? Zmrze| mne život bez pálenlry, dobňi lidé a kňeséané:
dva dny jí již nemám. Hrdlo prahne: chce se mu pálenky. Chce
b1it proléváno pálenkou. A žehne hťrňe než rozpukaná prida
v létě v znoji slunečném. A žid krčmáň, šelma ryšavá, nechce
nalít. Ne a ne, duše psí; a já pŤece včera večer pňed nim klekl
a rozplakal se jako malé dítě nebo těhotná žena. Ne a ne:
a pňece jsem u něho statek propil. A dnes? Dal mně šestku,
ab;'ch si prj. koupil provaz a oběsil se. Snad na hrušce, která
stojí pňed m1im b1ival;im statkem;na hrušce máslovce. (Starci
písmakoui. )Na čemseoběsi lJ idáš...  ty ohoňelásvíčko kostelní,
ty berane mečivf ... star;ii kancionále zamaštěn1i? (Tíepe jím
za ugložkg ka|tanouého kabdtu,)

sTAŘEC PÍSMÁK (klidngm zpěuaugm hlasem starého kostelniho pÍed.
íikače): Na osice,. . .  a proto se chvěje hrr izou do dnešního dne
a bude se chvíti až po den soudn .

RUSovLAsÝ VENKoVAN: Ale on ňekl na hrušce. Pravím ti, tak to
ňekl Žid krčmáň. Ano, tak to ňekl. . . duše psí.

ČERNoVLASÝ ČERNoVoUsÝ: Všeho dá: i chleba dá i pálenk;l dá i vína
d.á. Poteče, braši, potričkem, stružkou poběhne uliďkanri va-
šimi mezi dvojí Ťadou domkri tam, kde hnojrivka jindy tékává.
Krámy židovské si oteviem... k líčem nebo sochorem: vše
jedno.  A  poteče pak . . .  Ó . . .  Ó . . .  poteče z  beček c rčkem jako
Červená z hrdla, když jsi pŤeňízl žílu krčnici

REzAvÝ tlruŽ (u plandaugch pldtěngch gatich; pihoaatg; pokteslg
1a.ko zhrouceng plamen): A zabije. ve mně ďábla? Ďalla smutku,
kter1,i mne trápí? Dovede toho? Četl jsem, Že smutek v člověku
;est ďábel nebo že je z ďábla. Ďabet do smutku jako do sítě
'"P... 

P.y duši. Četl jiem to v knize dědovské s okovan1fmi rohy
a těžkou mosaznou sponou' když jsem byl mlad1;i. Neboé vězte
to: zabj] jsem ženu, kdyz isem pris.t tody.i opií;r domri a lála
mně. Upral jsem j i .  Ale, biaši, oa te aony. ' .-or 'u se smát ' . .

13
12 Dějs1ví prYní

N dměstí města staro-nouého.
Někde išídrobnéstaroži tnéměstečItozpr  mgs lněIo .u .nouédobě

a rozrostio se na suém obuodě ue ueliké sgroué město toudrní, tdhnoucí

se horling cestg do kraie. AIe ze starého iddra jest pos'ud 'Ieccos za.

cho,d,o." Tak"uiděti na praué straně ieui.šIě barokní kostelík; pŤed

ním barokni sclšku bohorbdice na sloupě, obklopenou čtgími lipami;

a několík stctrťtch pŤízemních nebo jednopatro.ugch domk ,
igt,t,nt,, jedniho z.nich ugs9k , díeuěng.krucif ir s kruau-ou kr pěji

oíeioué lampíčkg u nohou"Kríitou ch. AIe zleua a uprast1ed isou iiž
šir|oké utoi,e,i'tríclg uelkoměstské, proťalé elektrtckgmi drát.g a pro-

i,ze,a ltolejnicemi iramuajougmi, a u pozadí trčí pece a komíng.

Prostran,stuí píed chr mámÁe alní ziitfengmi zdstupg1!.e,:t u nich

také mnoho ueikouského liclu, kterg se seběhl do města. Ulice ustící

áo ndměstí ugchrlují stále noué shltikg lidí. Lídé houof í spolu prudce

a udšniuě gestikuluií'

MUŽ ČERNoVLASÝ A ČERNovoUSÝ: A já vám pravim: Velilr..i je- 

" 
gť'}. je s ním. (Zasměje se skíípauě./ Počkej. Brih nebo ďábel:

t";.stĚ nevím. ate vse.ct.y nás učiní bohy, m-al9 i velké, a,malé

,' . jdr i . ,".  on není jako j in i: ne' n9...  on miluje nás-malé. on

"y""ylr 
nás malé ď velké pon?í. on Ťíká: Tisíc mal1iclr zroďí

ti"síc'velk]ich' ale tisíc veÍkj'ch nezrodí ani jednoho-.malého.

(Mtadé užnk,ua,ce, kterd zíid -zkosttiuě a ugděšeně,) Neboj sa,

hi,,ti; nic sa neboj. on chce, aby byl ráj již z{e 1a. zemi. A mi-

lovat se máme. . . pravda-li, kmotŤičko, (chce_i'i obeimout) nu ' , .

nu...  jako bratr á Sestra'  rozumj se pňece.-Neboť jde světem

něco, emu se Ťíká Tevo'.. revoluce; a co bylo pravda včera,

není již pravda dnes.
PRVNÍ !ÍĚSTSKÁ ŽENA: Ó moci ho spatŤit! Ó moci se dotknouti

podolku roucha jeho!



ie to k smíchu, ale dělej co dělej: nernohu se smát. (Čint kreu.
,,iii 

i,',", oi,g -,, ,,,*dl, ugide z loho ictt škleb.')
. ';; i""d PÍSNIÁK:"Ďábia cl iceš á,ny 

" 
tobě zabil. Chacha... cha.

" . . r , - . r . " . . .Vždyéjesámďábe l . ' P ravímt i : ďábe l sevně jv tě l i l ,

;; 
"á= 

*.,"at 
" ""t'Jit. 

natelni'prorok j.i t:.": o iě'T: 
povědíno

jest, že uvodí v polrušení lid boži na náměstích a kŤižovatkách.

DRUHÁ MĚSTSKÁ zu^i 1'top g krdsg u zestdrlé tuáíi): A. dá ženám

zase roditir no"r.ázJ z..''É, ab rodila, a mry.1 aby''plodil?

Ro;"e'" tepny zl.'ota, ttere rounači podvázali?. Roditi. chce

;;;;;; nedi muzi, ilt".y oi"i nevěst,ku.z ženy rodící. Mrlj muž

íi;; ';". učini l ' 'á;p."J, z" mně odpíral dítě; a ostatní, kdož
'prisri 

p" něm, do,,"rtit áilo jeho: chtěli se jen pásti na mém

ť;l".jJk" .*.auti 
".pri 

na.prrihorrě. Ó... bilé a krásné měla

i'.* ior". Jako rozťvetlá louka letní bvlo plné vťrnÍ a kvítí

a nejčistšího r.or"ii^Ár. Á"."o jsem kvella á marně odkvetla:

nic nevzešlo 
" 

,'ct'o, Žel... Úhorem ležela jsem.cel svrjj život:

a zítra zemru...1a 'uyrečná, já nejzbvtečněišl na světě. (Pro-

pultne, ,to,-o,g|[g,í,,tct,g iht.i"A'ťak ""kl.li 
dábla do mne,

všichni ti nečistí, ktlri se pá.ti ''* mém těle. Kdo jej vymítne

zemne?Máon*o . "y - i t nou t i ďáb laz tě l ažen ina?Av lož i t i
áito ao něho jako Semeno do ornice?

,' inu. pislr,,t,x. Chacha... Chachacha... Ja\ by. mohl vymít-

nouti ďábla 
" 

t"l., r.ávž jest sám ďábel? A slyšela i:i'ž:' Belze-

bub vrátil ,. . a.niu'.iť"o1sr-i a koncové [oho člověka byli

horší počátkťr?
DRUHÁ VENKoVSKÁ ŽBNe: Nerouhej se! Tys sám dáblem po.
"';;ii, 

J" í.r'" Bťrh učinil svat1irrr již na zemi a dal mu moc

zázrakri. Uzdravuje, na koho iuce vloží. Tuhle Gavrila měla

dítě šlakem po."zá.,o; a on vztáhl ruku a modlil se nad ním,

a ono chodí 
" "pi;á;hválu 

boží od té chvíle. A jiné nemluvilo,

šestileté bylo a áa trrlet oněmělo: to tehdy, jak se.leklo spla-

sĚ"í"í r.""'i, r.jyz si hrálo pŤed chalupou prostŤed-cesty.

AonšelmimoausmáIsenan6,aonootevŤelor is tečka.Trochu
slin vyteklo *" ;;;h, co by do lžičky sebral; a pak mu, jazj'ček

""spiť"r 
a 

"t..o.-rtlt 

-.. 

" 
r.á."outek a tiikrát se obrátil jako

rvbička .."i .t,zo.,fmi dásničlrami. A pak Ťeklo'zcela hlasitě

ťi;;'*' l"r." r.avz'"voneoky u oltáŤe ivoní pňed nejsvětějšÍ:

Děkuji t i  za dar ňeči.

IuARTA JEI?I lÍovÁ (štíhlá mladd žena u černém rouše):Že|., '  žel. . .
proč zemi.elo mně moje, dňíve než jsem ho poznala . .. než
chodil krajem naším?

lrtATouŠ: Babské dňisty. Kat vás sper! Nesmysly tlacháte. Pňí-
roda má své pevné zákony; azázraky jsou blbost.Kd,yž se kolo
v továrně jednou roztočilo, nezastaví ho nikdo než sám stroj.
A kdyŽ tě chytlo jednou za pačesy, tu mriže kňičet na ně sám
tv j pánb h z nebe: nic to nepomriže...  nepustí tě j iž nikdy.
Pňíroda má své zákony, baby hloupé. ViděIa jsi někdy roze.
brané hodinky? Taková jest pňiroda: každé proč své proto,
a všecko na svém místě a ve sv j čas. Učil nás tomu soudruh,
kter1i měl školy; a já sám jsem mnoho četl o tom v knihách:
celou polici jich mám doma. A soudruh ukazoval nám tenkrát
vycpaná zvíňata; a v láhvi s líhem měl otevŤené morče: mělo
jedny žíly natňené rudě a druhé modŤe a srdce ne větši než
žalud, když prší na podzim s našich dubri.

HevÍŘ:.Máš pravdu. A měl také lebku člověčí a lebku opičí: a po-
do-baly !.. .9!ě ťrpl-ně. . . sotva jsem je od sebe rozeznal. A pra-
vil, že člověk pochází z opice a že jest a zristane zvíÍe o dvou
nohách, dělej co dělej' A kněži že jsou podvodníci a že vznikli
z hadačrl a. kejklíňri a že jsou živi na ťitraty věňících hlupálrri
a kostelních bab, které podvádějí.

ruerouŠ: Ba, zvěšet je.. .  kutny proklaté. Pšakrev...  Marx a I,a-
:"l' '".jir.t" pověděli; to jsou praví světci a trpitelé, a ne ti vaši
|rej.k.|iii' kteňÍ prováději u oltlňe své hokuspot.u.y. Viděl jsem
jej ich krásné podobizny v olej i  v hlavním mcsto;"byl jsem.tam
na sjezdu naší strany pňed pěti roky. Marx se rn.'ě iiul. nyt
zaro's[l1;i^jako mrij nebožtík dědek s matčiny strany, kter1i paál
na Josefce '.. tenkrát pňed sedmi roky, k"dy jsme' stávLovali
šesL.t1fdn a kdy na ' 'ás poslal i  mysl ivce z Krakova. Aočimu
::i't'y 

pod h.us.t;ilm zježen;fm obočím jalro dva uhlíky... právě
;alro mému dědlrovi tehdy, kdy nesl pťrlcentov11i perlik a mávaljím n.ad hlavou jako jin}i"holí."Tu ct'viti dostal t,i kulku do čela
a padl znak, bez hl.e9u, jako by ho podéal. To jest mrij svaty;
a ne ten váš vvchrtly pop o hubě noio jako psí i{é a zelen;7 jako
špádskli filek.

HevI : Ale ať nás ien vede na ně...  na pány; a aé rozbi je svr i j]t i lž o jej ich lebky...  ne ten malÝ s oltáňe: ať sejme toho vel-

1 š
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t 6 kého Kristáče tamhle se zdi a toho aé o ně roztňíská na padré.
A prijdem pak všichni za ním. Proč ne? Ale jinalr, aé dá pol<oj
a nepňekáŽi našim, kdyŽ zde chtějí pracouat.

KNĚz: Čo to pravíte? Krista se zdi sníti a rozbi|ho o lebky pán ?
Hrr iza' . .  Hrr iza.. .  rouháte se! Jest to prot i  církvi svaté. od.
pykáte to.. .  odpykáte to strašně.

H,q.ftR' Plijeme na tvou církev, plijeme i na t,ebe, košulači! Dávno
jsme odiostli tv1fm báchorkám; straš jimi štěťrata nebo koéata,
ne l id i .

ntatouŠ: Zrazova| jsi svou církev i pŤikázáni její. Kradl jsi, lhal
js i ,  smi lni l  js i ,  rouhal js i  se, kňivě js i  pňísaha1: j1k se jí smiš.dovolávat, 

pokrytče? Znám tě dobňe ze svého dětstvi, tebe
i skutky tvoje. Jako školák jsem ti ministroval; a nevěda o tom,
zavŤe| jsi mne jednou - byl soumračn;i podzimní den.a kaš-
tany pršely se siromťr v nádvoŤí vašeho kláštera a vybuchovaly
na žerni jáko rány z bambitky -, zavňel jsi mne na chodbě,
kde byla tvá cela. Byl již večer a chvěI jsem se hr zou. Cerné
obrazy v červotočiv1fch rámech lrleděly se stěn hrozivě; a stíny
se klaály na mne jako ledové ruce. A na kalném okně v posled.
ním hntdem paprsku zapadajícího slunce poslední muška
onoho léta se zmítala lapená v pavouči sít i .  A jak zaf ičel vítr

skulinami tv]ich dveňí, rozhoupal ji po každé v jakÝsi lítostně
směšn]1i tanec...  D]ouho trvalo, než js i  se vrát i l .  AIepakstálo
to za to. Dvě děvky visely na tobě, každá s jedné strarry;
a mešní víno lil jsi jim do klína a opil1f chroptil jsi s ninri oplzlé
písně.

xŇt' (brání se ugtíeštěnym zrakem a uztažengma rukama)z
UstaĎ...  proboha ustaů. Nikoho nebolí to dnes víc neŽ mne.
Neobracef nože v ranách m1fch! Tedy: ne prot i  církvi. . .  máte
pravdu: proti Bohu jest, co jste zde pňed chvílí pravili. Věiím
v něj od.chvíle, kdy jsem jej zraclil; a bojím 1e |ro 9d chvíle,
kdy jsem Se mu rouhal. Rád ' . .  Ó nad všecko rád bych se s ním

.-irit. Smíňi mne s ním on, smíŤíte mne S ním vy? Já, prostŤed-
ník a smiňovatel, musím žebrati o prostŤednictví a smíÍenÍ.

on ňíká pr1i,  že žije v Zástupech; Že se zjevuje.v Zástupech.
I pňišel jsem mezi Zástupy: snad ho zde naleznu jako rozkvetlou
sněŽenku v zimě pod návějí sněhovou.

Pomozte mně nalézti jej; a nekamenujte mne ani kamením

ani slovy. Snad mne zachvát,í zde svou pÍítomností jako pla-
men a prožehne všecko, co ustydlo v chrámech, které jsme
zabydlili zlobou a hanbou' A plačte nade mnou: ztratil jsem ho,
dňíve než jsem ho nalezl.

SoUDcE (olgsalg staíec): Tvrij pŤípad jest snad k pláči: mrij jest,
zato k smíchu. Ty toužíš nalézti Boha: já bych ho naopak rád
ztratil... jako r1imu nebo bolení hlavy či zubri. Dělám všecko
pro to, ale nedaňí se mně to. Jest stále pňi mně od chvíle, kdy
jsem na rozkaz královsk;f odsoudil a dal popravit dvacet, ne-
vinn1fch. Stále mne posedá od té doby...  rozumějte: nervy
mně posedá; na ně se usadi l  jako olovo a t lačí, t lačí, k nesne-
sení tlačí. Sotva zdňímnu trošku k ránu po dlouhé probdělé
noci mělk11im staŤeck1fm spánkem, hned se houpají na šafotu
pňede mnou v hadrovit;ich mokvav ch pytlích; a co do nich
duje a je rozhoupává, s lyšte, to je právě směšné, není vítr. . .
ne . . .  to  jes t  on . . .  A  to  všecko proto ,  aby  naráže la  na  sebe
jejich ztuhlá těla jako chrastící větve a vydávala v nárazu na
sebe skÍípavé. . . oh. . . podivně skňípavé a Ťezavé zvuky, které
mne zebou až do morku m;Ích staŤeck ch kostí. A já se roz-
tňesu hrrizou a zimou a probouzím se do kalného rozslzeného
dne, kter1i se pňilepil jako mokvavá pytlovina na okna mé
ložnice. Neplačte nade mnou, braši, n;ibrž smějte se se mnou'
p.omaten m; smějt,e se, abychom pňehlušili ten odporn;i Ťezavf
skňipot mrtv1ich.

..Rozumějte mně, děéátka, rozumějte mně dobíe: já v něj
nikdy nevěŤi l  a ani teď nevěňím. Ne...  ne: já vím, že ho není;
já vím, že jsou jen nervy a jej ich pňeludy...  majt také své
špatné zaživáni a své plyny jako nemocn1f žaludek. Viděl jsem
je nakreslené v knize; lékaŤ mně je ukázal: jsou tenké Jako
nitky a jsou to telegrafní dráty lidského těla' A lékaŤ mně Ěekl:
To všecko nic není, pane. Máte pňedrážděné nervy.. .  pÍepra-
coval jste se asi. Snažt,e se nemysliti na to; a choďte hodně na
procházku, tňi čtyňi hodiny až do rinavy, zvláště večer; a vy.
pijte pak láhev černého piva a snězte s1fr. A berte tyto hnědé
prášky tŤikrát denně. A jistě, jistě budete spáti. Ale nespím
zase...  nespím zase; až na minutu k ránu zdŤímnu mělkÝm,
staňeckifm spánkem a z něho vr 'Lrhnou mne hned ony...
mrtvoly v mokvav1ich pytlich,. . ' které vržou jako vět,ve sta-



18 rého dubu, na nčmž sedi l1,s.'l har,ran se zdechlinou v zobáku.

A jde z nich studenčl fosfoior,.á zái.e a zpír'á: Jeho jesL pomsta,

on i  odplatí. A tak jsem pňišel k vám: sírějte se Se.mnou, až
pňehlušime skňípavou huábu těch visalcu e.7 ve vás, Zástu.

iové, utopim sve nervy. ' .  nebo ztratím se j im ve vás.
uírouŠ. Lotre.. .  IotÍe...  pňísahám t i:  nestrávíme tě^1 ]{Pl i"-

neme tě jako voda vyvrhuje mrtvolu vztel<lého psa. otrávil bys
moňe svou podlostí. . . naiož dav lidí. Snad horká poušé pÍi.

kryla by tě svou suchou vlnou pisečnou, ale ne: i ona by se
báia, atys jí nenakazil morem své bytosti, starče.

SoUDCE: Nělaj"mně. . . nebo skočím ti naLrdlo a p-olíbím tě, dŤíve
než se naděješ,.. .  já, morem nakažen1i: a budeš m-Ým bratrem
v nemoci a smrti. .. ty, kter1fs nechtěi jírn b)'ti v. ž.ivotě. ( Roz.
chechtd se, rozpfáhne ndruč á ž,,u se k"Maloušoui,).

MAToUŠ ( prcha^od ,tho s od.urdcenou tuaf í a rukama brdnící.ma se).
ŠÍLENÁ ŽnNe (s rozpuštěngmi zcuchangmi ulasg, tt!11:..u Zdstupu)z

Kde jsou dět i?.. .  Neni žae dotit  Státe nledam děti; snad bude
mezi nimi má beruška...  snad si  s nimi lrraje, šelmička malá,
a nevrací se domri,  aby mne potrápi la. Ne...  ne.. .  děvečko,
tak to nebylo myšÍeno... věi, tak nebyla míněna ta rán.a do
pisÍcek...  áo pis icek.. .  Chtěla jsem tě jen trochu postrašit.  ' .
víš, máma ráda strašívala svou berušku. l\u' . '  nenneveJ se
už.. . byl to žert. Nesmíš se mi již d;i'l schovávat, mé.kozlátko.
Kuk . . .  k ukuč . ' .  Kde  j s i ?  Aha l u z  čc  v i d ím .  Aha . . . h ahaha . . .
už vidím svou Evičku: po culíčku ji poznává*.... a. po.zástěrce.
A šáteček má na babku, jak jsem jiho v Ždycky -uázáriala. . . Kde
jsi? Proč se mně schováváš-za káftan toho oškliv-ého zamrače-
''er'o aaayt Vždyé já tě pňece vidím , ' , vždytja !0 pj9c9 najdu.
Chytím,.t 'yt i . . ' . . ."Baf . . .  n"r. . .  Chytím...  chytím..Haf . . '  haf.
(P:adne na čtgíi a štěkd směrem k-slarci písm koui.)

DRUHÁ vENKovSKÁ ŽnNl- (zilui,hd ii se země): Matko, pamatujte
se. Vyplačte se... vyplarte ." l . ' '  hodnč... l l9: vám lépe.
A ty,'jvatá Panno, Jt,ij pri nás i pŤi ni,než pŤijde on, neboť
on,., on jí j ist,ě uleví v hoňi jejím jako nam vsem vflasem.

ŠPATNÝ snšNIK. A já, já chtol mtti doči z ducha své.ho,.ale duch
mŮj byl neplodnějši než poušť a mrtvolnějši ,i..ž hňbito.v ve
skalách. I vraždil jsem děi,i druh]ich, neboé záští mně vyžíralo
hruď jako horká ši<vára trávník á nebylo. tomu žravému supu

jiného nasycení. K zákeňnym podlostem v novinách pronájímal
jsem své záští. Dnes jsem st,ar;Í a sešl1f a vystydl;f ... vystyd-
lejší než hrob, z něhož vyvrhli právě kostru. Mráz t,ňeští mi
v lebce a tma čiší mi ze strhan;ich zrakri. Mluvte, vy všichni,
kLeŤi jejznáte: mťrže mne učiniti ještě plodn1im? Nebo mrižete
mne oploclniti vy? Mát,e v sobě mluno, které se mriže vybít do
mne a 1'yvolai ve mně ještě něco jinélro než tmu a zoufalství?
Ušetť'ím, Óh, pť'ísahám vám, ušetiím cizich dětiček, budu-li
rnít i  jen svoje. ' .  jedinké.' .  sebebědnější, sebeubožejší.

D6BRÝ sÁsNÍN: Já však nechci míti  j iž žádn1i ich.. .  ani zdaŤi l; ich,
ani nezdaňi l; ich. Neboť není to Ío, po čem jsem touži l ,  není to
to.. .  a nebude to nikcly to. Něco sclrází. Kdo ví? Snad jen
mil igram mil igramu fosforu,. . .  a le sclrází; a schází- l i  mi l igram,
jcsL to v umění LoLéž, jako by scházel cent, '  I(de není r iplně
všecko, není nic: umění nenÍ smlouvání' Umění jest buď
všecko, nebo není nic.. A tak podej mně ruku, zoufal1f brati.e:
jsme si rovni. A rrvrhni společně se mnou své malé hoŤe do
tohoto velikého hoňe lidského. Zapomerime sebe i svélro umění
nebo neumění: obojí je za málo. A buďme jen vrbovou píšťa-
lou, čerstvě uňíznutou a lrrvácející, na niž budou hráti bez-
tvaré rozštěpené p;'sky i nerridné prsty tohoto netvora, jemuž
není posud jména a v němž dňíme možná pňece polobrih-, ne-li
bťrh cel;i. Vmetneme do něho své staré hoŤe; inad ,,ypty''.
lrám z něho nová radost. a ne-li nová radost, aspoii 

"ďpo-.-n1.tí.: ani nové, ani staré,.. . ale vždycky dobré. Nebot není
sol idnějšího štěstí nad ně.

R.ZŠAFNÝ .BČAN recte LlcHv ÁŘ (zamlktému suchému mužikuu čer.
ném plášti  s 'kapí):.Hleďme je, kmotŤe: t i  toho nat lachají,
sedmičky zelené. {.d.y!v to byla voda, a rre Ťeč, všichni by-
:lo*:. v ní utopili jako mysi. ;a Ťíkám: tihle proklatípisáci
3sou vňed státu' Matou jen lidem hlavy; a ani iv1;ich ntmají
v poňádku' Já. jsem reáln;f a mám rád reálné; a vy doufám
ll-Ty'l::..m'jdu prostě proto, že jak se ňíká, kalné vody, valn.é
tovy. PňíživničÍm zde a nestydím se za to. Kde možno udělat
il,:|l!ky' ne-li mezi lidmi? Nemáte pi'ece pňedsudkri? A vy:také za ňemeslem, doufám?

|}] írlirÚunc mlčltg hlauou)'
osČaN: A jakého, s.ii*-ti se zeptat?



K^"Í (Uapne ltrk a učiní posuněk, jako bg l auu stínal).
osčaN (usltočí u leku od něho).
xar (s ťlsměuem): Jenkl idně, otče. Řemeslo jako ňemeslo; žádné

čisté, žádné zvlášé špinavé. (Paroduje.) Nemáte piece pňed-
sudkrl? Pracoval jsem za monarchie, a pracoval jsem dobňe,
odborně a ne draho; k riplné spokojenosti vznešeného službo-
a chlebodárce i tisku a odborné kritiky v něm. A obhlížím si
nyní nového službodárce: Jeho Veličenstvo lid. Neboé doufám
nilrdy nevyhyne naše ctné ňemeslo, pokud bude člověk člově-
kem. Kněz m že zmizet s povrchu země i král i písaň i papež
i voják, ano i kapitalista a měšéák: kat nezmizí do skonání
světa. Po červené se rozchutná vždycky člověk; proti tomuto
nápoji nesvedou nic temperencláŤi a abstinenti celého světa.
Po ní zaprahne občas vždycky člověk; a pak nedopije se jí tak
snadno. A odepiete-li mu jí nějakf čas, tím větší žíze po ní
ho později posedne. obžern1i krví bratra svého jest a bude
člověk. A rád si jí dá načepovat plnou míru člověkem našin-
cem, kter se v tom vyzná. A až zbudou ve světě dva po.
slední: myslíte, že se budorr objímat a líbat, diíve než zemrou?
Aé mne dlař nesvědí, nepoteče-li brzy crčkem, nebude-li stňíkat
proudem silnějším než za monarchie.

osčeN: Vy tedy myslít,e, že budou nepokojné časy?
xer: Znal jste nějaké pokojné? Já ne. Časy jsou buď shni lé, nebo

silné; silné-li, vždycky teče krev.
ončex: A myslíte opravdu, že kata bude zapotňebí až do sko-

nání světa? (S blbou uzkostliuosti,) A|e co pak myšlenka po-
kroku lidstva?

xer: Tak skoro; nanejqiš t1iden pied ním prijde na pensi...
a kdo ví ještě? A pokrok lidstva? Nu ovšem, bude i v popravo-
vání pokrok. Dosáhneme snad rekordu, o němž se našim clě.
drim nesnilo. (Naznačuje rukou stíndni.) Snad sto rázem,
snad tisíc rázem. Katovství jest, otče, dobré Ťemeslo a má
pěkné vyhlÍdky do budoucnosti.

KUPLÍŘ: Právě jako kuplíŤství. Zbudou-li pňed lroncem světa
tňi lidé na zemi a bude-li to náhodou muž a dvě ženy, jistě
bude podvádět muž svou ženu s druhou. Bude kupliŤem sám
sobě, poněvadž nebude moci miti lruplíŤem jiného. A budou-li
to náhodou dva muži a jedna žena, jistě bude klamat svého

s cizím. Známe Se' my - s odpuštěním - lidé. A nevěstince
pňetrvaji chrámy: ty budou dávno již prázdné, zatím co ony-budou 

stáIe plné.
(VÍeni u Zastupu,)

HLASY: Zde jest. Pňichází. HIeďte ho! Tamhle! Vidíte?
ŽENSKÉ HLASY: Jak krásně kráčí: jako by se na vodách nesl. . .

A jak měkce hlavu naklání: jako klas, když do něho letní
větŤík duje. Vizte, kráčí jako Kristus, když chodil po vodách
jezera Galilejského.

nnunÁ vENKovSKÁ ŽoNa: Požehnané ritroby, které tě počely;
a prsy' jež Lé napájely!

MARTA .lEr.luovÁ: Jak jest krásn;f. A jak vlídn;ii. Jaká záňe jde
z jeho hlavy. on by jistě uzdravil mé robátlro, kdyby posud
žilo. Proč nepŤišel dŤíve do našeho kraje... i do mého života?

MAToUŠ: A Ryška, náš v dce, s ním. Toho bych se ani ve snu
nenadál. A jde za ním jako zkrocen1f vlk nebo zpráskan1i
pes.. .  ocas stočeny mezi nohy...  on, kter;Í ceni l  na každého
své tesáky; a běda tomu, do koho jich zahryzl. Říkali jsme mu
proto Kančí tlama; ale někteŤí ňíkali mu i Mlsná tlama, pro-
tože dovedl vyčenichat všude tučné sousto pro Svou vilnost. '.
hehehe. . . kŤehké kostečky a bílé jako kuŤecí masíčko
dívčí.

MAREK: A po boku Ryškovi náš Zika, pňezděn1f Parní mlátička.
Neboť, brachu, pracoval hubou právě jako tento stroj: chrlil
ze sebe celé stohy ňečí a věty lít,aly jako prázdná sláma od jeho
zubri; a vítr, kter1f vál z něho, bfval strašliqf : rozdmychoval
poŽáry. Lid pobouňen;f jím valíval se jako povoderi z hor do
kraje a smetal všecko, co mu bylo v cestě. Neměl soka; ne-
snesl ho a vladaŤil lidu nejinak než pán nebo kníže.

Báli se ho všude. Dovedl ňečniti i čtrnáct hodin denně
a nikdo nemohl se s ním měňit. Tňi čtyŤi schrize míval denně
a-nebylo možno nikomu ani ho umlčet, ani ho pŤehádat. Vy-
kládal o požárech, které zachváti zemi, o společensk1|'ch pŤ-e-
vratech a lidsk;ich sopkách; a takov1il strach šel z jeho reoi,

. ze Ženy omdlévaly a potrácely. A nyní, brachu, tak zkrotl1i. '.
JINÝ HAVIŘ: A tamhle naše Medvědí tlapa, a také v prťrvildu

a také zdá se jako opaňená. Srdéčko,- kam js i  se to dostal?
a proč neudeňÍš Svou pracnou, ty, kterjl jsi tak rád bušíval do
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stolri v nálevnácb, aŽ kalíšky poskakovaly a tančily mazur
na desce?

LAZAR (obraceje se od Rgškg, s nimž posud houofil, ke ušem):
Kristus pravil: Kdekoliv jste dva ve jménu mém, já s vámi
jsem. Ale já pravím vám: Kdekoli jest vás tisíc v hromadě
a vede vás Myšlenka, v tu chvíli rodíte ze sebe bohy větší než
Kristus, v tu chvíli stáváte se bohy a všecko jest vám do-
voleno. Neboé jedno jest, co touží se dnes vtěliti: veliká myš-
lenka osvobození člověka. Posedala jednotlivce tisíciletí
a tisíciletí, ale nemohli ji vtělit, poněvadž jednotlivec je sláb.
Ani Krist,us nemohl ji vtělit, neboé byl sám a jedin ; jediné
Zástupy mohou ji vtělit. Yězte toto nové poselství, kt,eré vám
hlásám: Kdekoli se vás sešlo tisíc v Myšlence této, jste většÍ
než milion velik;.ich a siln1iich, kt,eňí se nesetkali ve stínu Myš.
lenky této; jste největší, co kdy kráčelo po této zemi,... jste
noví bozi, na něŽ čekal svět miliony let. Kdekoli jste Se sra-
zili v Zástup v Myšlence, pňestáváie b;fti hromadou jednot-
livcťr - není jiŽ ani ondňeje, ani Petra, ani Martina, ani Ši-
mona' ani Hanysa, ani Marty, ani Běty - a stáváte se buĎ-
kami a ridy ohromné věčné bytosti, která vás nesmírně pňe-
vyšuje, jíž není počátku ani konce: ona jedná nynÍ za vás,
jako já jednám za tento svrij rrehet nebo za tento chlup na
hňbetě své rulry; a zodpovědnost vaše není větší než tohoto
mého chlupu nebo nehtu. Cokoli učiníte opilí jí a utonulí v ní,
ono učinila; a cokoli ona učinila, jest nevinné a čisté a svaté
jako slunce jitŤní. osvobodila člověka ve vás a proměnila vás
v něco většílro, než jsou andělé,

ztl<e (uskočí mu nedočItauě do feči, jeho oči plají. horečngm ždrem)l
I zabíjet tedy smíme?

LAZAR (zuolna, akcentuje každé slouo jako někdo, kdo houoií o něčem,
o čem dlouho píemí'tal): Ano, i zabíjet smíte, pravím vám, za-
bíjÍš-li ne za sebe, sobecky, , návalu hněvu nebo vášně,
z pomsty osobní a z rozkoše osobní, n brž za ni. . .  za Myš.
lenku a z MyšIenky, neosobně jako nástroj nebo stroj, kter1f
ona vede a ňídí. (Se zuldštním d razem,J Ale se smrtí a s krví
smilniti nesmíš: není horšího hňichu nad ten!

nyŠx,q': I ženy milovat tedy smíme, aniž jsme s nimi oddáni pňed
oItáÍem?

LAZAR (zuolna): Nejerr smite, n)ibr1 i musite. Jako sestru musíŠ
"^ffii;;;ii kaádou ženu Zásbupu, jako bratra kaŽdélio jeho muže:

l" i" r ."t." a sestru, prar, im t i , .a.nej inak; neboť Zástup držÍ

i;lá.il ' ona jest jelio teplo a jeho duše. Bez láslry není Zá-
'.i ' ' ' ' 

"vnrz 
staao. Ve wás Zástup .sám sebe chce milova[i

;;;á;;j'i"' láskou; a tato láska jest jeho síla: bez ni jest bez-

tvar1f cár a zplihl;f hadr.

VÁSIL: I opíjet se smíme?
;;;' 

_n"ie" 
smíte, n1fbrž i musíte. Živob váš budiž jediné

". 
opoi."i, jedin)i jásot a jediné plesáni. Všemi věcmi čist]fnri

í'"""tv-i opi1.ti se musíte: ízduchem i sluncem, radostí

i na'ou, ate preclevším Myšlenkou. Život Nlyšlenkou. ne-

opá1."1r jest nevykoupen1f ; j.:!.{."'p.oloŽivot a ho;ší. hniti

"iná 
tr.ni ' vy všďk, noii bo"i žíti budete ohněm a v ohni, stále

""aost"i 
a veselí jako plamen slunečn;i. Čím rychleji vás NIyš-

lenka strávl, tím lépe pro vás.
RUS6yLASÝ vu,oxoveŇ' Ják krásně hovoií, a mně z duše. Budiž

blahoslaven. Cítím to stejně jako ty, ale nedovedl bych to tak

ňíci. Ano, opíjejme se, braši, opíjejme se, abychom žili; mimo

opilství není než smrt; a mí než smrt: ani ne smrt. Neživot

a nesmrt. Ó. . .  o.. .  cítím to, rozumim tomu: od včerejška

hniji v jakési studené prázdné studni a stáda krys a ropuch

lezou po mně.
REzAvÝ tlluŽ: Dovedl bys tedy zabít ďábla smut]ru ve mně?

Takov1fm štěstím by mně to bylo, že se tomu ani uvěŤiti
nechce': zklamání by mne zabilo. Neboé on, dobrodinče, hlodá
a hlodá ve mně hriíe než červ; a zub jeho jest ohniv;i a slintá
jed. A ty tedy chceš, abychom se veselili; a pravíš, že jest to
prita" ď zatonr Díky ti, brachu, díky. Ale jak jen to urobit?
Ňeboť musím ti to iíci: upral jsem v opilství ženu a od té
chvíle, dělej co dělej, nemohu se smáti. (Učiní pokus o smích;
ugjde z toho škleb.)

r,ez.c,n. V Zástupu nálezneš více než smích, nalezneš v něm ra-
dost, které není ani možnosti smutku. I ženu ztracenou na-
lezneš, i otce i matku, zemňeli-li: jedna jediná nesmírná ro-
dina každému i všem jest Zástup. Vrhejte do něho své hoŤe,
své utrpeni' Švou bídu, jako vrháte tvrdou rudu do pece ta.
vicl; seželrne všecko malé a osobní a vrátí vám drah1i kov bez



šlakrl: sílu, viru, jistotu, ples duše, radost smysl . Ženou vám

bude i muŽem, matkou i otcem, dcerou i synem.

ŠÍI.sNÁ ŽnNn: A myslíš, že naleznu v něm i své dítě, své ubohé- 
áito, svou EvičĚu, která mně odešla kteréhosi sněživého ve-

če raa j eš t ě senev r á t i l a ?H l ed ám j i všudean i kdenena léz ám .
ob r a zno s tmnečas t ošá l í : v í d ám j i v k aždémdí t ě t i , a no
i p"t"rxv na rohu ulic v šeru sr,ítilen pokládám za ni. A jindy

hias její"slyším, mile šišlav1f a šky.tav1i, jak bf.va| kdy'ospalá
jiz, J.t.',"domodlila 'e .,,ou modlitbičku; a jindy volá mne

r i z ko s t ně z tmav ; f chp r r i j e zd r i domr i apod j e zd r i p a l á c r i a d i -
vadel, a já vbihám db nich a otloukám si čelo a ruce o ne-

známb zdi a tvrdé studené sloupy... na posměch lidem, na

bolest sobě.

"o'i*' 
Pokoj s tebou, ubohá duše. A mrákoty nezastírejte více

tvé mysli. I dítě, jež jsi ztratila, nalezneš v Zástupu;.i nové

počneš z něho a poiodís, neboé sila jeho se nevybíjí v blescích,

n j b ržv l i d e ch .  i  n  ÍŤ  l .^
DRU;Á vENKovsKÁ ŽBtle: Nepravila jsem vám to? Uzdravuje- 

."y* pohledem, a kam padne i je.n stín jeho, rozkvétá'světlo

u ť.pr.j. A zebe-íi ,,o. ,.ud tvou duší, on prostoupí ji hvězdami

jako prouthy rozmarYnu.
DRUHÁ MĚSTSKÁ ŽENA: 

"Tedy 
roditi bude žena v tqfch Zástu-- 

"..t'rŽehnán 
buď za to; á blahoslavené prsy, které tě kojily.

'Ó, 
..j*i, sejmi se ženy bÍímě neplod.nosti... nemriže unésti ho

déte:.t<tesá pod ním hriňe než bohorodice pod sv m utrpením na

Kalvarii. Dej ji zase roditi děti; bez nich hoňkne jí rozkoš

l á s k y : vbo l e s t e chde j j í r od i t i a . . o . . " budeb l ahoňeč i t i t obě .
LAZAR: Jak ti rozumími á iak p"o',ikají srdce mé slova tvá, ne-

jinak než oheů nebo meč. VŽdycky ve velk;ich dobách touŽí

iak a trpí tak žena: neboé těhoina s ní jest '. d.ql"'a oběse zmi.

t a j í s t e j noukňečÍ .Aobo j íhohoňe jméno j e sť j edno : t ouhadá t i
.p.".it.í. světu, kLery žizni po ném. Ale žena počín-ati.bude

ny"i '" Zástupem a ioditi bude z něho; a co zrodí, bude ne-

srirrtelnost díťěti i sobě. Neboé kdo žil kdy opravdu v něm

a s nim nebo kdo narodil se z něho, nezemÍe nikdy.

DoBRÝ sÁslcÍx: I já měl vždycky takové sny a tuchy. PŤed zro._ -Ái,,. 
žije človlk v l ně .atčině: v něm srristají ridy jeho

pňištího [ot" po prvé v celek; běda však tomu tělu' v němŽ se

vzpurné sváňily bez prvního vědomí o celku, v němž bude jim
žitl: díLě takové rodí se pak mrzákem nebo neduživcem.
Věčll;f visalec jest člověk. A visí nejprve na zcela krátké
šriťrie pupečné v těle mateňském, a volnost jeho jest zcela ne-
patrná. Ta pňetržena byvši, konči star;f život a vrhá ho do
nového; tu jako dospěl;ii na delší šĎ ňe volněji pobí\á ži-
votem v širších kruzích; a ony naposledy podávají ho po-
smrtn;i'm drahám mnohem širším a skoro nekonečn;im. Tak
jeden článek Ťetězu piipravuje ho druhému, a není jiného
rozdílu mezi nimi, než že pňíští jest širší pňedešlého. A jest
čIověkovi jediná svoboda: pochopiti takov;i nov1f kruh dŤíve,
než v něj byl zapjat, a naučiti se již v starém kruhu žiti ži-
votem kruhu nového, širšího a složiLějšího.

LAZAR: N{noho pravdy je v tqich sneclr, básníku. Jistě, blažen,
kdo žije v Zástupech zde na zemi' PŤedjímá nebesa a ráj
strhuje na zem;-životem věčn1fm žije již zde a božství se vtěluje
v něj j iŽ zde. ZiL i  j iž zde nebeskou věčnost.. .  tomu umění
právě chci vás naučiti.

ŠperNÝ nÁsNÍN: Zbytečně jsem se tedy trudil a znepokojor'al.
Zástup bude nyní básniti za mne. Vždyé i tak, co stvoňili jed-
notlivci, nemá valné ceny. Sl;Íchal jsem to již za mlada ve
škole od starého olysalého učitele Ťečtiny, vykladače Ho.
méra,.. .  a le nyní teprve tomu věňím.

lterouŠ (Lazaroui): občane, nerozumím vám. Vy chcete, jak
jste pravil, urobit z nás bohri; ale mrij soudruh, kterf měl
školy, mně dokáza|, že není ani Boha, ani bohrj a že jsme
a z staneme zvíňaty. Bozi jsou něco, co se hodí jen do mo-
narchie; republika nem že jich potŤebovat: nikdo by jich
nesnesl. A soudruh mně ostatně vyložil, že si je člověk vy-
tvoŤil ze strachu a že je vynalezli lrněží podvodníci. Není bohri,
není nebe, není pekla, není nic jiného než tento život; a pňed
ním tma a za ním tma. A není než hmota a její zákonyi mé
tělo jest také hmot,a a podléhá všem zákonrim hmoty. Á mně
seto tak líbí; jest to zcela jasné a čestné.

l\ení ani nesmrtelnosti; a jsem rád, že jí není. ŽivoL zmrzi
čIověka již za živa; načpak še trudit,u ''udit ještě po smrti?
ro vŠecko jsou kněžské pohádky a báclrorky. Ale věda je ruší,
a ;a chci b;iti vědeck1i: věda popÍrá všecko, co není moŽno

O K



vidět, čeho není rnožno se ujistit zkoumánítn; čeho není

možno se dotknouT,'.o "."i 
možno'zvážit nebo čeho nenl

možno se dopočítai.'lrv l;^j.;. pošli z opice , 'oud.Yl^-Tl

iá""r.i'"r ,,á t"lta.r. a na i.ostrá.| _ a zťtstaneme Ssavcl

do skonáni světa.7.*"* i.a"+o 91. 
a pak: konec všemu'

Má duše zemŤe *"í"í.árrie než mé t,ělo: .iakmile upadnu do

bezvědomí. e rn,,o1. to iak libí a netoužím, aby bylo jinak;

iest to tak zcela,jil; ".ieJ 
t9 také sociálně dobŤe: pán

i'."a"l.. l.a""r'" dne prijae smrL a všecko jest pak rovnost

a iratrstii v jámě černé zemč'

IÍAREK: Ba ano, n*"n", iár. je tornu; to iest lrolenku dobňe pro-

mvšleno. r",, .o.,j....t, ktery nás tomu učil, měl školy. A my

* [i* t"k .o,lt't",i.lo*"*,'"á' t"o tak uspokojuje..ZboŤte ch-rámy

a pŤiŤíznět. t.o.t,,, 
.illavy 

pánŮnl.. nebo žašijt,e jim trochu

tlamu, aby toho toliir 
"".pJrvilr;.,' 

. A.ť isme si rovni všichni i so-

ciáIně, jako jsme ,i .o,,,,ioa"pňírtldy'' S'bj'Í ?'"b |:.:.]:i.:ky,. 
. .

kdvž máme "ši.h;i;;;tyŤJ;l, 
;;'háclr á jedno1 .yp:\'; 

Ii]:
i"j;;;r".-e" ii.,*t., delte mi pokoj se vším. To ostatnÍ 1sou

. ,šecko babské plotky.  d ry^ :^^+ *^Á .16r .

LAZAR: Kdo vás t*i io',,t it, špatně.učil '  ZviŤe jest pod.Y."-....

byl jím .,,ad čto.,clipr.á'.tán. tisicri'let, ale není jím již dnes.

Ale i člověk *",' rf'ii;;;"á;, j:ko'jest pod mot,;ilem prázdná

kukla jeho, z 
"íŽ 

p'.l"'ě;yr"Lcr."pr"a""a."i i nad vámi jest, ne-

konečno p.o.to,.i.i zi.,Jt"' jak -možno 
nechtiti ho dobyt?

Pňišel jsem učit 
"a. "..*.teinosti, 

rresmrtelnosti již zde na

zemi. Abyst. "ar.oT"-"lyu"3"".r 
sobě a vladaŤkou aby vánr

bvla iediná *ysr",,t." svo"body; a nesmrtelnost jistotou a sku.

i"o"oiti největší ze všech.
zIKa: Pokud žiješ í"ia.t"|.", patnatui, všecko jest dovoleno.

Nic není "akazanjho]Ťl.žr.á 
smis; sam dáváš si zákony a nenl

ii;Ý;h' kter;ich bys poslouchal.
,.,j,,.t.i;;ííil;Kán"a' Iásky. Každou Ženu ze ZásLupu po.

mi lu i eš ' . .  hm ' . .  i ako  ses t ru . .
\ lASlL:-I svobodu J;' j;, iT;:tjcnuchu! (Točí čapkou ue uzdu.

":::;|Dobjlti 
musite nekonečnosti života i nesmrtelnosti. Jak

by to bylo *"#;;.;"i.ríá.ií"l*r. bez nadšení? A hlavně: jak

bez sebevÍry.l

MAToUŠ: Chápu tě i nechápu. Já tedy nemám již se plazit, po
zemi? A nemám čekabi smrt jako konec své lopoty?

gevÍŘ: A já nemám se již hrbiti pod zemí? A čelrati smrt jalro
jediné vysvobození ze svého otroctví?

LAZAR: Ne. Vzt1ičeni budete státi nyni tváňí v tváň slunci a ob.
loze nebeské: není vám tam pána, jako vám ho není na zemi.
A vládnout bude vám Myšlenka, Myšlenka riplné svobody
člověkovy v Zástupech. A smrt nebudete ani vítat, aIri se
jí nebudete báti: není jí pro vás, děti Zástup ' Jste nesmrtelní
v Zástupech; a smrt jest pňelud malověrn1,].ch. Roztaje ve vaši
vladaÍské volnosti jako studen1f stín v horkém v1isluní čer-
vencovém. A zemi budete milovati jako pramen všeho živoLal
a jako matku a rodičku Zástupri.

ueTouŠ: Nevím... mám pochyby. Ale zkusit i  se to mriže. Ne-
věňím v neslnrtelnost, ale svoboda se mně líbi. B}iti sám sobě
pánem a všecko aby ti bylo dovoleno a dávati si sám zákony...
brachu...  hlava se mně z toho motá: ale t,aké kňídla rostou.
Cltím, že mohl bych žíti ještě nov1f Život, v jiné nové osobě,
a schopnosti k věcem, jichž jsem netušil, jako bych odkr1ival
v sobě.

IíAREK: Máš pravdu, kmotŤe. opíjí to jako vodka; a proto bo
nemťrže b1fti špatné. A pomilovať ženu, každou žen:u v Zá-
stupu...  [0, to není také k zahození.

PRvNl vEsNIcKÁ Žt,Ne' (rozběhne se k Lazaroui, s udšniuymi
posung): A dáš chleba, dáš všem chleba? Máš t,é moci dáti
všem chleba? A dětičkám nejprve, které leŽí s nadmut;imi
bÍíšky a s drobn1iimi pěstičkami zaéat1fmi... tam nahoňe na
horách v posněžen1fch chalupách... kňečí zkroucené jako kor-
noutky na desce pultu kupcova?

HLÁSY: Ano; to jesL nejdriležitější' Na Lo hlavně nezapomínejme,
braši! Dáš chleba hladovÝm rist m? Dáš chleba? Není života
bez chleba.

LAZAR: Ne sam1fm chlebem živ jest, člověk; a|e také chlebem.
A rist m stejně jako duším tňeba jest chleba. Kdo pracuje,
musí jÍsti; a sousto jeho jest posvěcené. A nedajili mu ho do.

.brovolně, vezme si  je; a-dobie činí.
vŠIcHNI (ugkrikují souhlas; zatínají pěsti a hrozí jimi směrem

tt městu).



LAZAR: Ale chtěl bych, abyste po větším toužili,než jestchleba.

Chleba rozumí se-sám sebou; ále samo sebou nerozumí se pŤíšt,í

rig; ."oroay a lásky, ztělesnění boha v Zástupech a skrze

Zástupy; a ívorba bohri z těch, kdož skládají Zástupy...

vŠrcHNI. bh..-" tvou Ťíši svobody a lásky! Dej nám ji. Veď-"a. 
r. ní jako v dce. Panuj nám a dej nám ji. A ruce i nohy

budeme ti líbati.

"o,i^' 
Nerozuměli jste mně. Nikdo nemriže yám ji dáti leda vy

sami. Nikdo nemťrŽe vám panouaÍí: jste děti boŽí a víc než

děti boží, roditelé boha i boh . Vy jediní mrižete a smíte

ulddnouti sobě,- 
( i ilaman i u Z dstu p u. P okle s'naladg, T o ho u g u ži j e. sku pi na kn ě ze,

žoudce, kata, kupiiÍe, rozšafného občana recte lichudíe, abg se
pfiblížila k Lazaroui. )

KNÉ,z (bliží se lt němi s obfadnou uktonou): Rouhal j.9T 
l. Bohu,- 

ale |ylo to dňíve, než jsem ho p.oznal. A tak ztratil jsem ho,

an i z j s emhopo zna l . -Na l e z nuho za s e v t v 1 i c hZ ' á s t u^pe ch ?
Ýy""ár jsem se jim již ze svého hoňe. Vrátiš mně ho? Máš

*oc ..,.áliti mně ho ď posvětiti znova náš znesvěcen;f chrám?

"oii". 
odstup ode mne,.pošetilče' Potácíš se vmrákotách. Tvrij- 

.i".y Brih cirkevní jesi mrtev, ač bylJi kdy živ. Ale. zdá se,

z" zit pr""., byé jen proto, abyste.ho mohli zrazovati. Neboť

áa t.no phil 
"by" zápach vaše chrámy? Z. čeho byl by, ne-li

" 5.r'o -.t,,otyí Věz: kdo musí hledat boha, nenalezne ho

,'ii ld". Veci vncjsiho světa se nalézají, neboé ony Se ztrácejí'

Ale ne bťrh; ten se mriže méně ztratiti než slunce, země, vocla

a vzduch. Musíš míti jej v sobě jako tvoŤivou sílu a možnost;

,, Zá.tupu se ti pak stáne skutečnost,í. Ale neni tieba Zástu-

pť.m ani kněze áni chrámu. Tělo každého z nich jest chrám

iloží; a nepo|ňebuje posvěcení ja\9. vaše chrámY*.kamenné

s báněmi a věŽemi, portá ly a oltárt '  nebo[ JeSt Zlvot SanI.

A knězem sám sobě jest každf z nich.

zÁSTUP (ugkŤikuie su j souhlas).
io,oo it,"t,t1: Érestan b;iti nejprve knězem, chceš-li vejiti do

Zástupu a ziti s ním. S]ož na 
"em 

své kněžství se svou kutnou;

oap.oi své tělo za kňivdu, kterou jsi mu činil, a vejdi pak do

Zástupu jako prost;i člověk čistého srdce a pokorn;i, laskav;f

bratr svych bratŤí.

xNĚz (uztgčí se náhle hrdě),: Jsem p.osvěcen;i sluha boží a pro-
stňední]r mezi ním a člověkem. Kiez iest totik jako panovnir<;
kněz jest tolik jako kníže. U oltáňe proměriuje chl'éb a vínov tělo a krev Kristovu; a nikdo, ani andělé, 

".ioa 
tJ Áoci, jen

onsamojedin;i. A moc svázati a rozvázati dána 1est mu.sam1rm
Bohem. Jsem více než .oni,.byť hňíšnf. I spain1r t."c" ;.stokrrěz; a stále více než laik. Tupite p"a,,oho nor'"á 

"ouhát.,.mu; a všichni vezmete.-špatn1f-konec.'. i ty, odpadhJe.--
ZÁSTUP (obrací se na kněze posměšngmi ugkrtkg i i"iii-E*i p,-

sttng ).
SoU.DCE: S13d ledy naleznu u tebe mi]osti já. Neboé chci se zba.viti starého Boha, Boha mstitele a trestai,ele. Jest to pňece brih

|t1"y;.a vy zabíjíte staré bohy. Chtěl bych miti boh'a v"š.ho,bo.ha lásky a radosti,... a cr'tot bych sloužit,i ;; s vámiv čistotě srdce. c|tět nplc|;ouditi poále nového 'aIioo"l,o.,)i*
soudem; nenávidím s[arého a opovrhuji jím, ;J;i svádělmne a svedl mne až kvraždě nevinn;,ich. Šoť,," iari."" irošlruk ránu po dlouhé, dlouhé probdělá noci mělk1im, staňeck1/mspánkem,.,hned jsou t.u lňede mnouj t,nea no|pá;i .e preaemnou na šibenic i- . . .  a jej ich zdi.evěnělá těla trou ." 'o.JJ;"r.o
chrastící větve st.arého iysého stromu a vydávají skiipave. . .Óh... podivně skŤípavé á ňezavé zvuky, ťt..o Á"..".' ., 

"zv morku m1fch kostí.
LAZAR: I{lameš se. Brih'mstitel.žije a bude žíti na věky pro lidi

!Yé.l'o rázu; neunikneš mu ani v tomto, ani v pňíštírá iivoto.Neboť jsou hňíchy proti Duchu, kte.ym není.odpušieni anirra tomto, ani na o]rom světě; a.z nich;.o' r'ri.r,}1""1., s"-divče. A soudit, i  nebude ..  
" 

Ža. iupech, neboé v nich bude setvoňiti. Tvrirce nesoudi nikoho leda.sebe; a odsoudi-li ." ,a*,
^]|9..,.:lo jest mu, ospravedlní-Ii ho něIráo a"'n1r. 

. .. --
'D.BRÝ BÁSNIK: Pravdu jsi Íekl. Tv rce soudí se sám ve svém

ť:*;-:'::.*1:.tj1 
popravuje v něm a nové zakládá a ospra-

J:::"J:; " 
č1"]. tak v každém novém díle až do konce svéhoZrVota' A není iiného soudu pro člověkatvoňivéhomimotento,

. jejŽ koná sám nad sebou.

:áiH: ?",^::!:::J za Íeči .Lazaroug souhlas s ní ahrozit soudci),'wuutl (S trontckou. poklonou starého ugkopnutého duoíana.):Počltám tedy na návrat 't".Jr'o rááu, s .'imz si lépe rozumím.



Cosi mně ňíká, že se ho dočkám; a snad ještě v takovém stavu,
že mu budu moci nabídnouti své služby a b ti k užitku.

xer (s cgnickgm kliclem): Ale já naleznu snad obživy u tebe,
až ti vysvotiím své poslání. Jsem kat a rozumím svému Ťe-

meslu; pracoval jsem k riplné spokojenosti staré vlády a ne

draho. Ma- i uznání od ni a vyzIlamenání; také noviny mno-
hokráte mne pochválily. A jsem pŤesvědčen, že vlády pňi-

cházejí a odcházejí, ale dobr;i kat zťrstává. A myslím: trestati
brrde nutno, pokud žije člověk na zemi.

xuprÍŘ (drze):.A já jsem kupliň a také rozumím svému ňemeslu.
Vyznamenání sice nemám jako ten zde (ukazuie na kat.a), Lo
p.to, že jest proti nám hloup1i pňedsudek pokrytcri. PáŤiti se.budou 

lid-é do.skonání světa; a někdy jest k tomu tňeba mého
zasáhnutí' Někdy jest opravdu tňeba prostŤedníka. Kněz měl

pravdu, mluvilJi pŤed chvilkou o d ležitosti tohoto zneuzná-
vaného činitele'

LAZAR (oběma): oclstupte! Jste nejstarší neňest světa; ale nry

chceme b;iti jeho nejmlaclší ctnost. Není místa pro kata,-kde si
panuje NIyšIenka; nění místa pro kuplíňe, kde si vládne Láska.

no)soeNv oaceN (proníkne mezí ltuplííem a katem k Lazaroui,
S psouskgmi posittttg1: Ale já pňitru se pŤece k tobě, dělej co
děiej ... já prijdu pňece s vámi, ačkoliv ti nevěÍím, ačkoliv ne-
věi'im v'živoi, ani časn]ii ani věčn1f, ačkoliv nevěňím v nic.

Pújdu za vámi a budu sbírati drobty, které spadnou.se stolu
r,ašeho a jež jinak byly by pošlapány nebo jež jinak slízali by
psi a štěĎáta. Žebrák obživí se na hostině králťr; a já jsem pňí.
živnik: myšlenky, snu, práce...  čehokol i ,  jen když jest c izí
a dá jísti.'Vymrškal nás Kristus lrdysi z chrámu, ale nezbavil
r'ás h"o; vymrskáni byvše jedněmi dveňmi, vrátili jsme se dru.
h;imi. A ťak mrskej mne, kopej mne, bij mne, odháněj mne...
v iecko jedno: poplazím se za tebou, poplazím se za Zástupem,
neboé ;iem pritoiač a pňíživník ne náhodou, nfbrž wou.krví
a sv;irnosudem. Chci bj't práskán, chci b1it kopán; neboé i kdo
práská, piece ještě má na tobě ričast. (Pa!n9 na zem a plazí
ie po čtgiech k Lazaroui, Lidé ze Zdstupu zduihaj.í na něho ruce
i líole, otg t., bili. Brdní se uzkoslně a u tísni ugkíikne uelikgm
hlasem.) Pokrytci, co činíte? Proč mne bijete a odháníte? Což
neňekl pŤed chr,llí: všecko jest dovoleno' a vy chcete něco za.

kazovat? Co jest dovoleno vám, musí b11iti dovoleno i mně.
Neboť já jsem také zástup: zástup chtíčri a vášní a potňeb
a neňestí. Slyšte, jak se Lo zmit'á a vlní zde, v mé hrudi. A idu-li
za Zástupem, plazím-li se za ním jako pes, pati'ím k ZásLupu,
jako stín patňí k člověku a veš k žebrákovi. A jako neoddéliš
stínu od slunce, tak ne mne od Zástupu. Proč chcete pňetínat
mrij koňen, na němž visím?

zIKA: Neclrte ho, braši; má pravdu. Neznamená to nic víc a nic
míĎ, než Že jsme mocí; on vždy a všude šel za mocí. A plazÍ-li
se nyní za námi a chce-li pňíživničit nyní u nás, jest to drikaz,
že jsme se stali mocí, s kterou se počíLá. Má on dobrv čenich.
partyka stará. A víte, braši, já bych ani tčchto (ukazuje na
skupinu kněze, soudce, kata, kuplíle/ nevylučoval. Aé 

.jdou

s námi, chtějí-li. Rosteme, holá, rosteme; a co je moc, ne-
obejde se bez nich lronec koncri, Ťíkej si kdo chcéš co chceš.
Jest tomu již jednou tak tra světě a nedá se to změnit,.

LAZAR (ustoupí mu u cestu): Nikdy. Ti zristanou, kde jsou; t,i ne-
poslrvrní a nerozruší nikdy Zástupri. Chceš líti, pošetilče, do čisté
nádoby patok ? Jedu do nejčistší sklenice 6enátské? A víc:
jedu v čist,é, svaté tělo boží, nákazu horší než mor nebo nňí.
jice? Nasaditi rez na nejbňitší meč, kter1i byl kdy ukuť.na
této zemi? Nejde vám o moc, nesmí vám jíti o -o"! N{oc jest,
slovo minulosti, klam a mam prázdného zvuku. Vy jste prostě
síla N{yšlenky - a není víc nád ni; ale za jedno podmínLy: Že
jest' čísÍo. ZradíJi sama sebe, jest méně nei zplihÍ;i hadr, á byé
jím mával obr: tím hriňe, tím směšněji pio ''ot'o. Nesmite
zakládati ňíši moci, n;ibrž království rozi.rio na zemi, druh1f
ráj,  

'skutečnější a trvalejší, lež byl první,.. .  dílo myšlenky
a lásky: věčn11i ráj pozemskii. Řekli ,,am t.'ozi, že jesť ža vámi
a že. jest, ztracen navždy. Ale lhali vám: jest pňecl vámi,
a jednou jsa získán, bude věčn;i.

RYŠKA:.Má pravdu. S těmi zde nemťržeme nic mít. Málo chybělo,
a -ten.to star1f kostnat1f lotr byl by odsoudil i mne a tenťo no.

''..:!ylrrobaňík byl by mne odborně popravil; pravda-li, strfče?lteTouŠ: Pravdu máš, Kančí tlamo! Pryč se 
.starou 

luzou. Aé
žije 

'nová luza, svatá luza, nebeská luza, když má kmotrem
kŤestn;fm tebe' olro]enče.

zÁSTUP: Ať žije nová, svatá luza! Hore! Hore!
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LAZÁR: Ne tak, pÍátelé. Ani pánri neslní b1i'ti, ani luzy; obojl
slovo nic neznámená nám nov;im. Jste obec boŽí; jeho duch
vtělen;ii v maso i krev. A vlásti si budete sami, jak jerr boh m
pňísluši; a nesmíte strpěti jinjlch vladaÍri nad sebou. Ani

ioudcri nebtrde nad vámi, neboé souditi bude Myšlenka. A ne-

bude vinnílrťr mezi vámi; a proviní-li se pi'ece z vás někdo proti
Zástupu a Myšlence, která ho vede, sám se potrestá a odpraví
Lim, žb vyjdďi vašeho stÍedu. Ani kněŽí nesmí b;iti mezi v.ámi,
neboé sami sobě budete duchovní i tělesní zároveĎ; a nebude
u vás rozdílu mezi obojím. A sami sobě budete i lékaňi i učiteli
i učni i soudci i kněžími i proroky i milenci a milenkami podle
potŤeby. Duch Zástupri - ten praqi Duch utěšit,el a naplnitel,
tteroho slíbil lrdysi Kristus své obci, ale jehož zapomněl
poslat.. ' snad prolo, že nebylo v ní hlav, na něž by se snesl -

sestoupí na vá^s, kdytroli bude tÍeba. A poušé rozkvete pod

vašimi kročeji jako nejlíbeznější zahrada; a skály vydaji rriže

a lil ie a ' -otát.i stoupati budou vrině vonnější než kadidla
vašich star;fch rozboňen1ich chrámri. Ale div nad divy hudete
vy všichni á t."za;i z vás: každj' z vás b h v člověka vtělenf . . .
Tělo vaše, pravím vám, světější a čistší bude ve sv1ich nej-
poslednějších rikonech neŽ sny světc , vidiny pro19kri a tuchy
inděl ' Á síla pťrjde z myšlenek vašich strašnější než. z děl

a pušek všech 
"is"r'i 

a králri'celého světa; a blesky budou
tryskati z čel vašiclr a zabíjeti nepňátele na dálku.

zIxl.. Požehnána buďtež rista tvá, velik1i, jasnf! Neváhej již'

neváhej, veď nás na pány. Jak ti naslouchám, síla rozstupuje
se m1imi ťrdy a žilami proudí; a bouňí v nich cosi žhavějšího
než tekuté olovo. Cítím sí]u v hrudi, že bych dovedl rozštíp-
nout cel;f svět jako dub od koruny po koňeny; a rozpučí mi
prsa, nevylije-li se z nich ještě dnes.

nvsr<e' Zdár ti, dŤevorubče smrti! Ale mně se chce spíše bfti
milencem života! M;imi žilami jako by stoupala míza celého
lesního jara; kypím šéavami jako star1i brih nebo mladé zviÍe.
objímaťi chce se mi ženy a clcery nepňátel obj9timi' v nichž
by vypustily duši celé setniny nepňátel. otěhot,niti chtěl bych
cělo žensko město a netnluvĎaty zalidniti celé kraje.

VÁSIL: Zdar tvému dílu, Kančí t lamo! Což o to, v něm nemáš
soupeňe. Ale mně hlavně prahne hrdlo, braši; žízni po krvi.

Pít se chce spravedlivému lrrve nepÍítelovy. I(do se napil
jednorr tolroLo nápoje, Žizni po něm stá|e a bude žizniLi  až do
smrLi. Vy, kdož jste ho posud neokusili, rltěšte se touto na-
dějí a nezdrálrejte se, jde jen o jednou! Pňivyknete a pak ne-
odtrhnete rtri od tohoťo poháru.

zÁsTIJPI Dej nám pít i!  Načepuj! Nal i j !
LAZAR: Nadosobní a neosobní musíte b1iti, bez osobního hněvrr

a bez osobní vášně musíte byti, abvste smě]i pit'i z oné číše
veli]<ého pokušení: j'inak brzy se dopijete smiti.,é dňímoty.
Čist;;.m--nástrojem čisté Myš|enky, íěrnou rukou-po:nocnicí
svaté Myšlenky musíte dňíve b11iti, než smíte sáírnouti po
onom nápoji veliké zkoušky; a nevypit ani o kr pěj více, než
ko|ik nutně Žádá Myšlenka, jež chcevládnouti, kdyi se ji protiví
bídni a podlí, ale mocní a silní. Bohy musíte diíve byii, nez
smÍte svlaŽiti rty tímt9' nektarem; jinak pijete ne vínJ, n]1ibrž
oheri., Irter;.f vám sežehne ritroby plamenem neuhasiteln;im.
Až do morku propálí se vám jeho-žár; a ohoňe]é kosti vaše
budou si ukazovati s hrrizou ještě vnukové vnukri vašich...
B9hy se musíte nejprve státi, a to znamená pÍestati bjlti liclmi
s jejich 

1a|Ými vášněmi: záštím, závist,í, zlobou, mstbu, hně-
vem' Smilniti nesmíte s krví: katy byli byste jinak, a ne Éojov-
nílry. A budeteli vraždib, smíbe 

-vráždit 
jen lako slroi, kierf

neví, co čini, a nemá z tolro osobního požiiku. Myšlenká jediná
zabíjí bezvinně a bezt-restně; a .,y muiíte b}iti nast,rojemlejím.
n{á gilotina rozkoš z krve prolitě? Nemá, á ani vy nesmite 1tmiti. Smilní s krví 1v1fch obětí? Nesmilní, a ani vy nesmíte.

VASIL: pej nám piLi! Žiznime! Dej nám píti! Sneseme všecko,
'neboé jsme bozi; učini l  js i  nás j imi '

ZÁSTUP: Dej nám pit i !  I(rve! Krve!
''T1: 

I.""áhej déle. Veď nás na pány! A panuj nám na místě
jej ich !

LAZAR: Panovat? Což smíte míti pána? l\Iyšlenka vám vládne;
brih se vtěluje do vás!

11t1a: vš99l<o jsi nám dovolil. Čeho chceš nyní zakazovat?
R\'iKl{j Zivot jsi rozprostňel pŤed námi jako nekonečn1i slib ra.

oo1.ti' jako tepl]ii koberec kvetoucího těla mladé 1at<osi olri
a,div9\9 ženy; proč ná1n ho odnímáš, dňíve neŽ jsme se napili
vína jejích rt a vrině jejích záhybri?



VASIL: Nechci b ti boliem. Raději zvíŤetem než bohem; jest blíže
zemi' a země jesl, teplá a opíjí sv1fmi parami. Bolrem b;iti jest
žíti na v1fšinách, ale tam jest mrazivo; to raději zvíňetem:
nízko nosí lrlavu a spásá rirodu země. Ano, psem chci b1i,ti;
mi lovat i  c lrc i  tě jako pes i  lísat i  se k tobě jako pes.. .  i  bít se
dáti tebou jako pes i kopat se dáti tebou jako pes: jen pánem
mně buď! Neboé pána chci míti; teskno člověku bez pána;
život jest jaksi necel1f bez něho. A lépe i pána míti, jehož ne-
návidíš a proti němuž se bouŤíš, než b1iti zce|a bez pána. Ale
nad všecko pána vlastní volby míti: slouže mu, sloužíš nepňímo
i sobě, uctívaje ho, uctíváš nepŤímo i sebe a svou v li. Pes,
slyšel jsem, nejlépe poslouchá toho, koho si, potuln1i a za.
běhl)i, pánem vyvolil. A tak i čIověk: to jest ta mira svobody,
jež mu sluší a které snáší; co nad to, zabíjí ho.

zÁStup: Dobňes Ťekl. Aé žije pán vlastnÍ volby! Hore Lazar!
rlARTA JEFIMovÁ (u extasi, klekd píed Lazarem): Těžko lidu bez

pána jako žené bez muže. Buď nám mužem! (Zrakg jejt
stňetnou se po prué nadlouho se zrakg Lazarouymi.)

ŽENY zÁSTUPU: Ano, buď nám mužem, ty vyvolenj' mezi všemi.
MUŽI ZÁSTUPU: A nám pánem!
LAZAR: Pošetilí. Kdy pochopíte, že neni pánrl Zástupu?
RyŠxa: Tedy vr idcem!

(Vtom píiběhne)
oĚI,NÍx PosEL (kterg uzkíikne mocngm hlasem): Zabíjejí vaše

zástupce; zabíjejí ty, které jste poslali vyjednávat s nimi. Prah
sněmovny mokvá krví; viděl jsem to na vlastní oči.

ZÁSTUP (uzrušen): Rychle! Pomoc jim neste. Mstěte bratry!
I'AZAR: Ano; ngní za mnou každ1i, kdo miluješ Myšlenku. Trpí

tisk. Na pomoc jí, kdos její syn a vyznavač. Vysvoboďte ji
a vysvobodili jste sebe.
(Zdstup s Lazarem u čele íítí se hlauni tí,ídou. Jeuiště se rgchle
prdzdní. Zbude jen po praué straně nedaleko kruci|ixu skupina
kata, soudce, kněze, kupliíe. Zpozddlí plazí se bdzliuě, prduě

pňížiunickg za Zdstupem rozšafng občan recte lichudí.)
DoBRÝ nÁsNÍN: Pojď! Spěchej! Vel iké věci se dějí; život chce

zbásnit zase jednou sám lids]rou velebáseĎ. Pojďme učit se
tomu od něho.

ŠPATNÝ nÁsnÍx: Ne; já z stanu s těmi zde. Mám dobqf čich,

a ten mi praví, Že posledrri slovo pÍipadne těm zde (ukdže na
skupinu kcttouu), a ne oněnr.

D6BRÝ BÁsN1I( (s opouržením/: Podlče!
ŠpernÍ- B;tslvÍx (klidně): Blbče!

(Dobrg bdsnílt odkuapí' zaZdstupem; špatng píipojí seke skupině
katouě naprauo.)

r.xT (ke sué skupině): Jen klid, pánové; náš čas pňijde. A dŤíve,
než tuší titanr; a dŤíve snad, než se sami nadějeme. KlidnÍ
nakonec vždycky vyhrají; a rozčilení nekazí jen žaludek,
prohrává také bitvy. Ještě nás rádi budou hledat, ažnebudou
vědět kudy kam. Svět stojí a stál a bude stát na nás; a nejen
stát, (s uklonou knězi) i clrkev, je-li pravda, reverendissime?
Jsme Petrriv meč, drlstojnosti; a náš čas pňijde.

SoUDCE: Petrťrv nebo Caesarriv; není v tom rozdílu od Kon.
stantina.

l<xt,z (poušiml sí krucifiau a pokleká pňed ním): on nám pomťrŽe,
byl vžclycky se slabfmi a utištěnfmi. (ModIí se./ Ježíši
Kriste, synu Boha živého...

sTAŘEC PÍslÍÁK (lttery se zatím píiplazil za kněze): ...slituj se
nad námi.

xnĚz: Ježiši Kr iste, vykupitel i  světa.. .
sreŘBc plsuÁx: .  . .  s l i tuj se nad námi.
xtvĚz: Od vlády bezbožnyclr *
s reŘnc  pÍsuÁx:  . , .  osvoboď nás .  Pane.



36 DěisÚví druhé

Jeuiště jest rozděIeno a druhé tíetině déIkg tenkou stěnou ue dtlě
mistnosti: uětší je někdejši zasedací sí sněmouní, menší gotickd.
kapte; spojeni mezi nima prostíedkuií ne duéíe, ngbrž oblouk za-
tíženg starou, ugrudlou hedudbnou portiérou.

V zasedací síni obrazg bgualÚch knížat u stargch čeruotočiulch
rdmech, V gotické kapli oltdŤ, kterg nese zuldštní skleněng taber.
ndkl: u něm koruna, žezlo, ííšské jablko i jiné insignie moci knížecí
a nad ním uelikg ltruci|ix; u stěng lauice.

LAzAR (píechdzí u dumě ze zasedací síně do kaple a naopak):
Smetí, smetí, smetí... A to zd'e (zadíud se na korunouační kle-
noÍy/ plesnivé hračky pro velké děti. Jak směšní jsou inně ti
staňí panovníci. Ne o vladaŤení jim šlo, jen o poroučení. Po-
roučenl jest rozkoší člověku slabému: nenÍ nic než soulož
hmoty s hmotou; ale vladaŤení je nudou a utrpením. Jemnější
a ukryt,ější jsem pochopil: Abys mohl vládnouti, nesmíš po-
roučeti; osobu svou vymazati musíš jako pŤekáŽku mezi svou
myšlenkou a jejím projevem. Poroučeti . . .  jako by to bylo
něco jinélto než poslouchati sv1i'ch pudrl. Abys mohl vládnouti,
musíš b1iti odosoben;i až do čisté Myšlenky a jako ona nevi-
ditelnf. Jen ona je vpravdě všudypňítomná, jen ona mrjže
vládnouti. (Stane na chuíIi píed kruci|item u kapli') Tys to
pochopil první, Ježíši Nazaretsk1i. vbíti ses dal na kňíž a vzLy-
čiti jako mrtvola na potupu a posměch všem, abys uvolnil
tím svou lltyšlenku: a v chvíli tu, odpoutaná od tebe, s krví
tvou l'ystiiklou z tvého boku rozlétla se do celélro světa _

tak proud zrní tryská z pěsti rozsévačovy, když se byla ro-
zevňela.

Tolik naučil jsem se za svého pobytu v klášteňe: s tÍm na.
učenim propustil jsi mne do světa, mťrj kamenn otče, mo.

nastyre. Díky ti za t,o, pÍísn;.i a tr.pěliq|' učiteli žáka vzpur.
ného jako mladé hŤíbě posud nezapňáhané.
(Chuíli tícho, Lazar píechdzí, stale rozrušenějši, zrgchleněji

a zrgchleněji.)
Ne, není možno Žíti levněji: jak mohl by člověk unésti ži-

vota bňimě, kdyby nesoupeňil s tebou? Ano, vládnouti chci
doopravdy a nejsem dítě; ano, vim,kotik to jest Bolra za soka
míti, nic vÍc, nic míů. Nevirliteln;|,, všudypŤítomn;f, všecko
prolínající a objímající a nesoucí; ukrytf za věcmi, za po-
sledním dost,ňelem zraku, za posledním pĚezvědem vědy...
Tobě se pňipodobniti toužím. Věčnf život strhnouti na zem
s tvého nebe, kam jsi jej poloŽil jako klam duhy, a vtěliti jej
v Zástupy...  Ne j iž pňelud sl ibu a s lova, nfbrž teplo a hmat
rozkvetlé, nalité hrudi a tváŤe lidské. Jen moje Zástupy usku-
teční královsťví boží na zemi. o němž hovoňil Kristus: a usku-
teční je proto, že nebude již boŽi, nfbrž člouěkouo. Neboé roz.
dělím dějiny svfmi Zástupy: pohrobím člověka služebného
a vztyčím vladaĚského. Bohu ho pňipodobím. Nepňemožiteln1;i,
nesmrteln;i již za živa bude v Zástupech: Bohu rovn;i, ale
skutečnější než on... Nesmrteln1f i po smrti, pokud budou
ony; a ony budou, pokud kroužiti bude tato země kolem
slunce.
(Z kaple, zpod portíérg ugstoupi ndhle starg mnich Petr a tiše

uztgčí se píed zadumangm Lazarem.)
LAZAR (s ugkŤikem): otče, ty zde!
PETR: Jak vidíš.
LAZAR: A čeho zde hledáš? Mne-li, marně jsi cestu vážil.
Porn: Ztraceného syna, kterého jsem i odkojil, nejinak než matka.

Praqf otec po duchu jde zq synem zbloudil;im, dňív než ztra.
cenec domri se pŤiplazí. Vyhledá ho, dňíve než jest pozdě;
zachraůuje ho od koryta vepŤového a mláta jeho, k němuž
se ňítí riprkem. I ty jsi opustil, pošetil1f, v malicherném hněvu
tabuli otce svého a stoluješ se zvěŤí nečistou.

LAZAR: Nejinak čině než Kristus, kter;f kvasil s hňíšníkYr Il0-
věstkami i celníky. (Cituje Písmo.) Aj, pňišel syn člověka,
je.da a pije, i ňkou-: žiout á pijan viía, priiet publikánťr a ne-
věstek.

PETR: Ano, Kristus s publikány a nevěstkami, ale ty s pekelníky;
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a l(ristus proto, aby jich získal a zaclrránil, kdežto ty, abys
upacll s nimi v zatracení a uvodil je v zatracení ještě hlubšÍ.
Pňišel jsem odvést tě do domu otce tvého, kter1i jest v ne.
besích. Pňíbytkové mnozí pňipraveni jsou v něnr pro ty, kdož
uvěŤili v Syna jeho jednorozeného; a rista lidsliá nevypově.
děla krásy a slávy, které pÍipravil dětem sv;fm. ( Rozuírd'
ndruč.) Pojď a neváhej. Sem na mou hruď: jest jako loď
pevná o trámcích dubov1fch a donese tě bezpečně 1r cíli.

LAZAR: Jiná nebesa, jasnější a risměvnější, než je tvoje začazená
klenba chrámová, strhnouti clrci na zem; a poslední a nejčcr.
nější koutektéto dobré mateňské pridy,kozí chlévek mrvou pách-
noucí, kde o misto se dělÍ podruh se zvíňetem sv;lm, jest mně
milejšÍ než nejskvělejši pÍíbytek v domě otce tvého: ten zde
jest alespoĎ teplf _ zvěŤ i člověk d1iše družně na mne -,

onen jest studen , jako z ledoqÍch ker zbudovan;f ; i andělé
mrznou v jeho siních.

PETR: Dosti! UstaĎ, rou]rači! Nevíš, co mluviš. Ale neláká-li tě
dťrm otce tvého, slituj se alespori nade mnou. Rozpome se,
uvaž, k1im jsem ti byl. Dítě bez rodičri * otec tvrij tulák,
matka dívka svedená -, kteňí ti zemňeli dňíve, než jsi pŤišel
do rozumu, nemluvně od mrtvého prsu matčina zdr,ihl jsem
tě nejinak než zakutáIen1i oŤech z kolejt silnice, kde tě musil
rozdrtiti první v z, a vychovával tě od kolébky. Spíše zdi-
vočilf vlček jsi byl neŽ člověk, když jsem tě poznal; a zuby
ch apal jsi po ruce, která ti podávala mléka nebo kaše. A ty
bys dovedl opustiti mne nyní, kdy jsem zestaral?

LAZAR: Nuže, otče, vlk se nezapť'el; vrací se ke sv1fm, do smečlry;
vzdoruje zkrocení i ochočení. Bastard vrací se do společnosti
jako psanec a odbojník. Tvrij klášter není mně již víc než
vzpomÍnka; zde jest pÍítomnost, život i dílo. Pohleď na mne
a vepiš si pohled ten v duši a nevymaž ho z nÍ ani v hodině
smrti; pohled, kter;i ti nyní skytám, jest vÍc než pňísaha, již
skládá pňed bitvou voják pŤed tváŤí svého velitele. Ano, tak
zde stojím nyní, dělnik svalnat;fch rukou i nohou, rozkročen;Í
na své nejširší postati, ramena rozmáchlá nejinak, než jak
bfvají ramena dňevorubcova, když širočina jeho již již chce
dopadnout. Ano, dělntk jsem, dělník, kterf boŤí a tvoŤí. Tvé
nebe pŤišel jsem rozboiit, starče, a pak nové vybudovat, alo

ne tarn nad oblaky: zde na zemi. Věčnost, která vám nebyla
víc než tma hrobu, vyrvu z jícnu jeho těmato sv1/ma nah11ima
rukama; a mráz jeji zjihne pod m1fm dechem v tepl1f, zví-
ňeckv mámiv1ii dech jara, jaké nekvetlo nikdy na této zerni'
ani v Řecku ne' na r ipatí olympu v divokém dubnu...  tehdy
pŤed tisíciletími.

pBin: Šílenče! otce Boha jsi odkopl, matku církev jsi poplval.
Jistě Žena lidská tě zmámila, chtíč po ni bodá tě a ty stňečku.
ješ jako mladf bjlček mezi jalovicemi. Nedobňe bude se ti
žíti na zemi; a smrt tvoje bude strašná a lidem na v5istrahu.
oLcovrahu ! Matkobijče !

LAZAR: To proto, že sám chci b1iti obcem i matlrou zároveů.
Zplodiii i ze sebe zroditi chci dítě, kterému nebude smrti,
které bude jako tvťrj Brih a více než tvťrj B h. Zástupové
uskuteční v sobě boha; ale mávnutím rukou smetou tvrij
starf sešl1i pňízrak jako unavenou zimomŤivou mouchu na
podzim se stropu jeho nebe: i padne na zem' trhne dvakrát
zaprášen1fm vyschl;iim kŤídlem a jednou zlomenou nožkou,
a nepohne sebou více.

PETR: Rouhači! To zab mne již rovnou! (Propukne u pldč,) A mne
ubohého, slabého pošetilce, kter1i jsem vždycky věňil, že mně
zatlačíš oči a že odsloužíš za mne mši zádušní v temné kapli
svatého Štěpána, vyznavače a prvomučedníka, u téhož oltáňe,
kde jsi mi, mal1i' otrhánek, pňisluhoval pňi svaté oběti' Bouň.
livá zora stoupala na v1fchodě a kňišéálné světlo její se tavilo
do hlubokfch tÓnťr karmínov1ich, rubínov1fch, azurovych
i smaragdov ch, jak prostupovalo tabulkami star;fch oken;
dech se nám srážel u rist jitňním mrazem a ruce naše, kdykoli
zavadily o sebe, byly zkÍehlé a div nechňestily jako suché
větve nah1ich strom na nádvoÍí klášterním... pňenlěněné
mrazem v ledové pruty; ale srdce naše byla horká a radostná
a plesně chválila Bohá písní, která pŤivolávala pro nás jeho
milost, _ LO, která byla již jeho milost Sama.

LAZAR: Ano, to jste vy, mniši, po tom tě poznávám jako jednolro
z'nich. Pro služby smrti vychováváte každého i všecko, k její
o;t zapňáháte i odstavčat'a z lidské stájr:; ale já se vzbouňil
a ozbrojil a učinil ze sebe nástroj života a jeho svatÓho boje.
A vim, že mně toho neclovedeš odpustiti nikdy.



PETR: Proklet i  buďtež,'ty i  ťvá vzpoura. Skončí, jako skončily
posrrd všecky vzpourv probi nebi. Sám ve tváÍ plít,i si btrdeš,
nevěda o tom; a běh Života tvého bude nejinj, než chod sle-
pého koně k ŽenLouru pňivázaného, lrter;7 kráčí do kruhu a sám
zašlapává neus|ále svou stopu. Tak ty '  os|epen;Í a spt lutany,
bezděky poženeš ml;iin boží msty a pňivoclíš sám to, čemu jsi
chtěl uniknouti. Samsone oslepen1i p1iichou! Děti si naposledy
budou s tebou hrát i  na s lepou bábu; a smiclt  jej ich do tváňe
bičovati t,ě bude jako kroupy nebo oblázlry.

LAZAR: vyjdi! A nepť.icházej dňív, pokud bud nezvítězim, nebo
nepadnu. A padnu-l i ,  pohňbi mne bez jména jako psa; a pŤi.
kryj mne pak hrub;fm pŤílrrovem mého někdejšího ňádu, aby
se nicota vrátila v nicoLu a neobtěžovala svou hnilobou svatou
rozkvetlou vonnou zemi. A Íekni pak: padl slaboch, kterÝ ne-
uměl ani poslouchati, ani vlásti. Zemňel, protože nikdy nežil;
a jméno jeho nebuď opal<ováno ničími rty na zemi, poněvadž
není víc neŽ hluché zaskučení podzimního větru ve stepi a še-
lest such;fch trav na propadl ch hrobech.

enra (zabodne se do něho dlouhgm pohledem; pak odtrhduaje ho):
Tys tomu cht'ě|' (Erit')

(Chuíli scéna prdzdnd; pak oběIlne udgchan!])
ltelouŠ: Ano, občane' musím vám to Ííci, jinak bych byl špatn;i

chlap. A tÍebas mne to hlavu stá lc. . .  vzal to nešť! Ne, občane,
takhle to neplijde. Schází disciplina. Soudruh Kučera ne darmo
vždycky Ťílral: Braši, disciplina a zas disciplina - bez clisci-
pliny nic nejde. Loupí a vraždí jalro vlci, občane. Hanba,
tňikrát hanba, že se mťrže něco takovélro dít. V Jablunné krámy
vybijejí a na několika mistech v okolních vesnicích i oheri za-
ložili. Ryška Se neumi zdrže|: krví lidskou je obŽernf jako
jinj' koňalkou a clrlípn;i a cizích žen žádostiqf jako kanec. Je
io'chyba, velká chyba (upl iune se/. Řikej s i  kdo chceš co
chceš, nemám to rád. Mrrsí-li to b1ft, budiž; ale ty Íezníky,
kteňi ji prolévají ze Ťemesla a z rozkoše, }rteňí pracuji jakoby
na l idsk ch jatkách,.. .  ne.. .  ty vem ďas, ja lr v něj nevěŤím,
občane.

LAZAR (patÍí na něho dlouhgm pohledem kohosi ze sna ugtrženého;
pak zuolna): Co js i  ňekl?

lterouŠ: Co jsem viděl, nic jiného. Ale vy musite tomu učinit

píit'rŽ, občane. Slyšte mou zkušenost. Kdo je ukrutn;f, b;iivá
i zbaběly. Vypozorovali jsme to v životě, neboé máme oči na
pravém místě a naučili jsme se jimi vidět. (Maune rukou ja-
kobg z oltna.) A na nich se toj ižzačínáplnit 'ZeSeveru udeňi l
Ferdinand a všude ustupují. Podle a psovsky usLupují, pravím
vám, občane. Neza]<ročíbe-li, utopí svobodu v zbabělosti, jako
dňíve promrhali muŽnost, v zhovadilostech.

LAZAR (po píestduce, podaua mu rultu): Děkuj i  t i : js i  drsn;f,  a jako
všecko drsné, dobrii. Do oběhu nutíš krev sv1fm tvrd1fm do-
tykem slrutečnosti. Dílry ti za to! VŽdycky strij mněpoboku.
Takov;[ch, jako jsi ty, jest mně tňeba. Neni síly bez dobroty,
jako rrení velkosti bez rozumu'
(Vtom zuenči zntateng hlult, stále se stupfiující, jalto bg se
bližilo množstuí,, a do sdlu upadne Zika, ug jeuenější a zutčilejší

než j indg.)
ZIKA: ZIe, pane, zle. Ferdinand udeňil na nás silně jako ten vče-

rejší náhl;i mráz, a věru, jsou si dobr mi spojenci. Jeho ge-
nerál  Lupec má dobrou art i ler i i  a hodně munice. .  .  věru. . .  víc
než my. A jeho vojáci mají dobré boty a teplé mundury, kdežt,o
našim lezou palce z rozpadlych bot a stehna z rozedran;fclr
nohavic' Ryška ustupuje a snad již, zaLim co tu hovoŤím, utíká.
Je siln1i clrlap jinak a nelekne se tak hned někoho, ale pŤesila
ie pňesi la.. .  Musíš nás spasit ,  pane: všichni čekají toho od tebe
a jen od tebe. Musíš k vojsku na frontu, ujmout se velení;
a musíš tam jako vridce a král. Ano, král. Lid potňebuje krále
a chce krále. Staňí vojáci hlasitě po něm volají, ale i nov;irn se
po něm st;y1slrá. Zdá se jim, že není dnes možno zviLěziL jiŽ
bez krále. Chtějí se bít, ale jen s králem v čele. Chtějí míť
krále, ale - rozumí se - krále ze svého stňedu, lidového krále,
nělroho, koho si sami provolají králem. Lid sám se chce v tobě
pov;išit, korunovat sebe v tobě. Majestát lidu, Ťíká se; budiž to
tedy shutkem a pravdou doslova!
(Za íeči Zikoug utrhla do sině spousta lid,í, muž u i žen, po.
dtuně zdiuočilgch. Všichni jsou horeční; ušem suíti zraky; někteíí
m-ají' zakruauené šatg a u rukou sekerg nebo kosg; jiní jsou ug-
z,broj'eni puškami a"šaulemi; mnoho jích je opit!íi, Mezi nimi
v astl, pÍijmim Meduědi tlapa, rusoulasg uenkouan, pruní uen.
ttoushti žena, druhd měslskd žena,rezaug muž,šíIend žena,občan
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42 Iichuaf, dale slarg uojdk a stara neuěstka; naposlerlg uejde
Marta Jefimoud, stane, oddělena od ostatní'ch, u rohu a upírd

odtud ugtrženg zrak na Lazara,)
VŠIcHNI (uzpínajíce ruce k němu a někteíí poklekajíce, uotaií):

Ano, budiž to pravda a skutek do slova a do písmene! Buď nám
lrrálem! Vládni nánr, vyťrlrni nás z moci nepňítelovy!

STARÝ voJÁx: Chceme poslouchat, já 
" 

mí staňí kamarádi, ale
nemťtŽeme poslouchat nikoho než kráIe. Nenaučili jsme se
poslouchat nikoho jiného a už se nenaučíme: jsme staňí. Buď
nám pánem a králem! A rozkaž nám zvitěziti. Bez rozkazu
není to možné: nikdy ještě nezvítězilo vojsko, kterému se toho
neporučilo se šavlÍ v ruce' s očabrakovaného koně, z rist pod
nabarvenÝm chocholem.

LAZAR: Šiusr coz ti mohu poručiti, abys byl relrem? Nemoliu
ti ani poručiti, abys byl človělrem.

rILAs Z olvu (malého hrbdčkaJ: MriŽeš. Jen chtěj. Všichni tě po-
slechnou. Všichni touží po tom, poslouchati; cel;i svět nečeká
na nic, než aby se mu poručilo.

zIKA: Ano' má pravdu. Cel1|r svět nečiní nic, než že stojí jako od-
pŤažen;f v l, v rozpacích pňežvykujici, a čeká na rozkaz. A po-
roučej mu král  nebo vŮdce social ista, všecko jedno.. '  poslou-
chati chce a čeká jen na toho, lrdo umí poručit jasně a určitě.

HLAS z DAVU: Ano, jaká slast, poslechnouti toho, kdo clovede po-
ručit. Starou, obtížnou a unavenou duši tivzal a novou' jasnou
a lehkou jako šumivé víno ti dal.

LAZAR: Ale já vás chtěI učinit svobodn;fmi, jako jsou jen bozi
svobodni.

HLÁS z DAVU: Nechej si své božství i své bohy; jsou mrtví a my
nestojíme o červotočinu. x'Iy chceme žiL, pobít nepŤátele
a pak...  užít svého vítězství.

vAsIL pňíjmím unovĚoÍ TLAPA: Juchhe! Tak jest. Ano, užít vi-
tězství svého..' dobÍe jsi Ťekl, zmetku hrbat;1i a tak mal1f, že
nemohu ho ani dohlédnout. Ale hlas od země byl mi vždycky
milejší než z nebe; a nejraději míval jsem hlas bňichomluvce,
neboé ten šel z ritrob mrrě nejdražších. Hore, lidské pandero;
v tobě a jen v tobě je pravda a život. Jezme a pijme, neboť
zítra zemňeme. Ano, o to jde, braši, a proto juchhé! (foIdud
čapkou,) Dnešek je dnešelr, a pečeně na talíňi rychle stydne...

to vítne všichni. ostatně i mrtv1i ryehle stydne na prkně;
a proto jez, dokud jsi teplf.

LAlAr.: Ano, každf z vás je leniv;f myslit, ale spěšnf tlít; proto
čekáte na rozkazy, protože nechcete konat práci a vyvinoub
to, co ji pňedchází: vrili, rozhodnutí, zodpovědnost pŤed svě-
domím. Ale vězte, že nebudete žiLi, pokud se nenaučÍte sami
za sebe jednat a sami pŤed sebou odpovídat.

ZIK;\: My nechceme umět, myslit; neprosili jsme se o to, abys nás
učil tomu umění, po němž bolí hlava a záhy zuby vypadávají.
My c}rceme dlouho žít a tučně žít u tučného koryt,a této tučrré
země; a proto nechceme myslit, n;1ibrž uŽívat. Veď nás lr vi.
tězství; a pak, chcešJi, slož svou korunu..' a ostatně, palc
ti ji tňebas srazíme s hlavy a nasadíme ji komukoli z nás.

uetouŠ (něÍí ho nenduistnym pohledem): Zvolna, zvolna, kmo-
cháčku. Ještě jsme zde my.

RBzAvÝ uuŽ (ugpletl se ze Zdstupu a padd ngní na kolena pÍetl
Lazarem): Buď nám králem, neboé i já chci b;iti trochu krá-
lem; po troše záňe tvé a moci tvé toužím, po trochu odlesku
z ]esku tvého. I\eboé věz: neplní Se' co jsi slíbil. Neodstupuje
ode mne ďábel smutlru: marně ho topím v Zástupech, vypluje
z nich vždycky a b vá pak silnějši, než byl pňedtím. Šnaa
až mu pohrozím žez|em, snad až ho udeňÍm do hlavy Žez|em -

1 ty mi je musíš na chvíli prijčit _, snad pak se skácí na zem. ..
jako tenkrát ona...  až podlaha pod jej im tulem zaduněla.
A smát'se pak budu (učiní nezdafeng pokus o smích) lépe jistě
než teď...  hahaha...  náměstí bude plné mého smíchu a ty
star.é vysoké domy o zčernalych lomenicích budou mi jej
ozvěnou vracet . . .  hahaha. . .

RUsovLAsÝ vENKovAN (stejně jako píedešlg): Buď nám králem!
Pěkně tě prosím, na kolenou tě 

-prosím.-Postoupíš 
mně pak

trochu své moci, svrtj bičík na koně nebo na psy mně prijčíš.. .
|' 

já nňinutím jím pak toho prokletého žida kičmáňeiaby na-
|ll.,.. aby nalil i statek vrátil. on, braši, pŤed námi, po[vora
ryš3vá, utekl, ale dŤíve všecku pálenku ze sudri vypustii, šelma
prokletá,. . . je' abych se napit nemohl. A nenaležíu-li ho, tvrij
trukses musÍ mně nalít, neboé král má, braši, truksesa: to ie
ten, co za králem stojí stále s konvicl v ruce a nalévá, stáie
nalévá.



44 PRvNt vENKovSKÁ ŽYNx (stejně jaka oba pŤedešlí/: Buď králem
a napec chleba nebo nakaž napéci chleba. Nechťějí ho nikde péci
pekaŤi, lišky podšité, kuny smrduté. U nás ve vsich horsk1ich
vidíš jen placky z kriry stromové a otrub. A dětičky umírají po
nich houfně. A mají pak nadmut,á bňíška jalro leklé rybky bě.
ličky, když je otrávili chebdím a ony plují naznak po potocích.

DRUHÁ MĚSTSKÁ ŽnNl- ( jako pŤedešlí): Buď nám králem a ob-
těžkej mne. Neplodná jsem, poněvadž vepňi nečistí se váleli po
mně. A tvé Zástupy nezbavily mne neplodnosti. 1\{yslím, kdyby
však král vešel ke mně, obtěžkala bych od něho. Snad i z Ducha
bych počala jako Panna, neboé král se vznáší nade všemi a za-
stiriuje všecky.

sTARÁ }rEvĚsrxa: Směšná! Král nelrrál. Já spala již s králem;i.
s Ferdinandem, kterého jste pŤed nělrolilra dny vyhnali. Byla
isem tehdy...  hehehe...  o něco m}adší než dnes, i  líce měla
jsem j iné. . .  i  če lo . . .  i  r ty . . .  A  v lasy ,  když jsem je  rozpust i l a ,
ke kolen m mně spl1ivaly iako vodopád světla. A panna byla
jsem tenkrát. . .  hehehe...  věňte tomu nebo ne, ale panna byla
jsem. . .  na mou duši. A pŤece mne neclbtěžkal. Neboé, má zlatá,
král nekrál, kaŽdé mužské je sl.iĎa. Žena Louži míti dítě, ale
muž chce míti... zábavu. (Klekd nahle pŤed Lazarem jako píe-
dešId') Ale ty buď nám králem. A spi se mnou a se všemi že-
nami, kolikkoli jich tu vidiš, neboé takové byly moc a právo
královo a budou až do s]ronání světa.

ŠÍLENÁ ŽaNt ( jako pfedešlí): Buď králem a pojď so mnou hledat
mé ubohé ztracené Evičky, neboé tvi Zástupové jí ani ne-
nalézají ani nehledají. Ty jako král  j i  najdeš, neboé nikdo
nesmí ji skr;fvat pňed tebou. Ty jalro král máš zrak ostňíží
a nalezneš mně ji v pr jezdech dom nebo v podjezdech palácrl
a divadel, ve sklepích nebo mezi sloupovím chrámri v tom
mrazivém šeru, kter;im se tak těžce probíjejí svítilny'... mou
ubohou Evičku se zrzavym culíčkem a se šátečkem na bablru
a tím mil;im šišlaqfm, špitav;Ím hláskem, kter1i stále slyším,
kudy chodím. Modlívala se jím, ospalá j iž, beruška moje večer
co večer svou mocl l i tbičku pŤed spanim.Ty j i  nalezneš... j istě
ji nalezneš: od čelro bys byl jinak král? Po tom hlásku a po
tom culíčku a po tom šátečku na bablru poznáš ji mezi tisíci
dětt.  Jest jen jedna, jen jedna jediná má Evička.

nozŠepNÝ oBČAN (pÍiplazí se naposledg boiácně a padne na ko-
Iena): I já. .  .  nehodnj l  pes, poslední huncÍut naší krásné vlast i ,
tě prosím: buď nám králem. I mně, poslední prašivině této
země, bude pak lépe; i já se zazelenám a rozkvetu ve tvém
stínu. Lépe se daňí obchodrim za krále, ňíkej kdo chceš co
chceš. Veseleji se jaksi žije i umírá u paty člověka, kterému
svítí na hlavě koruna. Lehce jaksi a bezstarostně je lidu, jalro
by dobr;f otec bclěl nad ním; a bezstarostni rádi mnoho lrupují
a dobie platí. I\ení kal,alír mimo oficíry a není praqich
oficírťr, kde není ]rráIe. Ani víno nešumí, jak má šurnět v slrlen-
kách, když si iimi nepňipíjejí na zdraví královští oficíŤi. A pra-
v ch vesel1fch holek a obchodri jimi a všeho hospodáŤského
rozkvětu, kter;i s tím souvisí, také není tam, kde není králov-
sk1iich kavalírri.

LAZAR (hněuem zrudlg ): Šilite všichni ! Ďalet podlosti vás posedl;
malodr.ršní zmetkové pekla stali se z m1ich Zást,upri. (Dupne
nohou,) Vstaůte, pravim vám (ušichni poustáuají se země), ane.
pňic}rázejte mi na oči, pokud jste se neočistili ze své nízkosti.
obrany jest, tieba a práce pro ni jest t,Íeba, práce ričelné a pro.
myšlené; a ne krále. Strašidla a hastrošové nikdy nevlili lrrve
do Žil zbabělcrim, stíny nikdy nevočkovaly mrtvole života.
Upevnit, a doplnit ustupující rozlrolísané vojsko na Severu'
toho jest jediné tňeba; a toho dosáhneme Lim, že nrladí a zdraví
z vás prijdou na boiiště a ostatní do dílen. ' . do dílen na munici
i zbraně... nebo do dílen krejčovsk1ich a ševcovsk1;ich, aby
vojáci nemrzli bez bot a v rozedran;ich pláštích' Pracovat
budete pro armádu celé dny, a tňeba-li, i cďé noci. Malověrní,
čeho se bojíte? Nepňemožitelní jste, pokud se nevzdáte sami
víry v sebe. Pňistupte sem blíŽe ke mně, ty, Zilro, i ty, Vasile,
a pť'edevším ty, Matouši. (Stane se.) Ty, Matouši, vybereš
z tohoto lidu i z ostatního, kter;i je v městě, několik houfri
zdravé mlácleže, zešikuješ ji a vypiavíš se s ní ještě dnes na
SeveŤ. A vy, Ziko a Vasile, odvedete ostatní do dílen, práci jim
rozrlělíte a vykážete a bdíti budete, aby byla ňádně q'konána.
PŤijdu dohléánout, kdy mne nejméně nuaeie očekávat, i ;  a běda,
pravím, lenochrim a liknavcrim: na místě trest,ati budu. A co
nejdňíve se zjcvím na front,č; a ioupeže a žháňství, nási ln icLví,
smiIstvo zastavím, jako že Lazar s luj i , . .  '  kdybych měl pr l l i



vojska dáti zvěšet. Svatí, silní, neporušenÍ musí bjlti Zástu.
po.r,é, boh"-li nového ze sebe zroditi mají; a všechen rez a kaz

á všechna neÍest zavčas z niclr vymítnuta b1i'ti musí. (S ueli.

tetskym kgnem ke ušem.) odejděte a čiůte, jak jsemwám roz-

kázai. Zbabělost zde zanechte, velkodušnost odtud odneste
a doneste jí i těm, kdož zde nebyli s vámi, a zažehněte ji ve

velik;i poŽár lidské vrile a si1y. (Všichni zuolna odchdzeií s hla-

uamí skloněngmi.)
IIARTA (bIíží sč pla.šc k Lazaroui, kdgž ušichni ugšlj): Pane, dovol

slova své pokorné služebnici. NlrrŽové v tvfch Zástupech. maji

slídn1i zraL vlčí, kter1i žehne a propaluje se jako fosfor až.pod
pleé á na kost; hr za mne z nich obcházi, Po ženách hledí ne
jako bratŤi pokojně a mírně, n1ibrž jako smilníci ritočně a vy-

z;.pvavě. Jejich zrak svléká do naha a ruce !" ji- chvějí' ne-

abtkavy sirhnout se žen roucho jejich. Dech se mně riží

v hrudi musÍm-li b1fti mezi nimi. Pane, Pňej, aé se uteku od

nich k tobě! ochraĎ mne pňed nimi! Buď mi ty jedinf pánem
i lrrálem, mně, lrterá jsem samojediná na světě. Pustě se mi

žije na zemi, opuštěnb, bez rodiny a bez domova. Ve válce

shoňel mrlj rodn1i dvrir. otce mně zabili; muž, kterého jsem

nikdy nemilovalá, za něhož mne násilím zasnoubili, se upil;
dítě, radost má jediná, mně zemŤelo. Jsem jako sirá holu.bice
s popálen1imi kÍidly; požár vyšlehl ze stňechy, pod nlž jsem

rnotď t't"ao. Má rodina zahynula v plamenech a já, zraněná,
ohoňelá, zmítám se u tvych nohou' spíše rozšlápnut1i červ než

pták. Zdvihni mne, Ó zdvihni mne... u tvé rodičky, u.tvého
otce tě zapŤísahám. . . pňi tvém rodném hnízdě tě zaklínám.

LAZAR (zadumdn): Mé roclné hnlzdo . . . neměl jsem ho, ženo;i mar-

ně bys mne pŤí nčrn zaklínala. Ba ani ne doupěte.neb9 díry j.akg

liškď nebo jezevec. Jen klášter - p l škola, pril žaláŤ -.objal

mne ledovou paŽí již maličkého' osud zvolil mne k velikému
rikolu; a hneá od začátk školil mne k něrnu tvrdou kázní.
Záhy, mnohem dŤíve než jiná zvíÍata lidská, vyvedli mne ze

stájě a zapňáhali pod železn m jhern do pluhu;k nadosobnímu
rikolu vyvolen jsem, a proto záhy odfiali mně všecko soukromÍ,
l,šecku osobní iadost ď všecko osobni teplo: všecku rodinnost,

všecku milostnost a něhu... Byl jsem jako mladé medvídě,

lrterému časně provlékli Železnf kruh čenichem; a záhy bili

je toporem, aby skákalo a t,ančilo jinali, než tomu chtěla jeho
pňirozenost. Ano, čísi nepňirozené vrjle a vzpurného násilné]ro
zámt]ru jsem v1fplod; a nechodím jalro vy ostatní po dvou
noháclr a nemám vašeho rnozku ani vašeho srdce. osud staral
se vědonrč, aby ve mně zbylo z muže a člověka jen tolik, kolik
tňeba, aby nesl Myšlenku' I(ošat1;i a rozsochat}t od pŤírody
strom osekal a oloupal na suchou žerď, aby nesla jen poselství
nápisu nebo barvu praporu...  nic vic. (Po pause.) Mé rodné
hnízdo. . . Byla to snad, ženo, ztuchlá otep slámy, na níž skonala
má matka ve venkovslré zájezdní hospodě, kdy jsem byl ještě
nemluvně? opuštěná otcem tulákem, kvťrli němuž uprchla
z domova? Mé rodné ]rnízdo... Jaké to slovo podivné tváŤnosti
Ťekla js i ,  Ó ženo; a jakoby v c iz i ,  ne naší ňeči! Podivné slovo...
a podivrrější ještě žár rozdmychává v mé hrudi' Co to v ní jihne
pod jeho dechern?

}IARTA: Uboh;i! AIe t,ím spíše mně rozunríš, kd-vž jsi prožíval rnou
dnešní osamělost od svého dětst,vi.

LAZAI]: M;iliš se. Prožívám ji teprve nyní; nevěděl jsem o ní dňíve.
' po}ud jsem se s tebou nesetkal. A prožívám nyní r,íce svoji
bid}' než tvoji; neboé její pramen jsive mně nevědomlry ote.
vŤela ranami sv1ich slov, nejinalr než dělník v zemi vodu nalézá
pod ridery své motyky a svého krumpáče.

ilÍÁRTA ( jdsauě): Jak jsem ráda, že je tomu talr! Cítíš tedypoprvé!
A jsi mrij, když cítíš bolest podobnou bolesti mé. Boleiť o6oha.
cuje a váže všec]ry v jectiné pravé bratrství'

I,AZÁR:.Ale já chtěl, aby to byla radost,, co spojí lidi v bratrství.
Syt jsem bolesti nejen já, ale i lidstvo, a nechci ji míti více
tmelem života. A mí Zástupové musí b;ft obrovskďa zázračná
tavírna, do níž vmetneš bolest a za '' iž prijrnes z ní radost. Toto
pos.ledni tajemné pňepodstatněni uložil jiem jim a žádám od
ntch; a vyvolal jsem tím na nebe člověkovo o jedno nové slunce
více, mohutnější a sálavější než všecka ostatni slunce vesmírná.

MARTA: Bolest nebo radost... Kdož ví, nejsou-li si ty dvě nakonec
bližší, než se zdá. Nejsou-li dvojí 'ií".'ě slovo p.o touž velikou
a.svatou věc: pro poslední nepojmenovatelné tijemství života,
trLeré v nich se uvědomuje samo sobě. Aé bolest, aé radost,
blahoslavena buď ta zázráčná věc, která je sám kvas života:
v nÍ vystupuje každf znás ze sebe, v nÍ oĎcujeme a spl1iváme



18 vespolek a srťlstáne my rozptylení, v;'hnaní synové Evy, roz-
dělení a necelí a zmrzačení a okleštění, žalní trosečníci, roz-
drcení v jakémsi nesmírném rozvratu světovém. Teprve v ní
docelujeme se na lidi' jak vyšli privodně z rukou božích.

LAZAR: Máš snad pravdu, ženo. Jde opravdu o poslední, nejvyšší
opojení životem a jeho věčností... o opojení, které pňenáší
pňes pŤehrady sobectví a rve je jako jarní povodeř }rráze nebo
ploty zahrádek pňi ňece položené. obcovati učím ZásLupy v té
veliké víňe, že tvoňí všichni jediné skutečné, čisté a svaté tělo
boží.

MARTA (pokorně): Já děkuji jen Bohu, že jest něco takového, co
váže lidi a sblíŽené pňibližuje k Bohu. A bojím se tvych Zá-
stupri, aby mne neoddělili od t,ebe ani od Boha. Tolik jsem tou-
ži la po tobě...  hned od první chvíle, kdy jsem tě spatňi la.
Necelá a nesvá - pochopila jsem naráz - byla jsem posud;
a ani ne polovičn1f, n brž lživ;Í a stínov1i život neživoť žila
jsem posud. Nech Zástupri. Upusé od nich. A buď m11im pánem
a králem!

LAZAR: Ženo podivná, proč zvracÍš mou dráhu? Kdo tě vyslal
mně do cesty a proč? I(do chce zkÍižiLi tebou mou snahu? Řekl
jsem ti právě, že jsem byl odlidštěn osudem pro svťrj velik;f
t,ajemnf riko|. A proč budíš něco v mé hrudi, čeho neznám ni
jménem ni tvarem a co pŤece se hlásí jiŽ žárem a jeho bodavou
mukou? Proč mne chceš vrátit lidst,víi jehoŽ jsem neztratil,
poněvadž jsem ho neměl?

MARTA: Chci tě dáti sobě i mně: vím, že scháziš nám oběma.
LAZAR: Jalré podivné Ťeči mluvíš, těhctné smyslem a lrteré dávají

myslit více než nejzavilejší hádanky star ch věštkyri. Čaroděj.
nice! Kouzelnice! Veliká pokušitelko, která snad sama neznáš
své nesmírné moci! Bylo by něco nezbytného k mému určení,
co jsem minul a co jsem pŤešel, když jsem šel životem jako kriťr
oslepen1f, aby se neděsil velik;fch kopcri, jež musí zlézti se sv;im
nákladem? A vrací se v tobě to pominuté, a pňece nezbytné?
A včas ještě' či j iž pozdě?

MARTA: Buď člověkem. B11iti člověkem neni nikdy pozdě. A hlavně:
buď mrij, mrij, mrij! Splyů Se mnou' abychom jednou společně
splynuli s Bohem. Založ království své ve mně a na mně. Jen
takového není možno podvrátit.

LAZAR: A mé Zástupy? Proč nutíš mne zrazovati mou Myšlenku?
Ženo, rozená nepŤítelkyně ducha a vší setby jeho!

!ÍARTA: Jsem ztělesněn;jr život, a Život pi.esáhá myšlenku sebe-
větší, jako země pňesáhá tebe, mne, všecko, co d;iše na ni. Žij
a miluj mne! (objíma jej.) Mne i sebe, neboé jsme jedno od
této chvíIe. A sebe většiho, sebe bohatšího a silnějšího nalezneš
takto, i myšlenku Svou' starou, a pňece novou' zživotnělou
o celou lásku, objevíš zítra jako staré slunce stoupající omla.
zené z ledťr zimníIro slunovratu'

LAZAR (opojeny, tiskne ji k sobě; po chuíIi se ugtrhne z jejiho objetí
a odstrčíi i/: Dost, i ,  dost i .  V ži lách proudí mně oheů; ale mozelr
jest temn1|- a d1irmn1f a v duši zebe, jako bych byl někoho zradil.
Moj i  Zástupové!

IIIARTA (objímd jej znoua): Nech jich, jsou d1im slova. Já jsenr
skutečnost.

LAzAR (ugrue se jí znoua): Nerouhej se! Jsou skutečnější neŽ my
oba.

NÍARTA: Ne, ne; t isíckrát ne. My dva, sami a v Bohu!
LAZAR: Ne, ne' K bohu vede cesta jen pňes Zástupy.
N{ARTA: Snad. Ale k Zástuprim jen pňes mne. Proto nežili, že tys

nežil, Žtj, žij, žij Se mnou a ve mně, - chceš-Ii, aby žili oni.
(obejme jej znoua uašniuě.)

LAZAR (objímá ji také, pak znoua se jí uguine a uztgčí se, dttmu na
čele ): Dost i ,  dost i !  Dokaž mně, že miluješ skutečně Zástupy!
Jest mně stále, jako bych je byl zradi l  štěstím svym... jako
bychom je byli zradili štěstím naším a měIi to odčiniLi. Milr-rj
je, Marto! Pňi lásce naší zapňísahám tě. Jdi k nim, žíj mezt
nimi, zakládej a pŤipravuj se mnou ňíši jejich věčného života,
jemuž nebude konce. A pňedevšim s|arej Se Se mno.u o jejich
obranu pŤed nepiítelem, kter;f je blízek. Jdi k ženám do dílen
a pr.acuj s nimi na prádle nemocničním) na obvazech a lécích
pro lazarety a obvaziště.

N{ARTA: Ano, mi|uj i  je pro tebe a kvr i l i  tobě: mi luj i  je jako tvé
dílo. l\yní, kdy ty jsi již zčásti mé dílo, stávají se i ony m;im
dílem a pňirťrstaj i  mi valem k srdci .  Jdu hned a jdu ráda.
Sbohem, mi|;i mri;' pane m j, královsk;f past,;fňi, jelrož stád jest
bez počtu a z jehož ovec já nejmenší, a pňece t i  nejbl ižší.

(odchdzí, bzučíc sí polohlasně uerš z Písně pisní') Zavazuji



vás pŤísahou-, dcery jerusalemské, skrze srny a laně polnl,
abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého... 

-

I,ÁZAR (klesne na lauici pÍi stěně kaple, anoíí čelo do dlaní a upadne
do dum.

Po chuilce zpoza staré agrudlé portíérg ugstoupi kat a tiše se
pŤiplíží k Lazaroui; ten zuedne ndhodou hlauu a uděšen ugkíikne ):
Ty zde...  Kdo tě volal? Kdo t i  dovol i l?

KAT: Promiů svému pokornému sluhovi. Což nejsem i já, byť
sebebědnějšÍ, atom nového boha? Jedna, byť nejmenší a nej-
žalnější builka tv;fch svat11ich Zástupri? Proč pohrdáš mnoir
mal;Ím, ty, kter1f v theorii miluješ malé a bědné a je pňišel jsi
nejprve zachránit? Promiů již tedy, pane, že jsem se osmělil
rušit, tě. Neodolal jsem právě nyní a pŤiplazil jsem se zadnlmi
schody, schody pro služebnictvo, na besedu s tebou. Jest nyní
má chvíle: začíná se černá hodinka, kdy se nejlépe hovoÍí'
Soumrak houstne a padá do liduprázdn1ich ulic. Pusto je ve
stňedu města a člověku je bezděky teskno; neboé tvé Zástupy
pracuji na obvodě. Jsou tam pŤi díle a rodí patrně ze sebe
nového boha. (S usměškem.) Krev alespoů teče jako pŤi kaž.
dém porodě; a jeJi dnes krev, bude zítra i b h. Z krve se
vždycky rodí a bude roditi až do skonání světa.

LAzAR (ugskoči a uzkíikne): Co prav!š? Zástupové že znova zta-
zují mne i sebe? Nyní v tuto chvíli. . . po tom, co jsem jim zde
ňekl pňed hodinou? Není to možné; lžeš, pomluvači!

xer: Pňipustme tedy pro chvÍli, že pomlouvám. PŤihází se to
již občas závistivc m. Ty, velik1il, dovedeš to jistě pochopit
i omluvit. ostatně k věci: nepňišel jsem tě ani děsit, ani dráždit;
naopak: pŤišel jsem tě prositi, Mám k tobě poslání.

LAZAR: Mluv, ale stručně. Čas letí: bleskem okiídlena jest každá
jeho minuta. A hodina dnes zmeškaná znamená víc než jindy
zmaŤen;Í věk. . .

xer (s klídem, kterg se odrdži od exaltace Lazaroug): Ano, do
veliké věci jsi se dal; do veliké, ale neplodné. Neboé všecko
velké jest neplodné osudně a nutně na této zemi. Jen malé
a prostňední proměůuje tváň země, aniž toho pozoruješ; jen ono
jest dělné a plodné. Jen pro nás, malé a nepatrné a pokorné
a skromné, zaňízena jest tato zemé; a ne-li za nic jiného, za to
aspoii čest a chvála bohu' (Nadzduihuje čapku, jako bg smekal.)

LAZAR: Do nutného jsem se dal. Neznám ani velkého ani malého;
jen nutné a zbytečné. A nezačal jsem nic jiného než boj za
vládu duše na zemi.. .  a začal jsem jej jen z ponuknutí své
duše.

xer: NepÍeme se o slova. Ale slyš mou radu' víc: mou prosbu. . .
Tak naléhavě snad jen odsouzenec k smrti prosívá o Život, jako
já se chystám prositi nyní tebe o milost. Viz mne: klekám pĚed
tebou, já, kter1f jsem neklekl pŤed nikfm posud na této zemi
a pod touto oblohou. Spínám své ruce k tobě a zapŤísahám tě
pii všem, co je ti drahé: netvoŤ nového boha. HŤeš raději ve
jméno starého. Jest to snad ne tobě pohodlnější _ jak vidíš,
znám tě a ctlm tě -, ale lidstvu užitečnější. Zaklínám tě:
pňines mu tu oběé! Zbytečnou a navnou oklikou k stálé
a věrné zvíňeckosti lidské jest každf brih. Miliony tyranrl,
miliony vrah , žháň , lupičri, sodomníkrl, smilnikrl, podvod-
níkri a násilník nepoškodí tolik lidstvo jako jeden prorok
boŽi; že je l idé vždycky, pokud paměé sahá, kamenoval i , . . .
jakf zdrav1f pud životn;i v tom, jemuž nelze se dost vynadivit.
Velik1i, mocn;i, prosím, pŤej, Ó pňej člověku štěstí. Tňeba jest
mu ho jako pokrmu, nápoje i spánku, má-li,b1iti zdráv na této
zemi. Slituj se nad ním! Neštvi ho do velkosti a do hrdinstvi.
Není to strava pro něho.

LAZAR: Chci mu dáti tvorbu, možnost tvorby, vnitÍní žízeri
tvorby: není jiného štěstí pod klenbou nebes a snad ani na ní
mimo to zde.

I<.rt: Snad: pro tebe. Ačkoliv - i tq mám pochyby. PŤijdeipro
tebe, dŤíve nebo později, ale jistě, chvíle navy, kdy je budeš
lrledati níže _ tňebas aŽ na klíně Ženy. (Zabodne ostrg pohled
do Lazara; ten se zachuěje a sktopí zrak,) Ale lidstvu není štěstí
mimo zbabělost. Zhasni mu slunce, a zavděčíš se mu: dobro-
dincem Se mu staneš. Neboť ve tmě musi byti kaŽdf zbaběl1i,
a tedy také šéastn}i. Nač mu rozžehat slunce nové? Únavou
a obtíži se mu stalo již i toto staré; a rozžehl-li jsi nové, bude
nut,ně svítiti jen na jeho nové zločiny. Nedovede člověk po.
jmouti a pochopiti jinak to, čemu ňíkáš tvorba.

I,AZAR: Zadrž! Rouhači člověku i bohu! Tupiteli každé sily!Pod.
trhači každého vzletu! Plvači na slunce! Kleštěnče věčnosti!
Čas sám bys vylilestil, aby jen jedl a kálel, .ale neplodil.
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xeT: AIe tebe zato uctívám. Pied tebou klekám. K tobě se mod-
|im.. T.eb.9 vz1ivám. Tebe prosím : buď našÍ'm krdlem! Chtěj jím
b1fti: jediné ty mrižeš jím b;iti'

LAZAR: Zešílel jsi, zmetku pekeln !
KAT: Vím, co mluvím, a. Ťeči své zpaměti jsem se naučil. S po-

slánim, ňekl jsem ti, pňišel jsem k tobě, á jen své poslání mlu-
v.ím. .. nic jiného. Králem buď nám, ne siie dle jména, aie ve
s|ut.e.c1o9t.i 1 v pr.av{ě_- -a to jest více. Takov"o iest mé po-
slání k.tobě. Star;i král Ferdinaná, 1ehož jste pňed ''ot.otit* a''y
vypudili, se vrací. Vojsko jeho pňekro8ito jiz hranice a má

spěchy. Do t1idne - ne-li dňíve _ dobude této zemičkv
1Y..á!í.se.la svťrj tr n. Ale vládnouti nebude... star1f červo"-
točiqf král, rozežran1f věkem a neňestmi jako ti zdď na stě-
nách. . . pŤelud a mátoha soumraku. Všichni králové a všude
byli ostat,ně takoví: jen pŤeludy a obražy, znaky, paůácové,
hastrošové, figurant,i, v1fvěsné siity. "tini vždycky"vládti za ng.
A za tohoto povládn.eš ty, ač chceš-li. Yzkďzjeho i slib jeho
P..11y !9!9 smysl-u ti pňináším; a všecky záruĚy, jichž žá"dáš,
ti dá. (Udeíí do brašng, kde zazuoní aikatg.1 Hie, zde prvni
splátka jeho dluhu, ' . .  stojíš-l i  o ni!  A požehnáním l idstvu.bude
moci b1fti tvá vláda. Šťastn1im utiíis člověka v této zemi,
budeš-li chtÍti.

LA31l ( zkostně):odstup, pokušiteli! Slibuješ mi více než Satan
Kristu.

xaT:.Všecky své reformy uskutečníš, kdežto takto oddálíš je do
dálav nekonečn1fch skoro. Chleba dáš chuďasovi a duši jeho
pokoj a mír. Zenu vrátíš tomu, co jest poslání její: jednu dÍiěti,
rozkoši druhou. Zemi.proměijš v ráj ph;7 teple-, mitostno hmoty
lidské i zvíŤecí a zabydlíš ji bytoslmi i vccmi krásn1imi na
pohled, lahod.n1fmi na hmat, vonn;fmi vriní smysl,,ošti, tou
jedinou, která nikdy nezvětrá na ťéto zemi. I siarého boha
odstraníš, trváš-li na tom. Neboť ani my nest,ojíme o něho; i on
jest strašidlo a bubák jako král a ne k ničemu.jinemu vho,dn1f,
1ež..ab.v pestŤil pňíbyt,ky prostoduchfch sv1im obrazem nade
dv.er$ zavěšeqfm a strašil sv m bíi1im vousem nemluvůata
v kolébkách' Utopíš jej, chcešJi, ve formulkách a hádkách
filosofťr, kter1im se budou učiti ve školách děti sotva suknÍm
odrostlé, jimž brada neoschla posud od mléka mateňského.

A starého Boha vyhradíme nemluvfiatrlm: za cumel nebo odvar

z makovic jim bude, aby spala a nekňičela. Jen jedno uči :

rozpusé. své Zástupy. Jsou jen nová ťorma bolesti člověkovy
na zeml.

LAZAR: Žiji 1en v nich; neni mně života bez nich. To raději již rci:
zde jest nťrž, proklaj se jím sám!

xar (s d razem): A lžeš. Pňed chvílí pňestal js! jiz žiti jimi. od-
trhl jsi se od nich; odloučil jsi se od nich. Žiješ již hez nich,
a víe: proti nim; ne jimi, ženou zača| jsi žíti. Rozpadl jsi se již

Se Svou Myšlenkou; zradi l  js i  j i  j iž.

LAZAR (uzkíikne uetkgm hlasem): Lotňe! Padouchu! Špehu!Nebo
jsi snad vševědoucí?

K.tT: To ne. Ale leccos vím a mnoho umím vypozorovat a ještě

více rrhádnu. Ženu rozrušenou viděl jsem odcházeti odtud; líce
a oko její žehly jako v horečce a krok její byl jako krok námě-
sičnice... lehk nad propastí. Tak chodívají jen milenky hoto.
vé k obětem nejsladším i nejtěžším... j im není hor ani strži. . .
a lávky i zábradlí jsou pro ně zbytečn;i vynález lidslrf. A zde
na rukávě, hleď, uvízl ti její vlas a na zemi se svítí hŤeben
vypadl z jejího vrkoče.

LAzAR (st:íjí se u bolestech),
KeT: Ale, dětino,... nerozrušuj se. Počalo se tvé veliké ozdravenÍ!

A na tobě závisí jen, aby den tento byl velik;im mezníkem
tvého života: tvé nové, pravé narození. Měj jen odvahu do-
mysliti jeho zkušenost, dožíti jí do konce. Chtěj si jen rozuměti.
od jedné pňejdeš později k mnoh;im. Jedné jsi slouŽil, ale
mnoh;im vládnouti budeš. Ze sebe učiĎ stŤed a míru světa, ne
ze Zástupri!

LAZAR: odstup, ďáble, ode mne! Mráz a tma d;iše zLebe. Vtělil se
snad v tebe pokušitel, kter;,i sváděl Krista?

K,A.T: Jsi zbytečně exaltovan;i. odlož veliká slova; sluší snad
knihám, ale ne životu. Víš stejně jako já, že jest sporn Kristus
jako historická postava. A pochybuji, že se odehrálo to, nač
zde narážíš, jak psáno jest u Marka, Matouše nebo Lukáše.
Není člověka ani boha, áby odmítl, kdyby mu někdo nabízel,
co tam Satan Kristu.

LAZAR: Vyjdi! ProdlíšJi chvíli, odneseš s sebou mou sílu, mou
duši, mé dílo.



l<er (roste u šeru až do klenbg):To jest naše i tak, čiri co čirl.
Pňivlastníme si je konec koncrl: tak nebo onak. Pňivlastnili
jsme si dÍlo Kristovo, a bylo většl než tvoje; dílo Buddhovo,
a bylo větší než tvoje. Jsme svět velik1i ve své malosti, vÍtěznf
v nepohnuté tuposti: strávÍme všechen žár, všechnu sílu, každb
srdce, kaŽdého ducha _ a pŤipodobníme je blátu a jeho tlenÍ,
které jsme. I tebe pohňblme naposledy my a my vzt1fčíme nad
tvfm hrobem sochu tvou... k naší podobě. A vyložíme tě
starcrim-a.dětem po svém a nám k užitku. A učitelé á profesoŤi
na katedrách a kazatelé v chrámech a iečníci v parlamentech
a tribunové lidu na ulicích budou vystavovati a velebiti a zbož.
riovati tvrij lžiobraz... námi skreslen a zpotvoňenf. Jsme Bi-
lion. Nepňemožitelnl ve své podlosti. Bilion a Trilion lidskfch
nálevnÍkrl, amoeb, bakterií, bacilri-jsme Hniloba světa, jšme
StŤeva věčnosti.

LAZAH: Ach hrrizo! Běda! Jsou muka horšÍ smrti. (omdlt, Hlaua
jeho udeíi o zem.)

xn (zmizí).
MA.RTA (ueběhne, ťtzkostliuě se rozhlí'že jíc po zešefelé kapti): Slyšela

jsem cosi jako rider těžkého pŤedmětu o zem. A srd-ce mně 
-bušÍ,

lqk9 bv chtělo rozskočiti ohradu žeber. Kde jest milf mrljí
M j pastfŤ královskf? Kterf pásá stáda svá u vod oist;icil.
ovečka jeho poslední htedá ho. (Recil,uje z Písně písni.) kv!-
!.0-\9.se ukazuje po zemi, čas prozp8vování priset; á r.la'
hrdličky slyší se v krajině našÍ.

LAZAR (probral se z mdlob, uztgčil se a ugtfeštil zrak, iah spatíit
Martu pÍed sebou): Prokleta budiž! Pekio obloudilo mne tebou!
Caro.dějko! Mamičko a travičko duší! Do bláta strhla jsi mne
a jed smrtelnf vlila jsi svfm polibkem do m1ich žil; hoŤi v nich
žárem pekeln1fm a není vody, která by ho utrasila. Pokušitelko,
v niž se vtělil sám ďábel. Veliká nevěstko babylonská. Ven
s tebou! Vent

Děiství íňetí

Nausí zasněžené a zamrzlé děding. Ve stfedu d naprduo ugpdlené

't.tnii 'ii,Ág u jejich zahrddkd,ch mají uětue ožehnuté poždrem

iijo'oa,,,oně stŤetami. Naleuo kostelílc udlkou ušetíeng s mdrnicí

a hÍbitouem,. ,iít 
ia-iaii z reuoluč,ní ,armddg, Poštolka, Slanka. a ÍIuížďáIek,

,,ia,au,iii si ohefi; jsou rozedraní, hladouí a zkíehlí,

PoŠToLKA (d!še si na ruce a poskaku-je.s nohg. na.nohu)-z.Marné_Ťeči... 
nbi io, braši, a jde to od Visly. Ledovák, braši, a má

rozlet; a rve ti 
".o'r,,," 

.".o . kosti jako vlčí zub a dráp. Palce

mi vrkajt v botách a nohavicemi táhne jako 1romínem;'a pak

.r"z ..piinrice. Nedá ti ani skyvy suchého chleba do žaludku;

ale kazdou chvili mrižeš dostát nebernou do těla. (Sb.ír rošti

á snatží se je zapdliti,) Ty, Slanko, 1 ty, Hvižďálku, pojďte Sem

" 
áei.jt. *i 

"ďa; 1inák io do nejdelší smrti nerozdělám.

"..iznlť",.: 
My ti iepo.t'ze*e s našimi děrav1imi plášti. Uhni

trochu nalevb, tamile k té poboňenině, tam je snad závětŤi.

SLANKA: Ne, zristari zde; snad rozděláme pŤec.e. .T1.'" bv mohly

chytii od ivého ohníku chlévy, které"posud .toii. 
^,^--.,.

n.,rz,oi""*. To je zbytečn1ich- cavykri- a starostí. Nevidáno,

.hlé;'. Mají shoŤet d'.,., ''.bo zitrá. Já zas bych tňeba-statek

""parir, "uy.r ' 
si na něm upekl husu,'.. kdybychmělnějakou,

rozumí se.
poŠroI,Kl: Marné Ťeči, bratŤe. l\{aso... čtyŤi dni. jsem ho.neměl

j iz 
" 

hubě. Jen tu,proklatou špínu... stále j i  a nic j iného.

e r.ayny to byla káva, ale to jsou p.omeje-s rozmočenou c,ikor-

kou." ( Huížďďlkoui. ) Nemáš aspoĎ báčko?
HvÍŽĎÁ;EK (pokrč;i ío^eng): Ani veš se mě j iž nedrží, natož

tabák.
poŠrolxe: Ještě kdyby tak byly holky, abychom na tu mizertt

OPONA



trochu zapomněli. HIad je nejlépe zaspat. Jenže ve dvou se to
spí lépe než v jednom... nemyslíš?

HvÍŽĎÁLEK: No, nebylo by špatné, Jenže mrchy se rozutekly,
jak zabzdila první bouchačka; co zbylo, jsou jen metly. A ťy
mají, brachu, francouzskou; od nÍ pr;f člověku zuby vypadají
a vlasy slezou.

PoŠToLKA: Marné ňeči.. .  to j im nej líp dát po t lamě, když se
chlaprim nabízeií.

SLAN.KA: A dejte pokoj poňád s tím sviristvem' Holky, holky a zas
holky' Zítra vás asi roztočí j iná, Zubatá; a vezmeto s vámi od
podlahy, Že ve vás sot,va dechu zbude. Kdybyste byli netančili
v harendách, nepelešili se s metlami a neopouštěli sv;i'ch plukťr,
nemusili jsme dnes zcipaL hlady. Mohli jsme prorazitna sever,
vzít čtyňi města, skončit válku a žit' v klidu a u pln;Ích mís. Ale
vy jste spíše clrachaŤi než vojáci.

PoŠToLKA: Marné ňeči, bratránku. Nešlo to. Prohrajeme to už,
není pomoci: Kančí t lama, mluv si  kdo chceš co chceš, není
dobr1f generál. A Parní mlátička jakbysmet. Kančí tlama jen
IézL za žensk]1imi. . . to umí, ale starat se o vojsko, vědět o každe
kompanii a kam ji postavit a proč ji tam postavit,... s tím na
něho nikdo nechoď. A Parní mlátička takhle Ťvát na náměstích
nebo bít pěstí do stolri ve v1fčepech a hospodách. Ale ve vojně
jsou oba dobňí pro psa. A co mne nenapadá: slyšeli jste, hoši,
o té ženské, co ji chtěla znásilnit Kančí tlama a co Se mu
vyrvala a vrhla Se rovnou do ňeky?

HvÍŽĎÁLEK: Ale jdi . . .  to jsou asi babské plotky. Pro to aby šla
Ženská do vody? Jakživ jsem něco takového neslyšel. Ďnes
vlezou spíš samy mužskému do postele.

PoŠToLKA: Marné ňeči. Vosáhlo od sousední kumpanie to pňines.
Ženy j i  vytáhly z vody a pňinesou j i  sem za chvi l i . . .  uviais. Má
b;ft pohňbena na zdejším kirchově' ' .  všecko ví Vosáhlo. Tam
pr;ir vám byl, braši, sajrajt. Ženské dělaly jako divé. I{ančí
tlama se musi la pi 'ed nimi ukr;í.t ' . .  snad by j i  byly rozsápaly.

SLANKA: A měly by pravdu. Kančili dost páni, nemusí kánčiť
našinec. A zvlášé nyní má mít, jiné starosti v hlavě: jsme na
tistupu, hladoví, zedraní, omrzlí, a on, nažran;i a odět11i, ne-
myslí na nic než na undrholt.  Tučná kr iže ho svědí'Natňítmrr
ji tak lískov1fm olejem.

PoŠTot,KA: Marné Íeči, bratránku. To bylo a bude. To patŤi už

k vojně' JenŽe my z těch pansk;i'ch zábav máme po čertech
málo. My tak leda že nějakou kost ohryŽem; masíčko si už
oloupali a snědli páni.

HrÍŽĎLLr'K. Páni. . . jací páni? CoŽ nejsme my také páni? A sami
sobč pány?

PoŠToLKA: To jsi, pokud se chceš oběsit nebo utopit. Ale pokavad
chceš žít a d;.ichat a pít a spát, musíš poslouchat. Neni pánri,
Ťekli nám; ale zkus to jen a vzepŤi se. Není pánri, ale gnut
jejich ztist,al a zatancuje ti po zádech skočnou, než se naděješ.
Dňív byli z bílého těsta, teď jsou z našeho, černého, ale páni
jsou poňád; a páni jsou stále páni a mákem vždycky posypáni.

SLANKA: Párom do toho, ale je tomu tak. Jen jména se změnila,
ale j ináč.. '  všecko pňi starém a spíš hťrň než líp. Ale vstrčit
takového lotra do mé lrriŽe '.. t,o bych se rád na něho podíval.
Aby tak měl doma jako já tii odrostlé. A vítr fičel mu došky
do sednice.. '  a doma nebylo ani kobzole. A máma ,,topí s la-
mou,. a u vyschlého prsu visí jí červ čtvrt;i' a snad již zmod-
ral;f . . .  íííšt. ' .  to by ho roupy pŤešly. (Lehne si  k ohni, ne-
ušímaje si druhŮ, zapíedeny do sué bolesti.)

HvÍŽĎÁLEK (obraci se jen k Poštolkouj/: Ale stouutonulou jeto
pňece jen moc divné. To se Ryškovi ještě nepŤihodilo. A tak,
brachu, zdá se mně, jako že se HvíŽďálek jmenuju a že mám
ostr1f čenich, že se mu to pŤece nevyplatí' Víš, se dŽbánem se
chodí tak dlouho pro vodu, až se ucho utrhne.

PoŠToLKA: Marné Ťeči, bratránku. Ten se z toho dovede vy-
kroutit. To je stará liška, která už několikrát t,énata pŤehryzla
a vŽdycky ještě unikla. Uvidíš, že ani tentokrát nebude
z mraku dešé.

I-IRoBNÍK (staíec, u jedné ruce motgku, u druhé suítilnu, ugšel
z praué strang a ntífi naleuo k hÍbítouu): Dej pánbťrh dobr;i
večer, vojáčci.

poŠroLNe: Pánbrih dej. Kampak, kmocháčkrr, tak pozdě?
HRotsNÍK: Ale nedají lidé pokoje čIověku ani v noci. Kopat grob.

Bude pohňeb ještě dnes, a byť prÝ i  o pr i lnoci.  Jedna paní, moc
krásná, z bohatého rodu, zemanka z Dombrové - znal jsem
ji, znal, už jako dítě byla moc krásná a talr podivná, div člo-
věka neuhranula -, ta tedy sáhla si pr1i na život. Pánbrih



58 s námi a všecko zlé pryč! Marta Jefimová - choval jsem ji
na klíně jako malou holčičku... v mlad11ich letech slouŽil jsem
v jejich dvorci čeledínem -, kdo by si to byl jen kdy pomyslil.
Pane Jezu Kriste, jak je ten svět zmotan1f ! A líbit se mi už
pňestává. Kdybys mne už, Pane, k sobě povolati ráčil. Dábel
jako lev Ťvoucí obchází ve dne v noci a hledá, koho by po-
heltil. A není rikrytu pňed ním než v tvém klíně, Panno pňe-
svatá, Panno sedmibolestná.

HvIŽĎÁLEK: A kam ji, kmotŤe, pohŤbíte? Pňece ne snad do svě-
cené země, když se nad sebou zapomněla'

rIRoBNIK: Ne ne...  B h chraů. U zdi bude ležet. L id jest dnes
beztak bez Boha; kam by to došlo, kdyby směly b1iť sebe-
vražedkyně pohŤbívány počestně? To už by nás Sodoma
zoupelna pohltila. Faráň utekl z fary, ale ženské pr;Í si ji pohňbí
samy. Pro mne za mne: aé si ji tedy pohňbí. Já jim bránit ne-
budu; ostatně, nedaly by si ani. Jsou jako líbice. Život si brát. . .
taková krásná mladice. ' ' kdo to jakživ slyšel. To je těžkf hŤích
a velká hanba světit,á.

poŠrotxe: Marné Íeči, bratránku '.. chci ňíci kmocháčku. Ale
nezapomínejme, že j i  do ňeky vehnal on...  I{ančÍ t lama...
víme...  svou nestoudností.

HnosNÍx: I pak toho měla nedělat i .  HŤích jejÍ by byl padl na
hlavu jeho a ona byla by b vala čista pňed Bohem, byé byla
pŤed lidmi zahozená. Včil je ztracená nadobro a oupelně, pÍed
lidmi i pŤed Bohem. V pekeln1ich plamenech bude hoŤet a ne.
uhoií dokona nikdy; neboé ony jsou neuhasitedlné a duše
lidská je nesmrted|ná. (Pokguuje hlauou a odchází')

(Po chuilce duakrdt trhang huizd z leué strang.)
PoŠToLKA (odpouídd, stejngm zpŮsobem).

(Píes hÍbitouní zeď se píehoupne Vosdhlo. V ruce uleče za.
rdoušenou slepici, Ještě na zdi)

voSÁHto: Bezpečno, chlapci?
PoŠtotxe: Jako že js i  Vosáhlo, zvan Mišpule.
vosÁHLo (ukazujeslepici): To je v1ikon, co? To koukáte, stňa-

poči? Statky jsou vyjedeny a vybity, drribežárny prázdny,
jako by z nich právě odešlo pril tuctu kun, a já tohle ulovím
a pňinesu. Nejsem chlapík?

H\/ÍŽĎÁLEK: Jsi' Ale teď k dílu. Ty, Poštolko, i.ádně pňiloŽ a já

ji upeku. Zabalím ji hezky do hlíny i s peňím; a bude šéavnatá
jako štěně a lrŤehká jako sele.

(oba se zaměstndt,ají slepicí')
vosÁgto: A novinek nesu, chlapci, aŽ vám z nich uši zalehnou.
poŠrolxe: Marné Ťeči, bratránku; víme všecko.
voSÁHLo: Cože? Byl snad už taky tady?
PoŠToLKA: Byl. Teď šel na kirchov. Což jsi ho neviděI, jak tam

kope hrob? Pňi zdi.
voSÁHLo: Párom do tě, janku. Já o vlku a on o koze. Diktátor,

chlapci, je na frontě, chcete-li co vědět. Nečekali ho, ale o pril-
noci se náhle zjevil v opolí a soudil na místě. Pět chlaprl se
houpalo ještě tu noc na šubienici: kradli, plenili, loupili, vraž.
clil i, Ženy násilnili. PŤijde nečekan;i, pŤevlečen1i. . . vyzvÍ všecko
v hovoru s vojáky nebo sedláky.. .  a všecko se pňed ním tňese.
Kančí t lama se rozjektala pŤed ním, až jí zuby cvakaly.. .  jako
staré babě...  na moutě kuši.. .  Slyšel jsem to od svědka oči.
tého. Běží to po frontě jako po telefoně.

sLANKA (zduihne hlauu od ohně): I(onečně muž. Zatim viděl jsem
zde jen bestie. Bylo ho tu tŤeba hned od začátku: nebylo by to
s námi došlo až sem.

voSÁHLo: Uvidíte, že tu bude ještě tuto noc. A pak se seberte
a držte se, monlci. Nenadějete se ani, pŤisedne si s vámi k ohni,
a než si oči promnete nebo fajfku zapálíte, vytáhne z vás
všecko, čeho potňebuje. Je chytr jako čert a nezná žertrl, ho-
lenku. Upletli jsme si v něm na sebe bič.

HvÍŽĎÁLEK: Nonono. . . já se tak hned neleknu. Já jsem talry pán.
Já pán, ty pán...  tak já s i  to myslím. A dovedu se postavit ,
jeJi tňeba.

vosÁHto: Stavět se mrižeš... tŤebas na zadní...  on se t i  pňece
vyhoupne na hÍbet, a prožene tě pěkně po hulánsku.
(Zpraua uhrne se na jeuiště pr uod žen. Nesou na mdrdch pod
pííkrouem mrtuou Martu Jef imouou. Jsou mezi ními druhd měst-
skd žena, pruni i druhd uenkouskd žena, šíIend žena, stard
neuěstka, služka Martina. Rezaug muž s ugceněngm chrupem
jde píed ním a suíti mu pochodní. Stanou pŤed uratg híbitouními. )

DRUHÁ MĚsTSKÁ ŽENe: Svět ice je, ať praví kdo chce co chce;
a krev jejt padne na hlavu vraha jejího, vepie nečistého, věčně
nedosyceného krásy ženiny. Sestrobijcem stává se dnešní ne-



čist;Í muž. Zabiji ženu chtě nechtě; buď do smrti ji rovnou
vhání, nebo život obrací jí v pomalé umíráni.  Holubičko moje
sirá! Krahujec vrhl se na tebe a neznal slitováni. Níčím nebyla
mu tvá krása, ničim tvá mladost, ničím tvá čistota. To všechno
není možno hltat a drásat '  on hledal a chtěl jen tělo; je chtěl
rozervat a potrhat' I vyrvala jsi se mu posledními silami a ra.
ději do ňeky jsi šla, neŽ bys skonala v jeho nečist;ich spárech.

sLUŽKA MARTINA: Ubít ho psa gnutem volsk1fm; nezaslouži si nic
jiného. Máš pravdu, ty paní z města. Žita-ti lrdy světice, byla
to ona. Znala jsem ji, deset let jsem jí sloužila, deset let, jsem
s ní žila pod jednou stĎechou. od dvanáctého roku, kdy jsem
osiňela, bydlila jsem u ní; a kňivého slova ani kŤivého pohledu
mně nedala za celou tu dobu. Žebráka nepropustila od dveňí
neobdarovaného; a v srdci jejim nebylo kalu a poskvrny, jako
jich není na oltáňi planoucím dvojí ňadou svěc o hrubé v ne-
děli. A krirové anděIští vítají ji dnes mezi sebe s plesáním.

PRVNÍ vENKovSKÁ ŽBNa: Chleba měla dost. chleba bílého. i  žeb-
rákrim z něho ukrojovala, a pňece zemŤela' Do nedávna jsem
myslívala, že umírá se jen po plackách z otrub a kriry stro-
mové. Umírají tedy i lidé, kteňí maji dost dobrého, zdravého
chleba? Jak je to podivné. A jiní t"ouži ze všech sil žíti, ale
nemohou, protože nemají takového chleba. Jak je to podivné.
Jak je to všecko nepochopitelné;

onugÁ MĚSTSKÁ ŽBNe: Nic není nepochopitelné. Máš-l i  uši k s ly-
šení, slyš. Nežije člověk jen chlebem a žena již nejméně; láskou
mužovou žije žena, A t,a došla nyní. Prorok boží měl by pŤijíť
a naučit muže zákonu boŽímu, kter;f chce, aby muž miloval
Ženu a dal jí dítě. Není jiné brzdy smilnosti mužově neŽ dítě,
jehož zárodek klade do lr ina jejího; ono jediné vychová jej
k cudnost i  a sebepÍemáhání.

DRUHÁ vENKoVSKÁ ŽBNe: Prorok boži ' ' .  a le on j iž pŤišel. Je to
Lazar a BŮh dal mu moc zázrakťr. Velik1i jest pŤed tváť.í Hospo-
dinovou, a moc jeho a s láva jeho jsou s ním.

DRUrIÁ }ÍĚSTSKÁ ŽENA: Ale mužol,é jsou zhyralejší za něho, než
byli pňed ním. Nerozvázal tepen Života; neporučil ženě roditi
a muži ploditi. Nesmíňil posud pohlaví a neposvětil znova
života.

sTARÁ t{EvĚsTKA: Máš pravdu: všecko pii starém a za nělro

stejně, jako bylo pŤed ním. A snad hriňe ještě. Stále muž hledá
v ženě nevěstku; a kdo hledá, nalézá. Jenže nevěstky jsou dnes
mladší a mladší, mladší, než byly za mé mladost i .  Dnes jsou to
již děti' které nevyšly posud ze školy a sedají v jejích lavicich.
Dopoledne a odpoledne se učí a večer a v noci. . .  provozují mé
ňemeslo.

REZAvÝ l,luŽ: A ďábla smutku také nezabil; a radosti v jeho
Zástupech jsem nenalezl; a smát se také ještě neumím. Čeho
dokáže, kdyŽ nedovedl ani toho? Proto chodím rád na pohňby,
zvláště ženské. Pňihňívám si sv j smutek, odstáljr již, na cizim,
teplém ještě. A dělá mně to dobňe, viděti krásnou mladou
ženu...  znak položenou, nehybnou, s tváňí bledou a k nebi
obrácenou. . .  hehehe. .  .  právě jako tenkrát leŽela má Jadviga.

ŠÍLENÁ ŽBlte: A mou berušku mně také nevrátil a sotva ji již
nalezne, ne...  on jí ani nehledá ani hledat nedává. Snad chce,
abych počala se Zástupem a porodi la nové dítě;ale já nechci
míti  dítě s jeho Zástupem. Proklet buď jeho Zástup; nové
a horší utrpení nám jen pŤináší' Hnusí se mi jeho Zástup...
št,ít,ím se jeho mužťt, kteŤí jako by ve smečce se ženami chtěli
žit'i, Zakryvám si tváň pňed jejich nestoudn1i,mi pohledy a v]f.
zvami.

DRUHÁ MĚSTSKÁ ŽBN.q,: Máš pravdu. Kam vkročí jeho Zástu-
pové, tam jen kňik a náňek se oz;7vá, tam hned jiskra tryská
a d1im se valí z podpálen1ich stavení; tam po jejich odchodu
jen kupka popele a země dokola vypálená. Ne' nejsou požeh-
nány jeho Zástupy. Neni v nich ani spravedlnosti, ani lásky;
a novou bolest pŤinášejí nám ženám. Muže nám odcizují,
pokud jsme je měly; zvlči lost i  je pňiučují, pokud jí neznal i
ještě. Kletba j im i  jemu! Neb1it jeho i  j ich, žít i  mohla posud
Marta Jefimová sobě i všem, kdož ji znali, na radost. Kytičko
má ubohá...  rozmarynku ze selské zahrádky...  zadupan1f do
země kopyty korisk;imi!

ŠÍrnNÁ ŽEN,q,: A snad i  on je vinen j inak ještě její smrtí. Vzpo-
mínáte si ještě, jak vytňeštěně hleděla na něho hned od první
chví le ,  kdy  je j  spat i i l a?  Ó . . .  o  o . . .  dobňe j sem s i  toho po-
vš imla . . .  o . . .  Ó  Ó ' ' .  mám oči  pro  takové ženy a  pro  ta -
kovou slepou lásku, která je vrhá pňímo pod kopyt-a koně
mužova' Posedlé jí, oslepené jí, vybíhají pŤímo do koleje
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jízdní dráhy a b;ivají drceny rozjet$m vozem' na němž tupě
dňepí je j i ch  mod la .  o . . .  Ó  Ó . . .  znám je . . .  má lo  scháze lo  a  by la
bych blivala jedna z nich.

DRUHÁ vENKovsKÁ ŽEN.q': Mlč! Nerouhej se! Prorok boží je
a krev jeho na nás a naše děti.

DRUHÁ MĚSTsKÁ ŽBNa: Prorok boží...  snad. V tom právě je
zlo ieho i naše. Potňebujeme dnes jen dobrfch mužtl, kteňi pln|
své povinnosti,... nic vic, ale také nic mír1. K čertu se všemi
proroky, světci, polobohy i cel1imi bohy. Pňekážejí jen v ži.
votě a zlo tropí. ' . volky nevolky. Není pro ně zaŤizen život
náš. ' .  l idskjr a pozemsk1f '  jak j iž jednou je.

DRUHÁ vENKovsKÁ ŽBNA: Nerouhej se, pravim ti. Je vidět,
že nemáš dětí. Kdybys jich měla, věděla bys, k čemu jsou pro-
roci a boží muži. Aby jim cestu ukázali do zaslíbené země...
pamatuj si to.

znwa (ugjde zprdud zahaleng u pldšť; postupuje nejistě a zpgtauě
jako na nezndmém terénu; bručí k sobě): Kat to spral! Pěknf
rikol mně to nabrabil... ten star1f lotr Ryška. Nebft star1fch
pŤátelsk ch dloužkri mezi námi a nem1it ruka ruku, vyplil
bych se na to. Sám si sedí v závětňÍ pŤi korbelu a já se mám
drcat po neznám1ich vsích... klopjtat po děrav1ich návsích,
domlouvat se s hladov1imi ožralfmi vojáky a dát se od nich
častovat hloup1fmi vtipy.'. a všecko proto, že star1i kanec si
chtěl zase zah;|'ňit, ale že mu selhalo a že se bojí následkrl.
Kat to spral! Chlapi jsou sprostí a ženské jsou hloupé... a pak
žij na takovém světě. (SpatÍí ndhle pohíební pr uod./ Konečněl
Tady jsou! (Rozkííkne se.,) Nuže, proč nebušíte na dvéŤe, aby
vám otevŤeli? Tlucte a bude vám otevŤeno' Rychle pro hrob-
nlka a kněze; a pochovejte již jednou tu mrtvou, aé nestráší
na zemi. TěIu do hrobu pňísluší, běda, kdos nedbal o duši.
Rychle k dílu. Ty, zrzko, buš na vrata; hrobnÍk je asi na.
hluchl$ a nedosl;iclrá!

ŠÍLENÁ ŽpN,q,: A kdože jsi ty, že hasíš, co tě nepálí?
ZIKA: Proč se ptáš? Ten, kdo má moc. Velitel vojska. Je válka,

brzy snad se tu rozvine bitva, a vy zde zavazujete svlfmi prrl-
vody pohŤebními a sv1fm skučením a vytím. Pohňběte ji
rychle, jste-li s ni již jednou tady; a pak hned táhněte. Pryč;
s vámi ocltucl! Pňekážíte jen vojsku.

DRUHÁ MĚSTSKÁ ŽrNs'(zahled.í se mu do tudfe): Áa...  tos ty,

Ziko, Parní mlátičko? Jerr ne tak zhurta! Známe se. Tys jako

kuňe; nikdy nadarmo nehrabeš. A jde-li ti o to, aby byla

Marta rychle pohňbena, je v tom háček. Komu na tom zá|eži?
Jejímu vrahu' kančímu Ryškovi. Kolik ti dal, Jidáši' za Lo,
ab.vs nás nalezl a pŤiměl k rychlému pohňbu? Chce smazat
sledy svého zločinu, viď? Shladit s povrchu zemského tu,
jíž nepňála jeho vilnost božiho slunce a vzduchu. Rozumíte
ii dobie, lotňi; a hrajete si do rukou. Ale věz, že se tě neleknu.
A pňede všemi, i pňed sam1im diktátorem, bude-li tŤeba, na-
pliji ti do tvé pihovité jidášské tváŤe!

znis (zahuizdne):Vojáci, sem! Jsem Zika, váš velitel. Rychle sem!
(Voj ci se sbíraií se země a zuolna pŤichdzejí k Zikoui; pruní

z nich dojde Poštolka.)
PoŠtoLxe: Co je? Republika nás sice špatně platí a ještě hriŤe

lrrmí' ale zavolat si nás umí, potĚebujeJi nás,.. . nic ve zlé
a jen co je pravda, občane vťrdce.

zlx.l: Netlachej. Svaž raději tuto hubatou paničku a odveď ji
do Topolčan. Z mého rozkazu. Protivila se vojenské moci
a ohrožovala zdar války.

DRUHÁ ItlĚSTsKÁ ŽnNe: Ty mne poutat? Pse otrock1i... sárn
spoutany všemi neŤestmi... otroku nejbědnějšÍch vášní a ná-
ruživostí. Mne, ženu svobodnou. . ' bÍirgra svobodného sa.
mosprávného města dceru?

PoŠToLKA: Marné Ťeči, paničko. Dejte se spoutat a odvést mnou
do města. To není ještě nic zlého. To se pŤihodilo již větším
pánťrm, než jsme my oba. A já budu vám po cestě dobrfm
prrivodcem, jako že se Poštolka jmenuji. Budu vás vyrážet,
a chcete-Ii, i zalaškovat si mrlžeme spolri.

DRUIIÁ MĚSTSKÁ Žpn,l: Pňibliž se jen a uvidíš. Jsem zabezpe.
čena pro všechen pŤípad. (Sahd' do ltabelg a ugjímd odtamlud
reuoluer.) Zde viz: krok kupňedu, a ležíš bezduch na zemi.

poŠroLxe: Marné Ťeči.. .  to je energická panička' Nechat s i  pro-
vrtat svrij prázdn;i žaludek, v kterém žblunká jen trocha té
cikorkové špíny, kvrili krásn;im očím občana vúdce. . . ne. . .
k tomu nemám věru chuti.

HvIŽĎÁLEK: Ale paničko, račte dovolit... to jsou podivné a po-
r'ážlivé moresr. Já se talry nilioho nebojím. . ' na mne si taky



nikdo nepť.i jde.. .  já se také umím postavit ,  a tŤebas celé ar-
mádě postavit, .. ' ale kdyby mi tulle občan qenerál slušně
Ťekl: HvíŽďálku, buď. t ,ak laskav, dej se svázat,I.  já lych mu
to na mou duši nemoh odepňít. Já jsem na zdvoňilost sírašlivě
lechtiv11i. e y1{vt on je k vám iko.o právě tak slušn1ir'..
a vribec my všichni jsme gentlemani. . . a chováme se k vám aŽ
na toho zavšiveného Slanlru. kter1f vás nejde ani pozdravit,
jako r; ' tíňi,  (opakuje zdl ibně') nátte dovotit . . .  1áto rytíňi.

DRUHÁ MĚSTSKÁ znve (změíi ho opouržliuě): Tatrmáne!
HvÍŽĎÁLEK: Jsem hindignowán, paničko; a ustupuj i  do pozadí'

Jsem pňíl iš jemny, abych se vám vnucoval '  Ň.- ' . .  .  ženami
nekňíží Hvížďálek nikdy meče. Hvížďálek je rytíň.

LAZAR (píeskočí zídku_h-íbitouni): Jak!,zae irtulit oč se pňet,e?
A co dě|áš zde Ly, Ziko?

vosÁHlo (kterg stdl stranouJ: Spas duši, Kr iste Ježíši. Už je tu.
(Dd se na utěk.)

HvÍŽĎÁLEr< (ulekl se a utikd s nim někotik krok ;pak se udeíí d,o
čela): AIe pomalu, pomalu, Hvížďálku,.. .  , ,zdyé j. i  rytíŤ
1 rytíň nikdy neutíká. Vždyť ses tomu pňece učil 

.ut 
ie škble.

A konečně ten pán j9 l9n jako ty. Znáš pňece své heslo: já pán,
!y pil. 9o-!v ses tedy bá|? Že tě tak mohl poplašit ten .tr.o"k
Vosáhlo? Hanba mu! Hanba mu, zbabělc i iÁ to je pak voják
republ iky.. .  revoluční voják prosím. Bojí se ."eno vel i te le '
(Vrací. se pomalu ke skupině, z níž utekl, zaštiraje líčenou clťtsto j-
ností suou blamdž.1

' '*o:  ' {í '  P"n . : ' ' .  j á ,  pane. . .  tentononc . . .  ch tě l  j sem se  pňe-
svědčit, jsouJi stráŽe ůádně rozestaveny. (Bručí k sobě.) Pro-
klatě.. .  všecko je j iž ztraceno.

LAZAR: A čí tělo zde na márách? A kam jste s nim měli namíňeno?
DRUHÁ IuĚsTsKÁ ŽBNa: Pql., buď Spytihněvem spravedliv;iim.

V.ím. že je válka a že válka zabírá-celou tvou mysl. Ale Spy-
tihněv táhl take jiŽ do pole, kdyŽ chudá vdova lej zastavila,
9by se dovolala spravedlnosti u něho. I zadržel v;;p.avu vá-
lečnou, sestoupil s koně a rozsoudil pÍi její; pak teprve vsedl
znovu na kriri a vytáhl co pole' Učiri i ty o'" bolesti zadost!
Vyslyš i ty žalobu mou! Neucpávej si sluchu pňed nil Neod-
vracej se od ní! Svět stojí spravedlností, a ani válka není nic
než boj o ni.

LAZAR: Poslouchám. Mluv. DobÍe jsi ňekla: svět stojí spravedl-
ností. Jenže spravedlnost není nic hotového jako lešení na
stavbě: musíš ji vytváňet cel1im sv1fm Životem, cel1iim jeho
ris i lím znova a Znova...  stá le a stá le.. .  vteňinu co vteŤinu.
A povolil-lis a slevil-lis, byé jen na okamih, ztracen jsi již.
Poněvadž duch života odstoupil v tu chvili od tebe a zapŤel
tě pňed věčností. Běda těm, kdož zdŤímli . . .  Lhostejno, zda
navou pňemožení nebo z lenosti. on, věčnč bděl}i, neliší mezi

obcjím. . .  a nezná více ani jedněch, ani druh;Ích. Ano. . .  spra-
vedlnost. . . jenže b1fvá to často jen jin1f název pro ukrutnost. ' .
talr se to alespoů jeví ubohé mysli prriměrného člověka. Mluv!
Celá má byt,ost se vych;ili la ze své osy a naslouchá ti.

DRUHÁ MĚSTSKÁ ŽBNa: Mťlj děj je krátk)i jalro sametka na dív-
čím hrclle; jenŽe nenese ani medailonku ani kiížku, n;Íbrž
utopenou. Byla čistá holubička a jestňábu se jí zachtělo;
i uchvátil ji v poledne a roztrhal. . . [O, h ň. . . do smrti sama se
dobrovolně vrhla, než by piipustila, aby ji jeho paňáty zue-
čist i ly. Čestná krásná mladá žena zde mrtva |eži.. .  mučednice
svého pohlaví,... zatím co vrah její beztrestně šlape boži zem
a velí tvému vojsku. Morová rána v jeho podobě sedla si na
trrin a šíŤí kolem sebe volně nákazu; a lid piistupuje a koňí se
jí a líbá jí ruce i  nohy a roznáší její jed po celé zemi. Vrah její
je tvrij lrančí Ryška.

LAZAR (Zikoui): Mluví pravdu? Co víš o t,om?
zrt<r (u rozpacich): Nic nebo skoro nic.
LAZAR: Jak tě znám, víš všecko. Mluv rychle a pravdu!
ZIxA: Ta panička pňehání...  zňejmě pňehání. Je snad něco pravdy

na tom... neupírám.,. (u rozpacích) ale ona dělá z komára
velblouda. Myslím ostatně, že ta mrtvá byla nemocná...  ší-
lená... snad dědičně zaLižená. Rozhodně: nebyla normálni
nikdy'. .  ni l<dy zcela pÍi smyslech. Svědky mohu na to pňivést.

DRUHÁ MĚSTsKÁ ŽBt.Ie: Lžeš, lotňe, v hrdlo lŽeš' Měla krásn:i
zdrav1i rozum' nezalcalen1i ničím... ani chorobou ani hňíchem
jako ty, podlče,. .  .  pokavad jí nevehnal v šílenství ten pekelník
a nadháněč ďábla a mnoŽitel jeho iíše věčn1fch zatracencri.
on, Zi l ra, pane, ie znám spňeženec jeho: lr  jednomu ňetězu
zločinu a hanby jsou oba - on i Ryška - pňikováni a drží
spolri jako šibeničn1f provaz a visalec na něm.



6 6 LAzAR (Zikoui): Jdi a pŤiveď Ryšktr.
zIxA: Nevím, kde je nyní, pane.
LAZAR: Lháňi. Mne neoklameš. Neb1fvá nikdy daleko od tebe.

Kde js i  ty, tam blízko i  on...  jako kde plesnivina, tam neda-
leko i mrva. A sázím hlavu, že není odtud dále než tňi sta
krok . Tebe na zvědy poslal a sám skryt;1i dočkává zprávy od
tebe nebo návratu tvého. Nebudeš-li zde s ním do ětvrL ho-
diny, vypoŤádám se s tebou. Mám určitou vědomost od vo-
jákri, kde je tuto chvíli; a jmenoval bych ti to místo, kdybys
ho neznal stejně dobňe jako já.

zlra (odchdzí zahrgzlg do sebe, bruče): ost,atně, proč si za něho
prsty pálit? on by za mne ani rukou nehnul, kdybych se octl
v té kaši já. Co si nadrobil, ať si nyní sni. (odchtizí.)

ŠÍLENÁ Žnxl (píisloupí k Lazaroui; bodauě): Nezajímá tě ani
vědět, kdo je tatam na marách složená k věčnému odpočinku?
opravdu ne? Tak jsi již zlhostejněl k životu, že by [i nic ne.
ňekla mrtvá tváŤ ani tvé nejvášnivější vyznavačky?

LAZAR: Co míníš tím, ženo? Leží tam člověk nevinně zabit1i,
slabá dobrá žena, veštvaná do smrti surov1irn násilníkem. To
mně stačí. Není a nebylo pňijímání osob u mne; mrij život byl
ricta k věci a služb.a jí, a k nejvyšši ze všech: k veliké věci spo-
lečné nám všem, které ňíkala stará náboženstva život věčnÝ
nebo Brih, a jíž ť.íkám já Zástupové. Byépňíbuzn;.imrij a bratr
mrij tam ležel, nemstil bych ho, pokuď by ryt vinnÝ;-a polož
tam mého nepiítele jako nevinnou oběé, a rrrstíti ho bud.u na
těch, kdož se na něm provinili.

ŠÍLENÁ Ž.ENA: opravdu ti to stačí? Jaks bezzájmov1f ! Nebo po-
kryteck;i? Kdož ví? Nu, teď právě by byla ..noa"a pňíležitbst
zvědět to a rozňešit tu hádanku, která vrtá v posledni ilobě
mnohému z nás mozkem.

I.AZAR: Jakouže hádanku chceš rozňešit,, ty, která sama mluvíš
v hádankách a sama kladeš hádanky?

ŠILENÁ ŽnNd' (zabodne se do něho zrakem): Prostě tu: nejsiJi také
trochu vrahem té, která |ežibez hnutí na onom černém lešení.
Jsou díla, jež mají více spolutvrircri; a jsou zločiny, na nichž
pra.cuje někdy někol ik l idí.. .  tňeba se ani neznají. Ýiděla isemv dětství laů, již dobil kyjern sprost1i honecj ale smrtivou
kulku vehnal jí do těla pňece jen-mlad1; kavalír.

LAZAR: V jakfch podobenstvích mluvíš? Jak1fmi hádankami mne

mučíš? ia spoluvrahem někoho? Ženy? Áááh! (Zasgčí bolesti
pod ndhlou uzpomínkou na Martu1 pak ugkŤikne uelkgm hlasem, )
i i ' totu clrc i . . .  j istotu.. .  ihned j ist,otu, - ngrn{rn-l i  zešílet.

ŠÍLENÁ ŽnN.r: Měj ji tedy! Vyčti tedy své odsouzení z té svaté
tváť.e. Ta, jež ji v životě nosila, stojí již nyní pŤed Bohem
a žaluje na tebe. (Strhne pŤikrou; objeui se postaua Martg Je-

fimoué s rukama na hrudi zkÍížengma,)
I-AZAR (zttldpe uztgčengma pažema ue uzduchu, zapotdci se; po

chuíl i  píerguaje suou íeč stong): Ano, máš pravdu, ženo msti-
telko, j ižvyslal '  .  .  kdo? Mstící se B hnebo zrazenáMyšlenka?...
Nevím toho a nedovím se asi toho již pňed smrtí. Ano, Ženo
mstitelko své nešéastné sestry, zde je na místě otázka: Kdo
ji zabil? Já či on? Či oba dva? Ubohá! Ptáčku zpěváčku rre.
v inn ' , . . .  k te r ; i s  moh l  ob laž i t  zpěvem sv  m ce l f  boží svět . . .
nejlepšimu muži dát štěstí, jakého mu bozi mohli závidět!
okňídlen1i r isměve Života.. .  božího ráje nejj ist,ější pňísl ibe.. .
jak ti los padl neblah1i. Do rány dvěma vztekl1fm lotrrim jsi
vletěla: jeden, zaslepenec M'všlenky, kteqi se domníval konati
ve]kou věc, r'raždil-li pro ni,... druh;f , otrok chtíče, kter1i ne-
nrohl nezabít toho, po kom zatoužil; ale zbaběli slaboši oba,
neboé jen oni zabíjejí. opravdově silného poznáš po tom, že
je dobr;i: Život stupiiuje a mnoŽí kolem sebe a napájí a syti
celé houfy ptákťr i cluší, jež se sletěly k němu. Sladko a bez-
pečrro jest v jelro stinu; a není bytosti lidské ani živočišné,
která by v něn trpěla. (Usedne na patník u dueíí híbitouních,
zastíe si tudŤ pldštětn, trua chuíIi u dumě, z níž občas zasténd,)

nyŠNR: Já zde, pane, pŤed tváňí tvou. Proč js i  mne zavolal?
I,AZAR (zduihne hlauu): Ty zde, lotŤe? Tak bych tě byl oslovil,

kdybys byl pňišel o pět minut dňíve. Nyní měl bych ti ňíci: Ty
zde, bratňe? Ale ani to b;' rrebyla pravda celá. Nutno spojit
obojí a i'íci: Ty zde, bratie lotŤe? Tedy, bratÍe lotňe, znáš tu zrle
na marách a znáš se k tomu, žes ji svou vilností a sv;.im násil-
nictvím vehnal do smrti?

nvŠx,l: Znál:l- a pravdu díš. Vehnal jsem ji do ňeky, poněvadž
jsem zatoužil po nl tak chtivě jako po žáclné ženě posud a chtěl
se jí zmocnit stťrj co stŮj. I vyrr'ala se mně nadlidskou silou
a vrhla se do r,ody. Ale . . . .  abych ňekl pravdu. ' .  a nepravím



toho na svou obhajobu...  cosi zoufalého a zrazeného v ní j iž
bylo, když jsem j i  spatňi l , .  .  '  něco, co vodívá ženu rovnou do
smrti. A chvílemi se mi zdá, jako by mně byla schvalně vběhla
do cesty, abych jí dal smrt, l1z si nědovedlá sama dát. To zou-
falé, to zrazené v ní, to políbené jiŽ smrtí mne k ní právě pňi-
.tá.hlo; to byla ona vnada, ono lákadlo, jež vyboui'ito mrl; ctrtitjako nic..posud pÍedtím. Jedin1f pohled ''" ',i..' 

" 
pot'iĚa t.,.

dal m.i slib požitku.-nad poŽitky..Rozžhavit, do tělesné vášně,
do tělesného žáru ženu }oufatštvi ;iz propadlou a smrLi za-
.svě9e.1o.u... pňinutit ii. a!v pňitakaly živoťu její smysly, kdyŽ
ho její duše i srdce popíraji,. . . věÍ, není p.o smyslnošt ,í'lzo,,u
většího vítězství ani pro marnivost jeho jemnějšiho polichocení.
Jsem v žensk1fch vnadách a svoáech" odborník á t"buz,'ik;
a mluvím zde o nich odborně...  jako muž s mužem.

LAZAR: Pse! Važ bedlivěji s.vycrr slov! StŤezsvrij opil;f jazykpro-
stoňek1ir. Mluv stoudně! Chci tě soudit, a ''e žalit'Í 

'

RyJxe: Teď pse... a pňed chvílí bratÍe lotŤe? Podivn;i slor,rrík!
Takové. náhlé piemety .jsou podezňelé: prozrazují obyčejně
svědomí, které trpí moňskou nemocí,.. .  či l i  jasně mh1veno,
buď nej isté vrtošivé svědomí, nebo špatné trávení...  pro nad-
bytek žluči. Soudce, pokud vím, nemá trpěti ani jed'nim ani
druh;im...V spoňádan;fch st,átech nedovolují takovym liáem,
aby soudili své spoluobčany.

LAZ.AR (nedbaje jeho ironie): Kdo ti dovolil smilniti s krvÍ? Kdo
ti dovolil žiLive vlastní osobě svému chtíči, své vášni, svá ne-
ies! i . . .  tam, kdes měl b1ft i  jen nástrojem vri le naáosobní?
Jediné ztělesněním všemohoucnosti Zástupri? Neučil-ti js"m
tě stokrát, že ži.ti prayÝ život v Zástupech jest možné jen, od-
hodÍš-li své malé m11ké já, zapňeš-li wou rozkoš a smyslnost,
pŤeliješ-li se ve veliko.' neosob',í Myšlenku věčnostií Čisté,
svaté.nauce jsem tě, učil, ale tys ji zradil a zprznil. Smí gilotina,
ňekl jsem ti stokráte, míti rozkoš z krve, již prolériá? Srní
smilniti' ' Tu?il jimž stíná ]rlavu? Smí souložiti s ieiicn Jij.-i,
jež pŤetíná? Učil jsem tě zákonnosti a cudnosti"iutnéhi zla,
.ale t,ys obrátil mé poselství k ospravedlnění nejzvrhlejši roz-
koše...  v.nejpustší zvr i l i . . .  v arazaialo a lochtaálo zkaženÝch
smysl . Svatost a 1Ýsostnost, Myšlenky nejsilnější i nejstraš-
nější' jež vzklíčila lrdy v lidském mozkuimeti jsem pŤed ',,i.' i. . .

ne, hťrň: pied karrce. A on neměl nic bližšího na práci než vrh-
nouti se na ni a obtěžkati ji sv;fm kalem.

RyŠNe: Míru nrrtnosti, zákonnost nutnosti... nechej si jich' Ne.
stojím o ně ani já, ani kdo jinf z nás. Člověk, chci b1fti člo-
věkem; a to znamená bohat]ii a štědr]i ve všem... v dobru i ve
z|u.,. To znamená zah;fňiti si v plnosti života, a ne b;iti spou.
tan pod jho nutnosti jako dobytče tahoun a bfti krmen pou.
hou mírou nutnosti, abys nezcepeněl, n brž vlekl, žiq1i stroj,
své bňemeno dále. A bráníš-li mně b1irti člověkem, pln m, bo-
hat m člověkem v celém, kypivém smyslu slova, raději dj-
uoltgm zvíňetem se Stanu, neboť ono jest vic než tvrij nečlověk,
nelida, netvor a patvor. Kdo rrebyl dňíve zvíňetem, nemriže byti
člověkem; ale kdo byl jednou člověkem, nebude chťít nikdy
b ť vašim nečlověkem nebo nadčlověkem. Nevymyslil z vás
žalostn;fch prorokri nikdo posud, jak jíti nad člověka; a vy
všichni, kdo jste chtěli člověka vésti nad něj, zavedli jste ho
bezděky pod něj.

LAZAR (s ironií): Tebe věru nebylo moŽno zavésti pod něj, po-
něvadž jsi pod ním vždycky byl; a tak hluboko, že nešlo to již
niže,

nvŠxe: Byl nebyl. . .  šlo nešlo.. .  uědomě zvíňetem z odporu
k tvému člověku stroji jsem se stal teprve nyní' To jest,
chceš-li, tvá na mně vina. A kdybych i zrazoval Zástupy. . . i to
dalo by se omluviti mou bezednou nechutí k tvé pokŤivené ne-
domyšlené LŽimvšlence. Ano, jsem hrd na to. Chlubím se tím,
že jsem zvíňe rozkoše a ukrutnost,i... po své dravčí pňiroze-
nosti; jest to vždycky ještě čestnější než bfti tv;im strojem od-
měŤujícím si na miligram pi'esně míru nutnosti. Neboé co jsi
vymyslil jako nejvyšší cíl lidstva? Stroj, živ1f lidskf stroj. Gi-
]otinu z mozku a srdce, kostí, šlach a žil, nerv a krve. To je
tvrij velik1il vynález, kter;f'r'ynášíš pňed námi velk1fmi slovy...
nestňídm1fm opil1iim jazykem. Hrd jsem na Lo, že jsem nedo-
vedl k lesnout tak nízko nebo_tvou Ťečí mluveno-vystou-
piti tak vysoko.

LAZAR: Chrli jen dál ze svého zvíŤecího hrdla rouháni Myšlence!
Slintej po ní páchnoucími slinami své nečisté t,lamy! Neza.
temniš tím jejího svatého svitu. Vysolro nad tebou stojí a hoť.í
jako slunce na nebi; i ta špetka rozumu a soudnosti, jichž po-



tí.ebuješ ke sv1i.'m ubožáck;im tok m, jest její dar a z jeji
milosti. Zivi ve své všeobsáhlé božské dobr'otě i své' zlolajce,
nactiutrhače a klevetníky.

ŠÍLENÁ ŽaNl. (pÍiskoči nahle k Rgškoui): Nedej se, Ryško! Neboj
se ho, nelekni se ho! Neustupuj pňed ním! Zloduch a sv dce
l idu je to.. .  pomahač ďáblťrv. Antikr ist,  vyslan;i ,  aby uvodi l
rnnohé v pokušení a mnohé v zahynutí. Kdybys věděl, co vím já,
naplil bys mu pak do tváňe a nemluvil s ním ani. (Potošeptem.)
Povím ti to tedy, abys ho srráze pňemohl a aby odešel odtud
ťrplně poražen;f a zahanbeny' o' sám miloval Martu Jefimo.
vou! on ji svedl a nrěl ji pňed tebou! A nemťrže ti odpustit, že
jí j iž nebude mít. Chachacha...  Tak jest tomu, mri j  mi l;f .
A toho by ses bál? Pňed tím bys ustoupi l? Hleď...  já jsem
ubohá, slabá, nemocná žena a nebojim se ho. Do tvái.e mu
napliji, zachce-li se mně. (obracena k Lazaroui,/ Lžiproroku,
kter1il jsi mně slíbil vrátit rné dítě,... kcie je máš? LháŤi, ktery
js i  nám všem sl iboval štěstí a radost,. . .  kde jsou? Nebo chtěl
js i  snad, abych počala s tebou dítě nové? Dílry t i , . . .  a le pak
bycli leŽela raději zde na márách... místo té ubolré berušky
Marty.

RYŠKA: Chachaclra. Tak jest tomu tedy! Nu, tak počestnélro
soudce neviděla pak opravdu ještě tato země. odtud tedy
oheri pánriv... žár jeho viimluvnosti! Tedy dva kohouti na
jednom smetišti. A proto znepokojil a vzbouŤil nebe, peklo,
slunce, věčnost, boha i ďábla. Chachacha. A to všecko proto,
že jsem piipravil pána o tučné sousto ženslrélro masíčka.
os ta tně . . .  všecka čest  mu. . .  s tá lo  opravduza hŤích. . .  p r ima. ' '
hors concours.. .  jen pro znalce.

LAzAR (ugtrhne z pasu reuoluer a namíŤí na RgšItu): Pse, . ' . štěkal
js i  naposledy...  na měsíc i  na s lunce.

(Tíeskne rana; Rgška se skdcí k zemi.)
LAZÁR (sto jí chuili němě, oči ugtíeštěné; pak podiund zdfe blažeností

zal i je mu tuaf): Zabi l  jsem tedy člověka...  a ne z rozkazu
Myšlenky a jako nástroj její, n]irbrž sobecky, ve lrněvu a vášni.
A pÍece toho nelituji. Hle, tak chutná lidská krev ve vášni
prolitá. Cosi opojného je v ní; nozdrám chce se lokati vťrni její,
mozku zpíti se jí, duši nasáknouti jí. Cosi Se protrhlo ve mně;
strž nového poznání. . . ne. . . víc' nového života ŤÍtí se do mne

a odplavuje všecko staré jako mr!1é setlelé lis|í loĎsk1y.m

lat.. i ' l".}átél Sám. ..ve uíastní, osobě... jako.nikdy posud'. ' .

zi., i.em po prvé na této zemi. AŽ dosud neznal jsem-takového

;i 'éh" zivoia: živoi i l  jsem z druhé ruky....snad jeho stínem

í;;.;";. o něm' Alďnyní... pňede mnou i ve mně: skuteč-

"á.i " :"" skutečnost. Veliká jest a slavná nad všecko po-

."sr""i a bohatá bohatstvím, o němž jsem neměl potuchy.^..Vil' 
dvěma mrtv;im, kteŤÍ zde ležíte, jsem. z.a tento prav;il

Živoi zavázán. Ty, světi.e, clrtělas mně jej dáti sqfm. zpliso-

il-.. ' nebesk1im. a žensk1im zároveĎ; ale neuspěla j1i. 01. . .

n."t. tot'... - i ;"5 dal... po svém ovšem. I jemu dík; i on

buď za to ctěn.
OPONA

l t
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I}ěisÚví čtvrÚé

Prostornd kapte, nedduno čistě ugbíIená, za usí u polích
frontou. Jest ugugšena o několilt schod nad uror,ní p dg a stojí
u kŤižouatkg cest, které se odtud r zngm směrem rozbíhají' Jest
obltlopena několika stargmi r;ozsochatgmi lipami; o uětue jejich jsou
uudzant za otěže dua osedlaní. jizdečtí koně. Pozdni odpoledne jas-
ného zimního dne; krajina zasněžena; píed lruplí hofi hraní'ce dru.

oudr obrdcen u psací st l a pŤeplněn pldng a mapami. Jing
improuisouang psaci st I, taktéž kgpící papirg, a někotik potních
židlí u zdi.

Uunítf Lazar, zahloubang do papir , čtní si pozndmky a houof í
občo's stručngmi uětami s Matoušem,

. Zdstup - u něm mímo jiné rusoulasg uenkouan, muž černoulasg
i černouousg, rezaug muž, Zí"ka, Vasil, pruní a druha uenkouskd,
žena, druh městská žena, šílend žena - bliží se ke kapli, zduihaje
pěsti i hole a sochorg a laje; neoduažuje se ušak doaniti, ngbrž
p lkruhem obstupuje kapli.

RUsovLAsÝ VENKoVAN; Ano, oklamal nás, j istě nás oklamal.
Nemám ani statku, ani s ivé. Žid nenalévá...  Všichni židé se
rozutekli, jako by se do země propadli. A bjlval;Í mrij statek
vybili a vypálili vojáci. Jen ohoŤelá hruška máslovlra trčí pňed
ním... věru čagan spíše než strom. Na svého visalce, zdá se,
čeká; ale on (ukdže směrem do kaple) by jím měl b11iti, braši,
ne  j á .

PRvNÍ vENKovSKÁ ŽoNl,: Pravdu máš, chleba nedal, ačlroliv ho
sl ib i l .  A u nás v horách den ze dne h ňe. Neumirají j iŽ jen
dětičky, mrou i dospělí; a vylidněny jsou již celé dědiny. Není
kam l idí pohňbívat; i  zakopávají je - nastojte - do zahrad,
do les a na rozcestí.. .  je, kňeséany, vykoupené pŤedrahou
krví Kristovou, jako psy nebo jinou zvěň. Brih tresci toho, kdo
ta souŽení na nás pŤivodil.

VAS I L :NaBohanečeke j t e . . . s am i s e c ! 9n ! ed . í l a a z t r e s t e j t eho .',Ň;J 
vám dal Brih rozum a ruce? Ubijt,e ho jako vzt.eklého

"*... 
radí vám to váš star;.i dobr;i pňítel. Nebo hrozrrější ještě

iĚ"i aot.t.nou na vás. Děti vaše ještě vzbouŤí proti vám;

a Syna rozdělí S obcem a dceru s matkou. Belzebub je v něm

" "iona 
jeho nemá mezí. Vyvolal wáIku, ale nevyhraje jj.-..

uvidíte. bi;".' '" se jiŽ vespoleil. . . jedni proti druh1fm.-. . a nilrdo

neví, kde .toji. "látoo by nám všem strhl prl.du 'p9$ nohama

a blínu se nám dal napíť: tak se nám }rlava točí. A já - Ťeknu

vám to upňímně - stárého krále bych raději vítězem vidě.l než

jeho. Byl všelijak;i,ale nebyl zl1jr: dalo se žít po.d ť*:.9 dobŤe

iit. p.á"i* tb, ireba jsem socialista a revolucionáŤ. Snaci

bych tak neměl mluv1t,.  . .  a le pravdu pňedevším, braši.

Piavdu sobě huďme, dobňi spolu buďme.
ZIKA: Ne darmo utekl z kláštéra; ne darmo odpadl od Boha

a církve. Víte, já nejsem věÍicí, ale tolik musím ňici: poŤádn;j'

kněz nebo mnich ješt mně vŽdycky milejší než takov;i odňe-

Zanec. Jidáš je Jidáš a vždycky hnusn;i: aé zrazuje církev,

krále nebo republiku. A mějte se pŤed ním na pozoru: kdo

zradi l  j iné, proč by nezradi l  i  vás?
VASIL: nysta mu pr"ekázel; proto ho odstňelil, aby měl volnou

ruku. Éouze Ryska myslii to s vámi dobňe. Uboh;f Ryška!
Zahynul proto, Že mu 

-byl 
v cestě. on jed.injr mohl.skoncovat

válku a dát vám mír a chieba. Nevěděl, co je to ublížit člověku;
dobro chtěl všem a všemu. Byl laskav]f jako jehličn1f les, kter]i

živí celou dědinu. . . stále zelen;', stále rozehran do žertri

a špr1im .. .  a stá le štědrf '
HLISY: To byl ' . .  ubohj '  Ryška. . .  dŤív neŽ lro zabi la ta zelená

sedmička. . . ten vychrtl;.i podlec popsk;i.
MUŽ ČERNovoUSÝ I ČERNoVLAsÝ: Byl bohat rsk1f ve všem,...

i když si zahulal. Dobňe bylo s ním, dobŤe bylo u něho. Ten
živé duše nezarmoutil.

REZAVÝ IlÍUŽ: od toho bych se byl i smát naučil. . . proč jsem nešel
k němu? Ale ne. .. ďábel mne tak splete, že se piilepím k tomu
popovi se zaschlou duší. A mně bylo tŤeba někoho, z něhož by
ie iylévala veselost a zalévala všecko okoli na mÍle široko...
jako vlna divoké jarni ňeky horské.

DRUHÁ NÍĚSTsKÁ zoŇe. Máš pravdu, Ryška spíš by byl naučil

l'



nruže plodit a ženu rodit než terrto mnich, jemuž byla žena
cizí, dítě neznámé, rodina lhosteiná.

ŠÍI,nNÁ ŽBNA: Žena ciz i . . .  chachacha...  to se velmi mÝlíš. má
rni lá. Což js i  zapomněla Marty Jef imové? Rychle j i  svedl. . '
rychleji ješt,ě zmárnil. A omámit dovedl ji právě sv;im popsk;í-m
uměním, kterému ho vyučili v klášteňe.

ZIKA: Pravdu máš. Vší zlobě a neŤesti se naučil v klášteňe; lidi
svádět a klamat a lhát, a smilnit . . .  Ze svého studeného, věčně
šerého chrámu vnesl do vašeho života mrak nedrivěry a položil
jej jako mráz na vaše stromy, hotové )iž j1ž rozkvéit. 

-

VÁs!L: Ano, dobňe jsi ňekl: hotové :iž:iž rozkvést, neboé je máj
lidstva, braši. Veliky.áj táhne světem..' ten, kter;il se vrací
po tisíciletích; a jeho tepl;f vítr tňese ne rozkvetl;fmi stromy,
n1i'brž lidmi.

DRUHÁ vENI<ovsKÁ ŽBNA: Ba ano, zavedl nás, je to nabíledni.
Moc zázrak odstoupla od něho,. .. měl-li ji kdy doopravdy
a nečinil-li ďábel zázraky za něho... i to by bylo možné. VÍ to
již sám. Tuhle do opolí pňinesli za ním šlakem poraženého;
ale on odmítl vztáhnouti ruky na něho a pomodliti se nad ním.
věděl,  že by marné bylo. opust i l  ho B h.. .  je to nabi ledni.
Ale co s námi, kdož jsme se }ro pňidrželi? Vydáni budeme zá-
hubě časné i věčné?

ztxa: Nebyl s ním nikdy, vy lehkověrní. opusťte ho a zachráni|i
jste se.

DRUHÁ MĚsTSKÁ ŽnNa: Jest vinen, velmi vinen. Teprve teď,
zdá se mně' rozumím tomu. Rodinu, beztak podrytou, byl by
rozrušil načisto; utonouti a se rozplynouti byl by jí dal v Zá-
stupech. Nemohl pot,ňebovati rodiny... on, kter;i chtěl založiti
lidské stádo, jež by bylo vzniklo a se obrozovalo páňením
všech se všemi.

REZAvÝ uuŽ: Pojďme tedy na něho. Zabiji ho tímto sochorem.
A až bude leŽeti  na zemi jak dlouh1f, tak širok; i . ' .  aŽ zaduní
země pod pádem jeho...  jako tenkráte pod těIem Jadviži-
nym. . . ,  pak . . .  kdož v i  -  všecko je  možné - ,  Pak  se  snad
opravdu zasměji sv1fm ztracen;ilm smíchem.
(Zunitra kaple ugstoupí. Matouš s odznakem uelitele armddg,)

uatouŠ:-Proč jste. Se Sem sehnali? Rušíte diktátora v jeho pra-
cích. Ceho zde hledáte?

ZII{A: Diktátora. Nesmí b)'ti již diktátorem; je vrahem Ryško-
vym' Chceme, aby složil svrij riÍad a rlal se souditi ňádn1fm
soudem lidovYm.

híAToUŠ: Za koho mluvíš, lotňe? Za t'ěch několik pološílen;Ích
ubožákri, sveden1ich tebou, nebo za Svou uraženou ješitnost?

Nedbal sesazeny velitel, obtiŽen1i velk1imi hňíchy jako ty,
ktery, píď chyběla, byl by zničil armádu, bude sám postaven
pňed soud a pňísně Souzen' aŽ pŤijde vhodná chvíIe.. .  Ten má
věrrr nejméně práva žalovati na někoho a poháněti na soud.

DRUHÁ ltĚsrst<Á ŽptllÁ,: To jest jiná věc. Byl-Ii Zika špatnf nebo
nesclropn;i velitel, budiž souzen. Ale diktátor musí b;Íti také
souzen. Zabil Ryšku.

MAToUŠ: Pošetilá, která nevíš, co mluvíš. Ryška byl zráclce.
Dnes byl zachycen list, kter;f ho usvědčuje, že byl srozuměn
s hlavnim velitelem vojska nepňátelského a že mu pracoval do
rukou. Kdyby byl dilrtátor nezastŤelil pňedvčírem Ryšku, dnes
byla by již vaše země Ferdinandova; jeho prapory vlály by na
cimbuňích vašich věží, jeho znaky byly by znova tesány do
vašich bran a do portálri vašich radnic a vy byli byste znova
otroky spoutan1imi v staré okovy, jen pňitužené ještě; a na
čelo vaše ryli by v tu chvíli katané rozžhaven;im železem zna-
mení hanby.

DRUHÁ NÍĚSTSKÁ ŽENl: Nevěňím.

ZIKA: Podej drikaz svého tvrzeni; jinak jsi nám podvodník
a lháŤ.

IÍAToUŠ (ukročí do kaple a urati se s dopisenll U ruce; podaud jej
městské ženě): Zde se tedy pňesvědč; zde máš drikaz, kter;f ne-
pĎipouštÍ pochyb.

DRUHÁ IÍĚsTsKÁ Žu,Ns (čte; kdgž dočte, klesnou ii ramena): Máš
pravdu. Zrádce a lotr. Zločin, jenŽ nemliže byt omlouvátr.

zrt<n (četl ji píes rameno; kdgž dočtl, odplazí se mlčkg stranou).
IÍAToUŠ (uzal dopis od ženg): Vraéte se do města, svedení ubo-

žáci. Uklidněte se sami a nabadejte ke klidu každého. Věc
naše není ztracena, pokud ji nese rra sv;ich plecÍch on (ukaže
na Lazara); s nÍm žije, s nim teprve padne. (Zikoui.) Ale ty,
rozkolníku, varuj se stŤetnouti se se mnou ještě jednou;jako že
jsem Matouš a že v mládí mával jsem nad hlavou nejtěžším
perlíkem, neodejdeš z té setkané živ a zdráv. (Zajde do kaple,)



76 z|KA (nend'uistně): Mnoho zbybečn;Íclr ňečí, kmocháčku. Až se
naposledy utlráme, kdo ví, kdo bude míti pak poslednÍ slovo:
star;f-li či novjr vťrdce.

(Zástup odchtizí í se Zikou, Z něho pougstoupí poněkud)
MUŽ ČERNoVLASÝ A ČERNovousÝ: A piece, ňikej s i  kdo chceš

co.chceš, bohat;;ir byl zabit1f Ryška. A jak si šumně uměl za-
hulat! Dobňe bylo b;Íťi s ním, dobňe bvio u něho. Nikoho ne.
zarmouti l .  A rád nás měl, tňebas nás žradi l .
(Několik hlau ze Zastupu suědči souhlas; ušichni zachdzeji pak

nq leao.
Scéna cluili prazdna; pak ugstoupí zunítra kaple Lazar se suít-
kem papíru U ruce a za ním ilIatouš, oděng u.e uojensk! pIášť,

s uojenskou čapkou na hlauě,)
LAZAR (nalomeng, oči hluboko zapadlé planou horečně): Setmělo

se tak, Že nevidí uvnitŤ člověk člověku do tváÍe; tím méněpŤe-
čteš slova na papíňe. Tedy pamatuj, co jsme smluvili. Vsedni na
koně. a pť'ímo do Lukanova. obojí kriato nutno posunouti
dozadu, a co nejdňíve. . . okamžitě. . :, aby se ,,y.o,,.'ui* fronta.
Levé dŤíve...  jest méně kryté' aby ses vyhnui obchvatu. Tak
se zachrání' co Se ještě zachranit,i dá; a pát< ovšem co nejclňíve
vyvoláš rozhodnou bitvu' Zde (pŤistupui" tt hranici a rizeuírd
s.uitek papírťr,/ máš-poznámky a podrobné disposice, jak jsme
je spolu vypracovali. (Ddud mu papírouE suítek,) A áám ilrčitě
jsem zítra ráno u tebe.. .  bít se buď do smrt i ,  neÚo do vítězstvÍ.
Dnes večer a v noci zaňídím všechno, co je nutné, v hlavním
městě; a zitta a všecky další dny patí'im vojsku a tvému
táboru. 1^o-... ještě něco chtěl jsěrrr. se tě zepiat: co soudíš
o zradě-Ryškově? Míním, proč že zradi l? Myslíš ze z ištnost i?

uetouŠ: Ne.. '  určitě ne. Nebyl nikdy lačn;f peněz a ostatně:
neměl jich potňebí. 'Mě| vždycky doiti a .'y.'1 více než jindy.

I,AZAR: Tedy z ctižádosti? Slibovali mu dristojenství, 
"y.ot}rňad v dobyté zemi?

uerouŠ: Ani tomu nevěňím' Nebyl ctižádostiv;;i. Nestál o hod-
nost i .  Toužil  jen po obl ibě u l idu;a té měl vžáycky sdostatek;
a rost la ještě v poslední době.

LAZÁR:'Tedy nezbyvá jin;i v]iiklad než ten, kter1f mne napadl
ihned: z nenávisti k mé n{yšlence. Nenáviděl ji tárr - tak ilyla
mu odporná -, že nesnesl ani pŤedstavy jejího vítězství;

a zcela se oddal první pňíležitosti, která mu slibovala, že je
znemožni,

nterouŠ: Také já s i  tak jeho zradu vykláclám. PÍedstava, že
bys ovládl svou l\{yšlenkou Zást,upy'. .  Že Zástupy byly by
jejím ztělesněním, plnila ho zlobou šílenou. Raději všecko než
to' byť čest pňitom ztratil. Snad by byl skončil sebevraždou,
kdyby byIa zviíězila tvá Myšlenka v Zástupech.

I,AZAR: Myslíš, že ňevni l  na mne...  na mou osobu?
uerouŠ: Ne. Na tvou Myšlenku: na Myšlenku kázně, míry

a nutnosti' obŽern1i nevázaností byl od dětství a nesnášel ani
pňedstavy opratě nebo udidla'

LAZAR: Víš, že minutu pňed smrtí napolo se pňiznal ke své zradě?
A že ji zdrivodťroval nenávistí k mé l,Iyšlence? A kdybych
i zrazoval Zástrrpy, doslova pravi l ,  i  to dalo by se omluvit mou
bezdnou nec}rutí k tvé LŽimyšlence.

MAToUŠ: Mluvil asi pravdu. Zrady v obyčejném slova smyslu -_
zrady zaplacené - schopen nebyl. Nedovedl b;iti zaprodancem
nikoho; měl pňíliš živé cítění osobní nezávislosti. Pňes všecky
jeho lrňÍchy...  nebyl to lotr nebo podlec. L id jej zbožriuje
i teď; a lid se v těchto věcech nem;i'lívá.

LAZAR: Nezabi l  jsem tedy ničemu a podlce, nybrž' ' .  soupeňe...
a konec koncri skoro protichridce na zeměkouli myšlenkové?

lt.q.touŠ: Skoro se tak zdá... Ale nemtrč se tím. Bylo to nutné
pro Myšlenlru, kterou miluješ nade všecko; a proto je t,o dobré
a ospravedlníš to lrdykoliv pňed k;Ímkoli. ' . i pňed soudem lidu.

LAzAR (s usměuemJ: I pňed soudem l idu...  Ten tedy pokládáš
za největší nebezpečí, jež mne mťrže postihnout?

nra.rouŠ (nechapaje jeho ironie): Já sám budu ti tam obhájcem
a pňesvědčím všecky o totn, ne soudiť Že tě mají, n1ibrž dě-
kovati ti za t,en čin: bez něho byli by znova raby.

LAZAR: Měj dík za dobrou vťrli; nejsem opravdu liďmi zpov1i-
kán; a děkuji ti proto upňímně. (S usmět,em.) Jenže bojím se,
abych nevyhledal soudu, kam bys nebyl pňipuštěn jako mťrj
obhájce.. .  ani ty, ani kdo j inf.  ostatně ještě s lovíčko, mri j
mil;i, než odejdeš. Nevím, spatňíme-li se ještě jednou, a nerad
bych obtížen jím sest,oupil po pŤípadě pod zem. Tolik ti tedy
chci a musím Ťíci: odpadl jsem od Zástupri  nitrem i já. I kdy-
bych vyšel zdráv z boje, neričastním se života v nich více...



t8 Porušil jsem základní zákon jejich skladby: vraždil jsem ne
z podnětu Myšlenky, jako nástroj její a měrou nutnosti, n;ibrž
v záchvatu vášně soupeňské, téže vášně, která vtiskuje v krčmě
do rukou nriž dvěma opil1y1m voják m, ňevnícím na sebe pro
jeclnu milenku. Vyloučil jsem se z niclr činem sv;Ím sám; a r'íce
t i  ještě ňeknu: ztrat iv je nalezl  jsem sebe.

Ziji sr,rij rižasny objev: život ve vlastní osobě, a nemohu mu
r]oh]édnouti posrrd konce; strašlivější a strašlivější, nedozír-
nější a nedozírnějšÍ vlní se pňede mnou...  jako Ťetěz velehor,
jako hladina rozbouieného oceánu, jako bezmezná plocha
travné stepi' Po prvním rozjásání z radosti, že jsem nalezl sebe
a své osobni lidstvi, padla na mne i celá kletba mého činu:
mého zločinu. Nalezl jsem nad sebou své mravní nebe o milio-
nech a milionech lrvězd, z nichž každá je svět zázrakrl, ale
toto mravní nebe dolehlo zároveri na má bedra jako klenba
zňíceného chrámu'..  a hr iň a víc. ' .  o to vÍc, oč je větší nebe
nežli chrám. Drtí mne hriňe než červa: nemohu ho unost,i.
Zločiny, smějí-li se vribec konat, smějí se konat jen neosobně
z rozkazu Nlyšlenky, jejími neosobními nástroji... měrou nut-
nosti, jak jsem vás učil. Zabíjeti smějí jen děti Zástupri pro
Zástupy.

AIe i tato naulra smí b1iti vyslovena jen něk11im, kdo je
v Zástupech a myslí z nich a za ně. Nyní, kdy jsem mimo ně,
i_ona jest jiŽ zločin; a na mou hlavtr padnotr i všecky zločiny
!Tt.,qú... i 9'y oprávněné po míŤe nutnosti, aby zaĎezpečily
1ejich život. A pŤece není jim vyhnutí a nebude Jim vyhnutí.
:Il É* pňijdtr zítra ráno na frontu a budu bíti i pobízeti, aby
bili Zástupové. Nesmím dopustiti a nedopustínr, aby Myšlenká
Zástupri tryla utopena v krvi,... dosť na tom' že byla 

- 
již zra-

zena jimi sam;imi.
tt,t'rouŠ: Ani já toho nedopustím, pňisahám l,i'
I-ÁZAR: Ale palc'- po rozhodnutí - vezmi si je na starost Ly.

A vychovávcj je zvolna.. . krok za krokem. nysta byl bo-
hat1y?r po pi.ání srdce jejich; vyjdi tedy od něho; očist,i jeho
osobu i její pos:lství - a začni palr oď ní. Nevěňím již, ie je
země z.ralá pro Zástupy nebo Zástupové Že jsou zralí pro zemi.
Chtěl jscm pielronati  j imi Boha...  j i t i  pŤes něj nacl něho,.. .
a hleď, jak ukrrrtně se mně pomstil: nemám již víry Ye svou

I!Ívšlenku. (Zaptdče,) Nevím již, jeJi užitečna člověku a vy-

rešit-ti se v ni smysl a čel jeho bytí rra zemi.

NÍAToUŠ; Pokoj s tebou, tr1izněn;í a dobr;f' Věiím, že nalezneš

na bojišti - tváňí v tváŤ strašné skutečnosti -- zase Svou víru,

,,,ou ji'tot.', své sebevědomí. Hleď, skutečnost sama často roz-

i'eší, s čím se bije mozek marně léta a léta a ctl mu uniká jako

stín ruce člověkově. Plna mátoh je duše člověkova a běda

tomu, kdo j im propadne: dna pak nedopadne, pevné pr1dy pod

sebou nezachytí. Vnější svět, zdá se mně, je proto, abyrovno-
váhu držel těmto nebezpečn1fm močálŮm a tŤasaviskrim a od-
váděl od nich. Rozbíhej se pŤičinlivě a pracně po něm, bojovně
a s cel1im risilím... a tvé nitro se scvrkne v pokojnou mělkou

studánku nebo dobňe roubenou studnu...  obojí neškodnou
a prost,ou nebezpečí, že se do ni zňítíš a v ní utoneš. Skutečnost

" 
j"''o.'' skutečnost: není jiného léku chorému lidskému nitru.

I na tobě se to, věňím, osvědčí.
LAZAR: Zapomínáš, že skutečnost to je, co mne clrtí,. . .  rrejsku-

tečnějšíikutečnost: má dvojí vraŽda...  jedna dokonaná, ne-
tlokonaná druhá. Mé nitro se vtělilo v tuto skutečnost a uká-
zalo mnč svou pŤestrašnou tváŤ, o niž jsem neměl potuchy
a pod jejímŽ pohledem nyní kamením. M j vlastnj -r!u!ot<$
život... mr1j pravf život, zasut1f hluboko, k nedohlédnutí
i k nedotušení hluboko pod m1im posavadním lŽiživotem
i položivotem... pňistoupi l  ke mně a odhal i l  se mně; a já se
chvěji děsem tali mocn;iim, že první chvíli byl až mámil'čl
sladk1;. Jsou v něm síly a mocnosti, které mne chvátí a táhnorr
a lámbu a drtí zároveů: nebe i peklo, ráj i zatracení, žár i lecl,
zrocl i smrt v jediném změteném ritoku. Kdy a kam se jimi

protápu?
lta.rouŠ: Viclím již, že dvojí boj tě očekává: se sebou sam1im

i s vrahem válečn1im; s nepiitelem v nitru i ve světě vnějším.
Tím líp. Statečnf počtu se neleká; a pobit dva jest více než po-
btt jednoho. A snad aŽ se vrhneš na jednoho z nich někter"
blízk;i den na poli válečném, vyrovnáš se pak snáze i .s..dru-
hym. Krásná, veselá honba nastane nám, doufám, co nejdňíve;
a takor'á honba rozjaŤuje krev' a ta pak, omlazená, odplavuje
ze srdce lroňe a z mozlru šílenství. Zdar jí! (Podd,ucí mu ruku;
odběhne lte koni, usedne na něj a odkluše po silnici')



LAZAR: Zdar jí! Zdar t,obě, zdar i  mně; zclar nám všem!
(Lazar chuili u dumach sam pí,ed hranicí, zhfíuaje si na ni

ruce. Pak zleua zpoza kaple)
oonnÝ BÁSNÍK (oblečeng jako uojdk a zdrauě po uojenskuJ: Dobr;i

večer, diktátore.
LAZAR: I tobě, mrij mil;i poeto.
ooBnÝ sÁsNÍx: Driležitou zprávu z pole ti nesu. Zachytil jsem

pied dvěma hodinami špeha a opatňil dtikaz pro to, co se posud
šuškalo jako podezňení: Že Ryška byl srozuměn s nepĎítelem
a zrazoval tebe i Zástupy. Vyprosil jsem si od svého velitele,
abych sám směl ti podat o tom zprávu.

LAZAR: Díky, mil1i poeto. Ale drikaz proti Ryšlrovi byl již získán
pÍed tebou odj inud: o činech jeho nemáme, já a Matouš, od
rána již pochyby.

DoBRÝ BÁsNÍK: Tím lépe pro vás.. .pro ml le tím hriň. Neprot iví
se mně nic víc v životě než bjlti druh;Í tam, kdes chtěl a měl
b]i;ti první! (Pozdrauí a md se k odchodu,)

LAZAR (zadrží jej pokgnem rultg): Ne, z staĎ ještě minutu a pňi-
hŤej se u ohně; pohovoňiti si s tebou toužím. Poslední dny
mnoho vzpomínám na tebe. A jedno tvé slovo nejde mně
z hlavy: to ono, jeŽ jsi pronesl tehdy, kdy jsem vymítal starého
soudce ze Zástup , protoŽe nebude se v nich souditi. Tvrirce
soudí se sám ve svém díIe' pravi l  js i  tehdy: své staré já v rrěm
popravuje a nové zakládá a ospravedlĎuje; a činí tak v každém
novém díle až do konce života. Pamatuješ se?

ooenÝ sÁsNÍN: ovšem; věŤím t,ak dodnes. To právě je mně je-
diná radost tvorby a není jiné mimo ni. Stále nad sebe rťrst;
svŮj včerejšek pÍerristat a odsuzovat, a odvrhovat;svého zítť'ka,
lepšího, s i lnějšího, se dotvoňovat! J iní, s laboši, čekají jej darem
od osrrdu nebo od náhody; a pňijímají jej opravdu od nich, bez
radosti, bez užit,ku. . . den, prázdnjr a mrtvÝ' jako kterykoli jin)i
pňed ním' Tvrirce opravdu siln;? dává si jej však sám jalro
odměnu svého vítězství: porazil a popravil něco, na čem lpěl
tŤebas ještě včera cel;y1m sv}im srdcem. Jako mlad]f smrk v lese
stále zelen jest prav1i tvr irce: roste stá le nad sebe. . .  pňímo do
vyše, rovnou lr hvězclám; a nové, svěží větve, vyšší a v;'šší,
strou se nad starÝmi, nižšími, odtrmŤel1imi nebo zvadl1i.mi.

LAZAR: Krásně, protože správně a věcně jsi to ňekl. Popravovat

svou minulost, rristi nad ni, pŤerťrstati ji bojem a zápasem...
ano' rozumím tomu snad také trochu, m j mil , tňebas nejsem
básník ani umě]ec; neboé v žár jej ich a touhu jej ich a spění
i dychtění jejich se r,mysliti dovedu z nitra nitra svého, jež

boda stejn;il Žár a rozkňidluje stejn1i tlak a stejná tíseĎ. Jenže
hmota, v níž pracuji a již hnětu a tavím a pietváŤím, jest, zdá
se mi, tvrdší a vzpurnější než hmota jejiclr: slovo, kov nebo
kámen.

DoBRÝ sÁsNÍN: Dobňe js i  Ťekl: cosi vzpurnějšího a nepoddaj-
nějšího hněteš, ale také něco prchavějšího a proradnějšiho
a proměnlivějšího; neboé i to i ono jest živ1f člověk. odtud tvá
sloŽitější, temnější muka.

LAZAR: Hrnm... mnoho dovedeš uhádnouti .  (Po pause./ Ale
Ťekni mi, jak jest s tím, kdo pňíliš pňiložil srdce k dílu svému,
pňíl iš s i  je zamiloval,  takže nemťrŽe nad ně...  uzavňen;i  v něm
a jaksi opsan jím.

DoBRÝ BÁsNIN: Ten není a nebyl praqf tvrirce. Hrál si s hmotou,
miliskoval se S ní' utonul v ní a zemŤe jako její zajatec. Prav;i
tvrirce miluje své dílo, ale nesmilní s ním. Miluje je jako podo-
benství jin$ch, pŤíštích a větších, ale odvrací se od něho, pokrrd
jest cosi uzavňeného a hotového a ztvrdlého v pevné hrany
i plochy. ono stupĎuje jeho síly; neotupuje j ich však, aniž j ich

uipává. Praqi tvťrrce tvoŤí z ducha a jeho svobody a dotvoŤuje
se svobody větší a větší. Ani B h, nejvyšší tvrirce, nemriže si
vésti jinak: i on tvoŤí, aby se dotvoioval svobody vyšší a vyšší.

LAZAR: Jak podivné slovo jsi ňekl! Dotklo Se mne jako rozžhavené
kleště syrového masa: zakouňilo se pod nim a zápach spáleniny
pluje ještě vzduchem. Ano, do|voi ' i t i  se nejvyšší svobody...
vší svobody dostupné zde člověku na zemi. Ano, máš pravdu.. .
to a jen to je ričel tvorby.

DoBRÝ BÁsttÍx: Dostoupiti v;rrsostnosti takové svobody jest, jako
vystoupiti na velehoru: obojí jest nemožné bez zápasu, bez
sebepňemáhání a sebezapŤení.

LAZAR (u dumách): Rozumím t i: svobodu duše si  zachovat..  'víc,
mnoŽit ji stále a stále Lim, že dovedeš se odtrhnout od toho,
co js i  mi loval,  a pňiklonit k tomu, co tě posud jen děsí jako
lezce vrchol hory, nad hlavu jeho do nebe a jeho mračen vržen .
A chvíliJi staneš a zaváháš a lítost-li tě piemriže se sebou

81



sam}im' veta po tobě: zbabělec jsi pak a lenoch, a ne tvrlrce.
Nadlidského cosi žáctáš ocl tvťrrce.

nonnÝ BÁsNÍK: A právem: není věc lidská tvoŤit, n;fbrž božská.
LAZAR (po pause): Hleď, poeto, žernov, kter mne kruší a drtí.

Zradi l  jsem své staré dílo.. .  své Zástupy; odpadl jsem od něho,
když jsem se napil nové divoké svobody svého nového vlast.
ního živočišného já. A pňece: ohlížím se za ním a nemám od-
vahy žít na novém a tvoňit z nového. Staré mne drží a já lpím
na něm; a jsem sama lítost, sám zmatek, sám pÍelom a sama
bolest: někdo, kdo spustil se starého a nedopadl posud no.
vého - visalec na shnilém provaze' jenž se :iž již trhá -
obrácen1i tváŤí svou tam, odkud jest vytlačen a odkud musí
utíkati' Staré mé já drží mne nejinak než nemoc nebo lupič,
vrah nebo žena cizoložná'

DoBRÝ sÁsNÍx: Nech tedy svou lítost, a svou bolest v jeho drá-
pech jako Josef Egyptskf plášé v rukou Putifarčin;ich; a nahy
běž za noqfm. A kdyby na poušé bylo ti běžeti, ',.béž; a kdyby
do smrt i ,  běž; i  tam jest svoboda.

LÁZÁR (podduaje mu ruku): Snad tě brzy opravím nebo doplnÍm;
a ňeknu možná: jen Lam jest svoboda.

BÁSNÍK (er it).
(Zatim dopldta hrantce; a hlubokd huězdnd noc zimní se roz-

klenula nad zemi.)
LAZAR (zahledi se do nebes): Jaké ticho, a pňece: jakjl život za ním!

Jaké hlubiny života. . . hlubiny k nedohledění a nedomyšlení. . .
Víry hlubin a propastí, vklíněné jedny do druhfch a všecky.
do něčeho, čemu není ni jména ni pňedstavy. A on? Kde jest
on? A kdo jest on? Je vlc než ta strašlivá harmonie oné beze.
jmenné věci? Nebo umělec tvrirce, ne]ronečně vyšší a mocnější
nad tvrjrce člověčího rodu, ale pŤece v podstatě t1iž: s žárem
nerikoje v srdci, s ostnem dychtění v hrudi, jak o něm hovoŤil
právě básník? Pňesáhající své dílo.. .  nezajat1| '  jím a neopsanf
j1.... snÍcÍ sen dolronalosti stále vyšší a vyšší a rrapínajÍcí se
za ním jakoby napětím hrdla, jež Ž1znl, nebo vzbouňeného,
ud1ichaného trupu na nohou toho, kdo běží?

Ale pak: proč nechápe a nerozumí mně, kt,er5i chci-musím
jíti také nad sebe a za sebe.. . toužiti po nemožném a nesku-
tečném a nadpňirozeném. . . vyvolávati zápas s nÍm, neboé jsem

utvoňen obdobou k němu a podobenstvím s ním? Zamítá-li
jako lidskji umělec tvrirce staré a nižší a užší a spoutanější
á toužíJi dotvoňovati se stále nového a nového a vyššího a vol-
nějšího...  stá le volnějšího do nekonečlá. ' . ,  dotvoŤuje- l i  se
sám své plné svobody: proč tresce pak takovou touhu v liďské
hrudi? Jalr mťrže poutati a otročiti člověka, do jehož duše vlo-
žil svobody žize a žár? Temn;Ími ťrzk1imi zákazy a pňíkazy
vázat jej, krlyž sám své rozbíjí a rozbíjí nov1fmi a nov;fmi činy?
Což není každ opravdov;i tvťlrči čin popŤen;Í star zÍtkaz
a pÍekročen1il star;i pňíkaz?

Deus absconditus. Btih ukrytf! Jaké strašné slovo, jaká

děsná pňedstava, jíž teprve nyní rozumim zcela! Zápasit, s nim
jsem chtěl, ale on se mi vymkl a rozplynul: unikl do nevidoma,
do nečití, do nepostňehu, do nepomyslna. A víc: pevnou pridu
pod nohama nrně urval a nejen pr idu pocl nohama... samo mé
nejvlastnější nitro mně odcizil a nov1fm zaměnil. Mé rány na
něho zamíŤené obrát i l  prot i  mně: a ony dopadlynamnearoz.
clrtily mne. Mé staré já, které mne neslo, zjihlo pod jeho dechem
jako roztává led na ňece pod sluncem bňeznov;fm; a propast
černych nevyzpytn]iich vod se rozvlnila pod ním, a já nejsem
na nich víc než člunek zr'adiého a spadlého lístku jasanového
nebo vrbového, pohra vln a větrri, pavoučí síé, jejíž strrijce
zahynul a která se zmítá v prrivanu dveňí, čekajíc prvnílro
si lnějšího závanu vzdušného, aby j i  protrh a smetl . . '  vzdále-
nost pťrl pídě od Zmaru a nicoLy'

Ó is i ,  ;s i .  .  .  js i  mi nablízku. .  .  nade mnou' pode mnou, kolem
mne, všude.. . ty, bože ukryt , ulrryt Snad proto, Že pňíliš,
pŤíliš zjevny a projeven . Nevidím-li tě, jest to pro totéž, proč
nevidím svět]a: viditelné činí všecky věci zemské i nebeské,
a pr'oto musí zŮstati neviditeln m. Nemohu pŤece sténati hlu-
chotě, svíjeti se pňed prázdnem, domlouvati se s němotou: již
proto musíš b1it a naslouchati mně a rozuměti mně a objímabi
Inne...  PotŤebuj i  tebe, a proto js i '  Jen cestu musím nalézt, po
níž tě dostihnout,. .. j"n kňícllo musím si vytvoňit, na němž
k tobě vzletět.

Neni cest ujet;i'ch, jin;imi prošlapan1ich, které by veďly
k tobě; nezbadanou a novorr drahou'.. v1ironem nejvniter-
něj šího risilí drrše, dralrou blesku, vyror'návajícího nejmučivěj ši
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84 pŤepětí vniti.ní, chceš b;iti hledán a nalézán. Sárn tvrirce svo-
body novou a svobodnou tvorbou chceš b;Íti  uchvácen...  ne:
stále znova a Zno.va uchvacován, neboť uchvácen byv jednu
vteŤinu, druhou již se vyvíjíš svému uchvatiteli.

r'nra. (u.gstoupí zpraua zpoza ltaple ): Máš pravdu: nalezl jsi ho již,
neboť mne posílá jeho prozňetelnost, aby ti dokázala, že není
]!..ň,3iy' které by o tobě nevěděla a které by na tebe nemyslila.
I.Ileď, na procházku js9m si vyšel do zimní noci, nemaje t,uchy,
že se mohu s tebou někde setkat; a ona ňídila mé krokv k této
kapli, k níž nikdy nechodívám, které jsem nespati"il snad déle
dvac.íti rokri. A jak se k ní blížím, slyším t,ebe sténajícího, tebe
volajícího po něm.

LAZAR: Ne však t,ak, jak jsi uvykl}i sl1i'chati,... ne po tvém zpri-
sobu. Byla-li i slova táž, smysl jest piece rriznj'.

PETR' Naopak, zplisoby mohou b1iti rrizné, smysl iejich jest pňece
t1irž. Lačníš a toužíš b1fti nasycen, žízníš a touzis b;iti napojen;
jsi umdlel1i a t,oužíš b]fti posílen. Jsi jako všichni zesláblí.a zra-
zení a zbloudilí v tomto ridoli stínu a smrti; po.r,ť.ebuješ pomoci,
a voláš proto po ní a po něm, neboé není ji jinde než u něho.
o poiď'  pojď se mnou hned; obejmu tě apoáeprutě a dovedu
tě k otci  i  k matce, kt,erou js i  zradi l  a urazi l :  odpustí t i ' . .  ne-
zoufej; srdce její je veliké a není v něm zlosti lni hněvu ke
lrajícnikovi; jen slitování a milosrdenství Se zbloudil1iim.
Yš::l.g. oč usiluješ, rozňešila ona již pi'ed staletími, jiŽ pŤed
tisíciletími... osvícena pňímo Duchem svatym. Vsebko, co
zmítá vámi, dnešnlmi lidmi, jako vítr nebo bouňka, co stoupá
ve vás jako lrvas, až kňičíte v z]rosteclr. abvste nebvli iim
roztrženi, ona dávno již ve sv1ich článcích věroučnj'ch o pri-
lrazech mravních zváži|a, změňila, vytňíbila a závazně a právo-
platně vyložila. Bťrh sám zjevil jí pravdu o těch věcech ivšeclr
ostatních, které vám posud ani na rozum nevstoupily; a proto
jest v její svaté nauce všecko správné a neměnné a} do skonáni
času...  pravda naprostá a r iplná.

.o''1l: Vari! odstup ode mne! Nevěňím v tvou církev ani v její
hňbitovní nauku. Nevěňím ani v tvého mrtvého a mrtvolnéhb
Bgha-, kter;f rozňešil všecko jednou provždy a pŤedkládá to
a bude pŤedkládati do skonání světa lidem k ťrpnérnu mrtvému
věi.ení, ztvrdlé na ]ránren.

Hledánr jinÓho bolra, ne kter'1i by mi dal klid a nasycenÍ
a napojení a podporu...  ne: novou ostruhou nové tvorby jenž

by mi byl. Po svobodném živém bolru, věz to, svobodn1ich
živych lidí toužím, ktery by byl drivodern a smyslem mé nové
tvorby, jírnž bych se dotvoňoval svobody vyšší a vyšší. Bťrlr
tvrij jest brih mrtv1iich a církev tvá jako v hrobce jej zazdila
a ulrazuje jeho svraskalou balzamovanou mrtvolu. Mého jest

možno nalézti  jen svobodou na svobodě...  mimo ujeté koleje
vašich star1ich cest. Ty vedou sice všecky do Ríma, ale ani
jedna ne k němu.

PETR: M1ilíš se. Jest Brih kázně a bázně, trestající každ;1i hňích
až do tňetího a čtvrtého kolena; Bťrh hněvu a msty nadvinní-
kem, kter1i se nekaje: tomu strojí oheri věčny, jehož plameny
nepohasnou; v něm bude pláč a skŤípění zubťr'.. celou neko-
nečnou věčnost.

LÁZAR: I\e, jest jen brih lásky, tvorby, svobody. Je nekonečn;il
proud ohně a větru, kter1f duje a teče věčn;im jarem světa.. .
neslábnoucí a nechabnoucí nikdy...  stá le rostoucí, stá le se
množící ze sebe sv;imi tvrirčími v boji. Proudí stále nespoutan;i
nejen jarem pňírody a jarem vesmíru, i věčn1ilm jarem duše lid-
ské i duše národri a duše lidstva. M]i'm srdcem duje tuto chvíli
tak mocně, až pučí a vyrrlstaji z něho lrŤídla nebo plachty k le-
trim tak nenasytn;Ím, že nepostačí jim ani oceány vod ani
oceány vzduchu.

PETR: Pošeti lče! Ne'. .  hr iňe...  nebezpečn;i blouznivče a zblou-
dilče! Vztelrl1f, divolr;f blázne! Proklatá tulácká krev tv;ich ro-
dičrl vyvrhelťr bouií v tobě a kypí a rve tě zameze ňádu i kázně,
zákona božího i lidského. odbojníče, vzbouňenče a zločinče již
kletbou narození! Běda mně! Marně jsem krev tvou krotil do
pokojného zákonného toku; marně káral a vázal a těsnal v pev-
né ]ramenné bňehy. Nedolrázal jsem toho! Kletba tobě, rozkol-
níče a odbojníče po hŤíchu dědičném... Star1i Adame, neobro.
zen1ir a nevykoupen1i' obětí Kristovou!

t<tr (ugstoupí z leué strang zpoza kaple; se zduoÍilou íroníckott
tiltlonou oběma): Poslouchám, ukryt za rohem kaple, již hodnou
chvíli vaši disputaci, ale čert mě vem' rozumělJi jsem z ní
slova. Jako byste byli dva rabíni a hádali se hebrejsky. (Laza-
rour./ Svoboda. .  .  svoboda. .  .  to s lovo slyšel jsem tě stáIe opa-
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kovati, a to jest konečně to jediné z tvého volárri a náŤku, co
jsem pochopil.

Svoboda...  ano...  to je vel iká a svatá věc, rozumí-l i  se jí
správně. Všichni toužíme po svobodě ...Každy, v kom tu touhu
neudupali hned od narození . . . velebn1i pán odpustí: nic ve zlé;
a i v tom zabouňí občas a vylije se z brefit. A nemťrŽe tomu b;fť
jinak: je to svat;f hlas pňírody, kterého nepňehlušíš deklama-
cemi o povinnostech a jak již se jmenují všechny ty pastorské
vynálezy s královeck1iimi patenty. Vystrč ji dveŤmi, a oknem ti
vleze znova do sednice; a ne-li oknem, jistě komínem.

Svoboda, svoboda v pravém krásném smyslu slova, jest jen
u nás. Jen u nás, pod star;im panovnílrem, kter1f nepanuje ani
nevládne; ve společnosti, která nevěňí ani v boha ani v ďábla,
ani v nebe ani v peklo, která svrhla se sebe r'šecka pouta a všec-
ky okovy: jeŽ se osvobodila riplně pro požitek, Jezmeapijme,
neboé zit,ra zemíeme a budeme leŽeti pak mrbví navždy...
slepí a hluší a němí a nevědomí všelro, co bylo, jest a bude.

Ale ovšem požitek m že a má bfti i jin;i než pouhé jídlo
a pití: i ženy i umění i věda i filosofie a konečně i náboženství
mriže jím b)iti, - zristává-li požitkem. Svobodu požitku. . ' tu
ti tedy nabízím nyní znova v hodinu dvanáctou. Jak krásně
bude se Li žiíi v státě, lrter;f nemá nic na práci než stňežiti,
opatrovati, zabezpečovati požitelr každému jednotlivci zvlášé
i všem vespolek. Stát pro blaho každého z vás i všech! A opat-
Ťuje vám největší možné množství požitku... všechen požitek,
kterého jest možno dnes vribec lidstvu dosáhnouti! Není-liŽ to
ráj na zemi.,. skutečn1i ráj na zemi, o němž tys pouze blouznil
a snil?

LAZAR: odstup! Tvrij ráj páchne mně pňíliš chlévem.
Kar: Chlévem nebo salonem... obojí je s lovo a tys jeho otrok

a blázen: lapáš zvulc a uniká ti věc. Ale tato moje věc jest je-
diná skutečnost země a to, čeho jediné na ní jest potňebí.

LAZAR: Skutečnost snad, ale ne jediná; a pňesto že skutečnost,
pňece ještě lež.

x,lr: Hahaha, Lži jsou tvé sny a touhy a tvé dychtění a tvé spěnÍ
v ne]ronečno a bezmezí.

LAZAR: Snad; dnes ještě. Ale zítra budou pravda a pozejtÍí sku.
tečnost.

PETR: Pravda jest jediné mrij Bťrh a svatá círke" j9|o' v niž se
. ""i!rir 

a na niz vyiil svého Ducha;všecko ostatní je klam a mam

a svod ďábelskf'
Laz,lR. oba odstupte ode mne. (Petroui./ oba jste t1z:.tyti{ mrtvÝ
"..B,iil 

i j.r'o (uÉaru hlauou na kata) živf ďábel' Tvťrj Brih b.vl

'""a pi.a někotika tisíci let pravda a život, dnes jest mrtv;f . . .

.'reroit,l vás dávno do dálav nekonečn ch; a ne mnohem vice

istc z nčho zachvti|i než lem roucha jeho. (Katoui.) ^.tvá svo-
,l"á" 

p"zitr.u ''*i ráj na zem s nebe stržen1i, n1ibrž peklo z hlu-

ni. 'á.o na její povrch vynesené. Zitra skončí sebevraždou

;;"dy 
" 

o,,,,""io.ti života. odstupte oba ode mne, pokušitelé

oriliš chvtÍí i hloupí zároveĎ. Mrtvoly a pohňbívačj mrtvol!

Žiiit... iravy živoi se vám vyh;fbá jako pocesbn;i zdechlinám

na cestě jelro pohozen1im.

"íí 
1i,,o-ui):iel abyš pozdě nelitoval. V hodinu dvanáctou,.-Ť;kl 

j;;- ti, pÍišel jsďm za tebou. Dnes ještě m-ťrŽeš volit'mezi

'"onáao" politk.' a svobodou smrti; zitra té vqlby pro tebe již

nebutle. Zbude ti jen nulnosl smrti. Neboé věz: ztracena jest

věc tvoje i Zástupí. Ztazeni jste a obklíčeni; a ani nryš nevy-

vázne iit,,^, vašeho ležení bez mého vědomí a svolení.

"o'i" 
(Itatoui): odejdi co nejr1'chleji, dňíve než 1n9,.svedeš,. 

;b'.il vpáliíku1i do tvé otro-čí-lebky, otče a učiteli vší zrady,

r.uiriri á zprostňedkovateli vší podlosti! Nerad byclr. se po-

skvrnil tvo.u nečistou krví. Svobodna bude však moje smrL

i p"t., t.ayrych byl zitra s ostatními na jatky veden. Svobodn;f ,
'o" tb, o[.ot,,, ve svobodu obrátí i nutnosL: i vnucenou smrt;

nic otročího nemá pŤístupu k duši syna božího'.(Petroui ')

el .oto odstup i  ty, otroku j iného.tvaru a j iného rázu...  byé

teptino zrnal (Peti i kat zmizí každg u jínou.stranu,)

(Lazar choclí,chuíti u dumách pí,ed kapl.í;.pak uejde dounití, za-

Lehne suíci, ktcrd zbgla na oltaíi, a u jejím suítu rouna a balí

uojenské mapa a pldng.
Po silntci upralo postupuie do poli houlec ozbroiengch.uo jak reuo-

lučních, tdhnouci na frintu,.a zpíud písefi: U Cěsina bembne

biio*, ., Cě'i' '" bemlne bijomivojačkové maširujom, vojač-

kové maširujom.
Dua, Slanka aVostŤebal,odděIí se od, ostatních abelhaji se ke kupli;

,,,á,ou na iejim schoáě a ugzouuají se z bot' Hned na počatltu
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houoru Lazar, kterg suinul sué papírg, ugjde na prdh kaple a ue
tmě, neutděn oběma uojdkg, poslouchd, jejtch rozprduku')

SLANKA: Pšakrev, kamarád. Nohy mám rozedrané do krve. ' .
tu do chodidla díra. A pňece nechci zristat za ostatními. Chci
a musím s nimi; hanba švencíŤrim!

vosTŘEBAI,: A já, kamarád, omrzlé.. '  jako by ani moje nebyly.. .
jako by tam byl kus drva nalepenlf pod patou.

SLANKA: Mám v-pabouku ještě oharek od lojové svíčky. (Hledd
jej a nalézd.) Aáá... dočkaj. Zde svítí ještě rozŽhaven;f suk na
poleně. Rozpálím jej na něm a oba si je namaŽeme. Pak se nám
prijde jako po másle. Znám to, kamarád. (Mažou si chodidla
rozehíatgm Iojem.)

vosTŘEBAL' Pravda, lump každ , kdo krmi nohu. o velkou věc
jde dneska. Hanba jircháŤ m, kteÍí vydělávají svou križi za
pecí nebo u verpánku. Dnes je tŤeba ji nastavit raéátku i svíčce:
ať si ji provrtají, když je to těší. Už kvrili těm dětem. Aby na
člověka jednou prstem neukazovaly a neplily po něm jako po
chacharovi.

SLANKA: Pšakrev... pravdu mluviš, kamarád. Pro ty dět,i. My
staňí bychom to už doplazili i pod volsk m gnutem. Ale aby
jim bylo lépe. Aby žily jako lidi, a ne jako ten dobyteček. Já
mám doma čtyŤi a chalupa jako po vyhoŤení a máma ,,topí sla-
mou.. . . . a pňece bych nezristal doma za nic na světě. . . dla boga
svientego! Sehnal jsem pro ženu tňi mírky kobzolí... a pak
hurtem: zas na frontu.

voSTŘEBAL: A pak: aby bylo na zemi také trochu svobody
a slunce a radosti, jalr tomu chce dilrtátor. A světlo a teplo aby
šlehalo ze Zástuprl a šumně aby se v niclr žilo. . . na radost
člověku a jeho duši.

SLÁNKA: Tak tak' . .  kamarád. Ale teď: hurtem za nimi. (Chce
napravo na silníci.)

vosTŘEBAL: Ne tak.. .  ne tak. Dočkaj, kamarád. Tudy nalevo.. .
pěšinou pňes pole a luka. Nadběhneme jim. Vyznám se zde
dobňe; každou mez zde znám, jako bych zde byl lány oral nebo
brázdy ňepné okopával.

(Odeidou.)
LAzAR (hledí dlouho za ními): Díky tobě, velik1f !Cestu k sobě jsi

mi. teď ukáza]. I nejmenšími a nejbědnějšími z uboh;ich prou.

díš a duješ nejinak než tepl;i víbr jarní such m ještě lesem:

a hle, ,'sihlo větve se nalévají pod tv1fm dechem mízou a pu-

o.,,." ulrazuje se tam, kde včera bylo jen drvo. Jiskru ohně
'svého 

vrhl jši do každé duše lidské, i nejtemnější; a +Ť.žiŤ 
ji

., -,a".ch á ledech, aby nepohasla riplně; a rozdmycháváš ji

v požárv chvíli pňíhoďnou. Jsi Hospodin, Brih Zástupri; a strojíš

iimi votne iaro národri, lidstva i světa. Nerozuměl jsem slovu

tomu ještě včera; clnes již rozumím. (odchazí k druhému koni

o lípu uuazanému,)
OPONA



9190 DěisÚví páÚé

Čast tabora uojs|ta reuolučniho, které leží polern proti uojsku nto-
narchicltému, za časného šerého zimniho jitra.

V něnt Slanka, VostŤebal, Poštolka, Huí.žďdlelt, Vosahlo a jiní
ustduaji, čistí si šaty, pfiprauuji zbraně: očekdua se bitua. Zatim se
bauí tím, že dráždí uojdkg z nepŤatelsltého tabora, kterého není oušem
uidět a jejž tíeba si mgsliti u leué ltulise' Vglézaji občas na ndsep
zakopu, ukazujíce tam nepíátel m f ílt nebo ugkíikujíce odtamtud,
na ně naddukg a posměškg, na něž odpouídajízleué kulisg jednot.
liué hlasg.

PRvNÍ HLAS z ['ÍoNARcHIcKÉFIo TÁBoRA: Ale dnes vám namo-
leme, lumpové. Takoví drnové prašiví, talrové selské remundy
proti star m lrrálovsk;lim vojákrim? Kam se hrabete?

DRUHÝ HLAs Z IVIoNARCHICKÉHo TÁBone: Pňedvčírem večer jste
zavčas počuli prac}r a vzali do zaječích, vy drnohryzové. Ale
dnes vás dostaneme a zl,alchujeme vám hŤbety na modro' jako
že se Vantrok jmenuju.

VoSTŘEBAL (f ik): Tohle nám uděláte. Takov;1iclr chacharri, jal<o
jste vy, vymlátil jsem již z harend víc, než mám prstri na obou
rukách. A dvěma jsem hnáty pňelámal. ' '  ukazují je nvní na
poutích'. .  jděte se na ně podívat. Jeden sedá v Čenstochové
na stupních kostela.

SLANKA: Vy takhle pelešit se s metlarni,  na to jste teplí.. .  svi-
. fiáci. Ale postavit se někomu čelo čelem? Utečete dňiv, než na
vás ruku napňáhne.

HvIŽĎÁLEK: Holenku' Hvižďálek se tak hned někoho nelekne...
Hvížďálek neutíká pŤed nik;fm. Já pán, ty pán,..  .  a le nedášJi
pokoje, Hvížďálek tě dovede zkrot it .  . .  pšakreu,,, ,  že na něho
budeš pamatovat do nejdelší smrti.

TŘETÍ HLAS z MoNARCH]cKÉHo TÁBoRA: Ty sedmičko zelená.. .

tv krejčíku zaschl; i... po hlase tě poznávám... mekáš jako

t.b'a, t.dyz se jde prskat... Pamatuji se na tebe dobŤe z Rati-
note. Šit 5si tam yUmrčí uličce a vldal jsem t.ě. shrbeného- nad
m;imi gaiěmi; kousal jsi nit zuby a prsty měl jsi rozpíchané
od jehlY.

H'ÍŽĎÁL;K: Tak jen pojď blíž, ty tlamo nevymáchaná, a krejčík
stŤihne ti na kalhoty, Že ti to dvacet kamarádri neodpáŤe'
Hvížďálek se nebojí... FIvížďálelr je rytíň.

DRUHÝ HLAS Z MoNARcHIcKÉHo TÁBone: Řekni raděj vik1iŤ nebo

trychtj'Í. (Smich,)
poŠiorxi .  Marné Ť.eči, k luci .  Bit i  budete jako žito,. .  leda by

tentononc... se stal, vime, nějak1i zázrak,
PRVNI HLAS z IIÍoNARCHIcKÉHo TÁBone: Nalejvej někoho jiného.

Ten zázrak urobíme sami. Pustíme do vás pár praskačri a bu-

dete žlutÍ od strachu' Baby se pak vašich kalhot nedoperou.
\ 'oSÁHLo: Ty ulejváku mizern1y'. . .  ty galganie' ' .  Poč.kej jen, aŽ

pňijde dikiátor. Ten vás naučí skočné; to bude taneček od po-

át"t.y... Takového jste se sv;imi babami ještě netarrčili.
TŘETÍ HLAS z MoNARcHIcKÉHo TÁBone: Diktátor. Chachacha.

Jej ich diktátor.. .a je to ten zelenj '  pop z gl ineckého kláštera,
kter;i zpovídal ženské potmě ve zpovědnici.

vosrŘBsil.' A váš Ferdinánd pŤi světle v posteli a tak dťrkladně'
až dostal z toho francotrzskbu. Nos mu již uŽrala. . . teď čeká
na oči.

PoŠToLKA: Marné Ťeči, kluci. Všivák je ten váš Ferdinand a zri-

s tane,  leda by . . .  v lme. . .  tentononc . . .  vyhrá l .  Pak  by  to  by la
pŤikladně...  tak Ťíkajíc.. .  j iná pňípadnost '

DRUI{Ý HLAS z MoNARCHICKÉHo TÁBone: Vylez jen trochu ven,
ty pŤípadnost i ,  abych t i . . .  tak ňíkajíc.. .  pŤípadně, až tě chy-
tím... stáhl pŤíkladně križi pŤes uši.

nvÍŽĎÁlex' Aítu nebudeme my. PŤed námi se ještě nikomu ne-
stáhla križe pňes uši.

PRVNÍ HLAS z MoNARcHIcKÉHo TÁBon,{: Ani zajíci ne?
TŘETÍ HLAS z MoNARcHIcKÉHo TÁBoRA: Jemu stahovalivždycky

jen gatě.pÍes zadnici, když ji mazali lískov1fm olejem, viď,
rezav;i náprstku.

rrvÍŽĎÁinr<: Fodle sebe soudlm tebe; a každjr cigán podle své
planety hádá.. . pamatuj si to, chachare.



SLANKA: Dost, hoši,. . .  netraéte s nimi ňečí. Svíčkami je pňivedete
spíš k rozumu; jen aé jedou dost hluboko.

PoŠToLKA: Marné ňeči, kluci; kmocháček Slanlra má pravdu, leda
by . . .  t a k  Ťíka j í c . . .  pŤík l adně ' . .  s e l h a l y .

SLÁNKA: Netlachej. Svíčka neselže nikdy, má.li ji r' rukou dobr1ir
chlap a poctivy našinec. A to jsi pŤece, doufám aspori.

pošror-xa: i l{arné ňeči, jako že se Poštolka jmenuj i . . .  leda by,
pňíkladně, udeňi l i  na mne moc si lně. Zabít se nechci dát. .  .  ne
že se tak ňíkajíc bojím smrti; ale v zajetí budu moci tňeba revo-
luci více prospět než mrtv;i, položen]|r naznak nebo ryjící bra.
dou a prsty obou rukou zasněžené rozblácené pole.

(Zpraua uystoupí Matouš oděng iako uelitel,)
MAToUŠ: Dílu zdar, lroši.
vŠIcHNI: Dilu zdar, bratňe veliteli.
lterouŠ: Všeclro v poŤádku?
vŠtcHNI: Všecko.
MAToUŠ: Kde je bratr dr}stojník?
DÚSToJNÍK: Zde, brat,ňe vel i te l i .
]!ÍAToUŠ: Rozkazy máš již odvčíra večer. Jen dodatek k nim.

Vyčkáš druhého raketového signálu karmínového, ne tňetího,
jak bylo privodně určeno; pak vyrazíš hned vpňed a bodákem
poženeš na vrch Holášek a snažíš se zmocniti se ho stťrj co strij.
Bude-li ti zle nebo prijde-li to ztěžka, vyžádáš si posily z re-
servy: rozestavuj i  j i  p l  hodiny na v1fchod...  směrem k Ry-
bárrim; stňeží také pňechod pňes Ťeku a má čtyňi děla.

DÚsToJNÍK: Dobrá, bratňe vel i te l i ;  pamatuj i  každé tvé slovo
a žádné nešIo mimo. (odstoupí,)
(Vgjde zpraUa Lazar u dlouhém šedém pldšti,narultduědiktd-

torsk! odznak.)
LAZAR: Hledám tě, Matouši, déle pr i l  hodiny; a rád jsem, že t 'ě

nalézám pňi práci, pilného dělníka nad brázdou sch1i'leného,
dňíve než slunce vyšlo. Pňičinlivé ráno věštívá brzk;f a laskav;il
večer o dlouh1fch stínech, které chladí rozžhavené čelo. Jak se
chovají Zástupové? Jak se jich dotkla zrada Ryškova, nad
slunce jasnější nyní, která, málo chybělo, byla by nás vydala
nepňíteli spoutané na rukou i nohou a podobné dobytku, kter;i
vedou nevědom;f na jatku?

MAToUŠ: Nevalně; nevěŤí jí ani nyní, a není člověka pod sluncem,

kter;i by je o ni pňesvědčil; a snad kdyby Ryška z hrobu vstal
a sám se obvinil, neuvěŤili by mu' Pokud byl vťrdcem, láli na
něho, ale tak jalro laješ na někoho, koho nemrižeš post,rádati
ani s i  piedstavit i  j infm,než jest;a ta]<é dražšíti  jestnaposledy,
že mrižeš mu spílati. Byl jim, co b1ivá zkažen m dětem otec
nrarnotratn1i a rozmaiil;i. HfŤiv;i otec milejší takové chamradi
než pňísn;f a spoÍiv1i: ospravedlĎuje její hňíchy již piedem,
pouh1im sv1fm bytím. S tebou jako s otcem tvrd1im, trestají-
cím a kárajícím nemohli b1fti nilcdy drivěrní; a toho ti neod-
pustili a neodpustí nikdy. Jako na něm milovali a budou
vŽdycky milovati Lo, že hlava jeho nebyla qiše hlavy jejich
a že dech jeho i jejich se mísil v jedin1i tepl;i'oblak páry slroro
zvlÍeci.

LÁZAR: Díky ti za vfklad a zvláště za jeho rrpŤimnost. (Teskně.)
A já tolik toužil splynouti s nimi! Já toužil b1iiti srovnán s nimi
a v nich; utonouti v nich a s nimi společně se pÍetvoňiti ve
vyšší rit,var. . . buůka vedle jinfch buněk dávající ristrojí tohoto
mého těla, tak nekonečně povznesené]ro nad ně všecky. Ne.
rozeznateln;Í od ost,atních jsem chtěl b1iti: jen jiskra vedle
statisÍcri jisker na hvězdném pískovišti lidské oblohy! Ne víc
než jeden plamenn1f jazyk ohnivé v1fhně, beztvar1i a proměnn;i,
krátkého trvání, kt,er1i hned klesá a se hroutí, sotva byl zajásal
své poselství světla. . . pozdrav modrému mlčeni nebes.

ntaTouŠ: Byla jakási ohrada mezi tebou a jimi hned od počátku;
nebo zeď či mňíž. Ale věŤím, že dnes padne riplně' Den velilrélro
splynutí pňišel dnes pro všecky. Žár ohně slévá a spájÍ, co by
se v chladu nesloučilo nikdy. Tu slrržbu pouZe nepňátelé mohou
nám prokázat; a dnes, uvitlíš, učiní to.

LAZAR (jako bg neslgšel): Neclitěli mne a odmítali mne z temna
sv1ich prrdú, jalroby sobě odporného a neslučivého s nimi. Mo-
Iovou nákazou byla jim má osobnost, již chtěl jsem složiti
pŤed ně, jako se skládávala pŤed oltáŤem oběé zápalná dlouho
k němu nesená; a popatŤiti na ni posledním pohledem, kter1i
se pril loučí, pril zavrhuje. (Matoušoui./ Rci, proč bojí se osob.
nosti vice než tyfu skvrnitého nebo neštovic? Proč Myšlenky?

N'IAToUŠ: Protože sémě Myšlenky jiné. . . své vlastní. .. nesou snad
jiŽ ve sv1ich hlubinách a ono pohne Se v nich a pudem se brání,
aby nebylo smíšeno s Myšlenkou j inou...  v tomto pŤípadě



91 tvoji' Snad jest tňeba drivěŤovati více Zástuprlm a bfti trpě-
liv1i; dobr1i hospodáň věiÍ p dě: a více bráni a méně určuje, než
jsi činil ty.

LAZAR: Díky za upňimnost! (HoÍce,) Špatnf hospodáÍ, nebyl jsem
tedy dosti trpělivf odposlouchati z nich jejich vlastní Myšlenku
a ruši l  jsem a kÍíži l  jsem j i  Myšlenkou svou vlastní.. .  nebo
dokonce Lžimyšlenkou. Brih sám chtěl jimi douti, v nich priso-
biti a zráti a plod z nich vyvést,i po vzoru své vrlle a záměru
svého. . .  B  h  Zás tupr i . . .a  j á  se  p ie l  s  ním o tento  dě l  jeho
a upíral mu iíši jeho a kňížil záměry jeho. Máš pravdu: změněno
musí to b ti... odpomoci od toho naqisost jest potňebi.

uerouŠ: Dnešek pŤinese změnu. Věci samy opravují a doplrlují
neustále člověka' Děje a události myslí vÍce a plodněji než
pŤedrážděn1f mozek jednotlivcriv. . . posedan1i a mučen1f stÍny,
sny a mátohami a zmítan1f horečkami, takže pňepíná nad míru
a pravdu všecko: své bázně, své naděje i tužby. I{leď, co by
nám dvěma ještě pňed rokem bylo platno skláněti se nad své
nitro a hádati z něho, jsme-li povoláni bfti vrldci, vojáky,
poňadateli Zástupri? A hle, události pŤišly a odpověděly na
otázky, kter;ich jsme nekladli. Nástrojri k něčemu, co nesly
v sobě jako svrij smysl a cíl, bylo jim tŤeba; a obrátily se po
lidech nejbližších a nejvhodnějších i nalezly nás a zdvihly nás
z prachu silnice. . . kladiva a motyky, kalichy a monstrance
pŤetavujíce a pŤekovávajíce v pušky a bajonety. Není osob-
nosti lidské, která by znala sqfch možností; vnějšek jí jich
zjevuje teprve, neboé jen on uml zabušiti dost naléhavě na
nitro, aby se mu musilo oteviíti a vystoupiti z pŤítmí do
světla.

LAZAR: Máš snad pravdu. Mladf a nezkušen;f, nedovedl jsem se
snad dosti t'ázaLi věcí a ještě méně čekati, až oLáž| se samy.
Nuže, cítím, že i tomu jest nutno se pÍiučiti. odmítali-li mne
Zástupové, tňeba vnutiti se jim a vnutiti tak, aby odmítnouti
nemohli' Tu vrlli cítím nyní, jak žehne nad všecko mocně v mé
hrudi. Věci a děje zjevují nám, jak pravíš, pravou naši vr1li i po-
vahu; ale pak tŤeba dovésti ji jim vtisknouti,... ač nechceš-li
b1ilti stŤepem a odpadkem lidsk1fm na smetišti světa. Ale dosti
ňečí; zdržuji tě. Jdi, dokonči svou obchrlzku a bdi jen nad tím,
aby bylo plněno, co a jak jsme naiÍdili. Jiného ani netňeba, ani

není již možné. A pak - pak: na lepší shledanou! Čas a rnísto
její p}ejme již vyňešit,i věcem a dějrinr, lrteré se daly právě na-pochod 

za nimi. Na lepší shledanou!
uerous (podauaje mu ruku): Na lepší shledanou! Dobňe jsi Íekl:

čas sám již pracuje nyni k tomu, aby nám ji brzy poda| ne.
jinak čině než pňičinlivf hosbitel, kter1i pňipravuje hostu krmi
a občerstveni. (odejde,)

LAzAR (ugstoupi u dumdch na ndsep, obzíraje bojiště): ,A.no, všecko
mne sem tlačí. ' . právě sem; všecko z mého posavadniho života
sem mne tísnl a vrhá. Tak po prritrži mračen voda s hor hrčící
nesčíslnou stružkou hledá a nalézá koryta potočného, jež by ji

svedlo v Ťeku a ulehčilo jejím pňebujelfm silám' Ano, zde jest

má brána, vyměňená mi a vzt;fčena pro mne, byé jinfm ne-
viditelná, snad již od počátku světa. .. velik1i mrij otazník
i odpověď na něj; buď mrij 1ichod z tohoto života, nebo vchod
do života nového.

Ale rozhodnuti o tom odriato jesL z rukou m ch i z nré vrile
a položeno mimo ně...  jako směr cesty z očí člověka oslepe-
ného. To od chvíle, kdy jsi mi ty, Vítězn1f, vzal mou duši, dílo
mé tr'orby a v le, silnou, odbojnou a hrdou, již cvikem oclŤí-
kánÍ a kázně jsem vytvoŤil a zdokonalil, a zaměnil ji za duši
jinou, \'zpurnou a nekáranou' mne neposlouchající, poddanou
pňírody a tebe...  jakož jest právě pňíroda jen tobě poddána.
Neunese bŤemene Myšlenky tato duše. . . zvíňe pňíliš netrpělivé
a necvičené v službách soumarsk;fch; n1iibrž v prili cesty složí
ji jako nudu a obtíž.

Jsem nyní jako mladf volek, kter;i se unavil v prlli cesty
a jehož poháněč zmátl se nadto na kŤižovat,ce ve směru. Poru-
šenJ' jsem až do dÍeně kostí; a toužínr jediné po tom, jak sníti
jho s šíje a sestoupit i  do hrobu. ' .  bez jména, bez rodu, bez
vrlle, určení a poslání... nejinak než zvíŤe odpŤažené vcház1
do stáje ke žlabu nebo k jeslím.

Nejsem nyní, kdyžs mně podložil kohosi jiného a vyměnil
mne za něho, více než věc, která padá k zemi tíhou, když ji
byla vypustila ruka, jež ji posud držela; nebo otrockf stín'
kter1i stojí nebo ubíhá, jak káže pŤedmět vrhající jej.

(Několik kulí, ugstíelengch po něm z nepídtelského tdbora,
huízdne mu kolem těIa,) Zvo|na...  zvolna. '  '  Nepňišla posud má



hodina, ukvapení pomocníci osudu, kter;f zhrdá vaší podporou-
I on postupuje zvolna a nenár'idí pňekotnosti sv;ich dobrovol.
n1i?ch pňisluhovačri. ( Sestupu je zuolna s násptt a do jde lt uo jdkúm,
kteíí dokončují suou ugzbroj. Poušimne si mezi nimi Slankg,)

LAZAR (Slankoui): Zdrávi došli, pŤíteli? Lojov]1i oharek prokázal
dobré služby tobě i kamarádovi? odŤeniny na nohách máte již
zahojené?

SLANKA:  odkud víš,  pane. ' .
LAZAR (s usměuem): Vím i víc. Vím i, kolik máš dětí i jalrou cha-

lupu, jak jí v komíně vítr hvízdá a co žena tvá robí.
SLANKA: A to víš o každém z nás?
LAZAR: BohuŽel ne...  jen o tobě. A to mám ještě z tv;Ích r ist.

Nevěda pověděl jsi mně to pŤedevčírem večer, když jsi se s ka-
marádem pňezouval na stupních kaple v polích u Náklí. Ale
loje tvého bych dnes, bratňe, potňeboval; rrohy mám roze-
drané... sotva mne nesou. A nejen loje, víc: i t,vého roztrha-
ného pláště, tv;i ch gatí děrav ch, tvé čapky ušpiněné. . . a tebe
celého...  tvé duše pokojné a mírné piedevším, brachu. Chtěl
bych se vysvleknout ze všeho svého a obléci se do všeho
tvého,.. .  co máš vnitŤ i  vně sebe.

sLANKA (hotoui se oteuŤít batoh): Posluž si  tedy; dám, co mám.
Zbyl mně ještě ždibec; ale snad ti postačí na nohy.

LAZAR (zastauí, ho posunemJ: Díky; ale tak jsem to nemyslil.
Slanko, neclrtěl bys vyměniti si se mnou rilohu... na dnešek
alespoů? Zastoupil bych tě na dnešek; oblékl bych si tvrij plášé,
pŤehodil pňes rameno tvou pušku. A ty bys uviděl svou usta-
ranou ženu i nemluvně, co jí u zvadl;ich prsri visí, i své tňi do-
spělé, a palr své políčko u lesa, kde sázÍváš na jaÍe kobzole,
i svťrj chlév s dvěma vyhubl1imi kozami. Nepňistoupíš na tu
dočasnou záměnu?

SLANKA: Dla boga svientego...  ne! Sloužím našÍ věci a s loužím
jí rád; kdybych byl chtěl odejít nebo utéci, stokrát jsem mohl.
Ale já nechtěl, pane. odešel jsem od ženy a od dětí, protože
mne volaly Zástupy. I chudf má čest, pane.

LAZAR: Nepochyboval jsem o tom nikdy, mrlj milf ; a kdybych
byl pochyboval, byl bys mi vyvrátil nyní pochybynavŽdy. Ano
víc: jest možno' že jen chud1f má čest. Uněho jedinéhoalespoů
má cenu, neboé boháči není potŤebí prodávati ji. Ale uvaž, že

iá isem bez dětí a že, padnuJi, nebude po mně nikdo plakat;
kaězto ty máš ženu a čtyňi malé,... a padneš-li, budou sirotami.

SLANKA: A lépe jim sirotami bj.t než otce nečestného mít. A lépe
bude, budou-li mrtvého oplakávat vlastní děti, než aby na
živého prstem ukazovaly děti cizí... jeho vlastním na stud
a hanbu.

LAZAR (k sobě): Neob]omn1f ! Neporušiteln1f l Burle tedy tŤeba
jinak dojít k cíli. Jedin1i, kdo zaslouží, aby byl zachráněn, jest
ien, kdo o to nestojí. B1ft bohem, tímto pravid|em bych se Ťídil.
Proto tak těžko zachrafiovat: co stojí o záclrranu, nestojí za
námahu; a co stojí za námahu, nedbá o záchranu. (odejde na.
prauo. )

PoŠToLKA: Marné Íeči, synci, . . .  nalejval nás. J istě to nemysl i l
doopravdy. Ty, Slanko, měl jsi mu povolit; a složit mu na
hromádku mundur a flintu se svíčkou a ňíci pak: Račte si po.
sloužit! Co by byl pak dělal? To by byla pňípadnost, jaké tu
pÍíkladně posud nebylo,. . . leda by se byl tak Ťíkajíc začal do
toho oblékat.

HvÍŽĎÁLEK: Víte, já jsem pro rovnost a ňíkám: já pán, ty pán,..  .
ale tohleto pŤece pán nemá dělat. Já jsem taky rytíň, ale tohleto
bych nikdy nerobil. Když jsi komendant, tak buď komendant;
a když chceš b t, moník, tak nebuď komendant.

VoSTŘEBAL: A ne. . . on to jistě myslil doopravdy. Kdo ví, co jei
hněte; červ zahryzne se ti do srdce a život náhle netěší a vadne
jako snětivá haluz. Já, braši, mu rozumím. Chudého tísní chu-
doba a bohatého bohatství; malého jeho malost a velkého jeho
velkost. A všecko Se pronese' byé to byl košíček jablíček rene.
tov1ich, neseš-li je daleko nebo pies kopce. A mriže pŤijít den,
kdy závidiš sousedovi jeho mrviště, ne abys mu je uloupil,
ale protože hledáš Jobovo místo pro sebe. . . neboé viLe z Písma,
že Job bydlil sice v paláci, ale stonat a umŤít šel na hnrij.

voSÁHLo: Tak tomu, synci, asi už bude. I nejsilnější dub se vy-
viklá, tiesou-li jím stále větry nebo podrjlvá-li mu člověk ko-
ňeny. A do něho vraždou Ryškovou jako by opravdu blesk
udeŤil; všichni ňíkají, že je jakoby vyměněn;i od té chvíle a ne-
svťrj. Není to malá věc zabít člověka a zablt ho pro ženskou...
a zradit sebe a všecko, co jsi hlásal, a vteňinou zvrátit dílo ce.
lého svého života. Nu, bude tomu asi už tak. Ale, uvidíte, ani



pak se tak lehce nevzdá; ne...  on neni z těch, kdož se lehce
vzdávají' A padne-li již jednou, padne jalro věž; země zaduní
pod ním do šíra a mnoho lidu i zvěňe pohŤbÍ pod sebou.

voSTŘEBAL: A možno i, že jinak bude. Možno, že klesne ticho
jalro posečené obilí a měkce lehne na zem a měkce s ní sebrán
bude a odvezen do stodoly provoněné sluncem a mákem; a dá
po smrti ještě mouku a chleba k nasycení mnoh1im. A možno,
Že bude památka po něm tichá a teskná jako po vlašťovce na
podzim odlétlé: několik vlídn1ich prosluněn1fch t;fdnri pŤerl
mlhami a dešti podzimu a sněhy a mrazy zimy.
(Ze stíedu scéng uejde d stojník piinášejicí U ruce složeng papír.)

DŮsToJNIK (Slankoui): Tuto depeši doneseš ihned, bratňe Slanko,
hlavnímu veliteli bratru Matoušovi. Spěchá to a nesnáší od.
kladu; dáš se napravo a pak zadem našeho tábora na návrší
doběšínské. Heslo: Se štítem nebo na štítě.

SLANI{A: Musí-li to bft a kážeš-li tak, poslechnu; ale nerad, jako
bych od mísy polévky česnečky, čerstvě nalité a kouňÍcí se
pŤede mnou' do níž jsem lžíce posud nesrnočil, musil odejít.

( Rouněž ze stfedu Lazar, )
LAZAR: A ode mne vezmi si tento plášé. Má na rukávě odznak

diktátorskf a budeš ihned vpuštěn k bratru Matoušovi, bez
prritahri a nezdržován.

SLANKA: Ne, pane. Nesluší se mi nositi odznak drlstojenství, jež
není moje. V tomto svém děravém plášti prijdu a ke svému
praporu se vrátím, dá-li Brih; a nesvléknu ho ani v životě, ani
v smrti. Jako druhá križe je mi; a jen had svléká svoji.

LAZAR: Ale pak vezmu si alespoťr tvou pušku a tvé bodlo; škoda,
aby zbraĎ zahálela tam, kde nemriže jí b ti užito. (Učiní tak,
Slanlta euit naprauo.)

DÚSToJNÍK (piehlíží uojdkg, šikuje je, dduá posledni radg a roz-
kazg ).

I"AZAR: Jak trnitá cesta k tomu, aby ses stal znova bezejmenn1f t
Svatá nevinná tmo' jak obtížn1|r je návrat do tebe! Jako by
ses, jeclnou byvši zrazena, varovala pied tím, kdo dovedl opus-
titi tě. Nerada co vydáváš,. '. ale ještě neochotněji pŤijímáš,
cos jednou vydala světlu a jeho políbení zdrobĎujícímu. Čistá
a cudná, nepňijímáš ráda poskvrněného.

Ne, nedosá}rl jsern t,oho, po čem jsem zapráhl tak mocně:

vnutiti se Zástuprim, splynouti s nimi, bezejmenn]f veclle ji-

nÝch bezeirnenn;ich v nich b]fti a slyšeti v nich a cítiti v nich

a hmatati-v nich ten proud a tah' jímž duje v niclr a jímž pro-

stupuje je jej ich B h' . .  znova jím objatj l '  Znova jím nesen1f,

"nď'ďv-něm 
utonul;f jako tenkrát: pňed vzpourou a odlouče-

ním a svazkri strháním.
Jako by znali mé nejvášnivější piánt a odmitali je vědomě,

tak uzavíiají se Zástupové pňede mnou. Jak žárlivě stŤeží ten

čestn1i dobri' vojáčelrSlanka svou osobnristku... ne p.ro ni,

nfbrž proti mně: abych mu jí neuloupil a neskryl se za ni a ne.

unikl  za ni. . '  ostatním i sobě.
(Karminoud raiteta ughoupne se Ue stredu scéng do kalného zim.

ního usuitu.)
DÚSToJNÍK: Nástup; a kupňedu ťrprkem!
vŠIcHNI: Smrt tyranovi! Hore Zástupy! Hore Zástupy
LAZAR (skočí do fadg k ostatním a žene se s nimí, D ruce pušku

s bodlem): Hore! Hore!

OPONA



100 Proměna

?!d: s rozbí,edlgm sněhem nepatrně stoupají,ci zpraua naleuo, po-
čdtek kopce Holdška, na kterg točita pied.duěma hodinami čast
uojska reuolučního.

Na ní někotik padlgch uojak , mezi nimi Lazar a VostÍebal.

LAíAR (probrau se z-mdlob, sténd): och, och, och, och! Zde tedy
IeŽím a rána v hlavě pálí a já cel;1i pluji na jakési ohromné
mlhavé ňece, která s9 |9upe pode mnou jako žebňinov1i vriz
::opy obložen1il v kolejnici tivozu polního. A cel1i svět á cel;|l
život nenÍ víc než tučn1i čern1i mrak, kter;f se zhuitit a padl ná
mne a kolem mn9 1 jehož lem se roztÍepil do sněhovfch děr
t,éto kalné .hli"v. Jak rychle.vsakuje do ni mrij život! Tisícer}rm
rtem pije jej a ssaje a loká!

Pít, pít, pít, pít! A nikde studánky nebo pramene; všude jen
sníh se zemí smíšeny. A nedoneseš ho k ustrim ani; na dláni
nezbude ti z něho vic než loužka špíny. Za MyšIenkou zapráhl
jsi a ruku po ní vztáhl, ale zkázi donesl jsi z ní sobě a -
hrrizo! * snad i jinjrm. Tak poličkuje Brilr člověka.

Neboé bojím se otázky, co jest se Zástupy? I(de jsou? Vítězi
nebo poražení? A zčásti či zcela? A proč-ide op,Ětě''y lezím
v tomto zasněženém poli, zkňiven;fmi prsty zr1fvaje zem, nej-
žalnější oráč, kter1f kdy rit|ru ryl ďo nif Ne'iiz pták orel, ilt..y
vzlétá za sluncem a.nebojácně patňí do jého.ohniště, n;ibrŽ
slepá žížala, jež se ukazuje na povrchu země, protože.pršelo;
a. pŤekrojená nadto v prili r1ičem zahradníká, kter1ii. vyšei
zkypňit prsé, neboé zítra chce vložit semeno do ní.

vosrŘBR.er ( pf iplazí se po čtgfech k Lazaroui / : Nezoufej ; nejhorší
není jisté, ba ani ne pravděpodobné' BratŤÍ .e ,,.átí... cosi
v hrudi mne o tom-.pňesvědčuje jazykem beze rtri, ale kt,erf
vidí zato i ve tmě. VěŤím, že nenechají nás v plen ani nepňít,elí,

ani studené vlhkosti této pridy. A pňivedou sestry s sebou,
opatrovnice raněnych. Jak teplé jsou ve stínu ruce, které stelou
lože nebo rozdělávají oheř v jiskrách praskající, zatím co me-
telice bije do okenních tabulek zčernalého sálu a zbojnílr vítr
hvízdá a skučí z hluchosti prilnoční stepi!

LAZAR: Rci mi, proč naděje zristává nejdéle živa v duši jako
srdce v těle člověkově do posledka bijící? A proč vám, mal1,im
a prost1im a pokorn;.im, bije její zvon nejsilněji a nejvěrněji,
jako by jen vám nesl radost svého zvěstování? A proč hrdé
a vzpurné opouští nejdňíve, sotva zlomeni dopadli země
s hňebce své slávy?

vosrŘBsel,: Je chleba chud1ich... lacinější než chleba z mouky
sebečernější. Je sněd1f chléb duše, kter1ii sytí nejvíce; kdo se
naučil již v mládí se jím živit, nedosytí se ho; a poslední den
života jeho na loži smrtelném chutná ze všech pokrmrl nejlépe
ještě.

LAZAR: Vítr duje, a co mi mete do tváňe, nejsou kr pěje deště,
nfbrž smrt a zničeni.

Ne strom, n1i'brž nepatrn1i plod se stromu času padl jsem na
zem, poněvadž pŤišla má c}rvíle, jako pŤichází hvězdě i trávě,
slunci i červu; a ležím zdelsez hnuti, věc spíše než člověk. A ne-
vím, spadl-li jsem proto, že jsem uzrál, nebo proto, že jsenr
zčervivěl; a všecko, co vím, jest jen, že sadaň s ošatkou se
blíží, pán a vládce této zahrady lidské, aby mne buď sebral
nebo zahodil.

voSTŘEBAL: Nadzdvihnu ti hlavu a rozhlédneš se pak ko]em sebe
i okem ducha. A uvidíš zemi pevnou pod pevn1im nebem a život
svťrj dobrii pod dobr1fm sluncem; a pochopíš, žes byl dobrjl
dělník na díle božím a pracoval v jeho službách, zapňažen do
záměrťr jeho jako všecko, co d še s tebou na zemi: od nejmenšÍ
rnušky až do psa, koně a vola.. .  a více ještě: tato země celá
i ono slunce, jež stojí nad hlavami našimi jako pán a velitel
všech a všeho. Všecko, co vidíš i mysliš, jest jen spňežení nebo
pňípňež do díla jeho a určené poháněti je k jeho naplnění. A ani
ty ses mu nevymkl, neboé není to v moci lidské. A víc: nebylo
to ve vťrli tvé.

LAZAR: opravil jsem vrili Svou a v soulad jsem ji uvedl s vťrlí
jeho, ale až donucen byv jím: ve chvÍIi, kdy vyměnil mně ne.



I02 jen mysl, ale i celou,byt99t a poučil mne, že ani to já, jež jsemměl za nejvlastnější švrij statek a majetek, .'*i".e, n1ibržjeho. Ale to mně vysvčtlii zemňel star;i Lazar pŤed čtyňmi dnynebo umírá teprve nynÍ? A proč 
"""í 

i;;;; i'-i.á, 
"..r.r-ristar1i? o tom mne pouč a pbactuJi ti ;"r." "ir."*J'po.ua .,"této zemi'

V.STŘEBAL: Protože snad i nového Lazara dílo jest dokonáno.Neumírá.pravy dělník, dňíve než dokončil svého dila. A blaho-slaven;i, kdo umírá, pokud teplo ruky j.h; 
"." 

.".i''ro riplněz povrchu díla jeho. Není krásněiší.po.dívane 
"" 

šJJtl, 
" 
ež kdyžstydnou oba současně: dí]o i dě]níL. 1" 1.""ll.'.",.iit ,,y.,,ot"-n11ich; 

" 
p.'.í'T191;',|'..''v;plácí již zde Éďh ill; sv;fm.Ale není nic žalnějšÍho, než káyž pňeŽil dělník 

".,oí 
aomo.ta umírá odcizen;1i své práci, zabloudii)i ao o".í"o"1'.rl, . nimiŽjest si cizÍ, smutn11 pňiživnik aita ciJirro.

LÁZAR (rozjasni's,e a rozzdíi c.elg): Díky ti, díky! Máš pravdu:vrátil jsem Zástupy-Bohu, ieĚoz isou; a všecťo bude již nynÍdílo jeho, jako jesi všecko díjo vzduchu a slunce, kdvž otevňínyjsou dvéňe tmavého a vlhkého sklepa, il;; ':ilí;,.ji-, 
"uynevstupovaly a nep sobily' Bťrh bude lydleti 

"ili 
;2ástupech

I P1osjou.pí je celé; 1 o+y budou prtbytek ;.r'"o spanir;i vnitŤivně, Z nitra vybuduje si je znova á pŤestavii ducůu a pravao,jako z vnitra t,rvskn:.'F{:ry woťto.;.r'o ..iy 
"..iir; a janejsem víc než pošetilé ditt, jez cťtěto stavot z vnějškaa prázdna a jehoŽ'domek z písku Se mu rozsypal nedostaven1f

" 
.YIoy;. a jeti,91 dlaně jsou nyní smutne a zneeistoné zbyteč-ností. Jak pňedstoupím š nimi pŤ.dt.b., Ó P;";;j;ř.istoupÍm

s nimi do tv;Ích Zástupri nebeik1;ch? Ú";i;.i,J*.^ 
'!

xlr (se soudcem a ,knězem pÍichdží u pr uodu.někotika uoitikmonarchické ar1td,du-''zleua po suah-u. d,.olti), ̂ii:-,"."|,a, rczi;
" 9"llt.v jsem jej tušil a , b|i,t,'a'|."9l ."y- or.."', z.vykl;rmměŤit rozběhv zvěňe 

i lidi. |o plášti j.em"ho po7"ui,."r. ,,i..ještě' po jehď postavě, která i'káyŽ klesla, jest vysoká, anovyšší, než jak se'jevila, pokud stálá vzt}čená; nebot zemo jestmíra všeho a nejlépe 
"měriš 

každého, ziíono i;.l;;h;;složíš-li
ho na ni. A nezměnil se nic, než žejest zabláce.'y a 

"k.vaveny;a pak .yě!ll jakési, jakého nebyr.álo 
" 

.;; ;;ii"",..á,riro ,.mu po tváŤi.

Líto jest mi jen to zde ještě: že nevÍ snad, jak poraženi jsou
jeho Zástupové, a že jistě neví, jak stanul jsem nad ním tuto
chvíli jako myslivec nad jelenem ulovenym, vstavuje mu na
šíji nohu, zatím co ruka zdvihá roh ke rt m, aby zatroubil jelro
vítězství hvozdrim i lidem.

Neboé zemŤel cel1f, tělo i duše i duch, a co leží pňed námi
a co obejme několik prken jedlové rakve, jest cel;.i Lazar,
diktátor Zástuprl; a není nic z něho nikde kromě tohoto těla
mrtvého. Zahynulo s ním i dilo jeho, které rozmetáme a roz-
prášíme do všech stran světa a jež obrátíme v ]<oiist větrri
a pohru časri; jen památka na něho zbude, ale ta jest a bude
dílem naším: my ji vytvoňíme, my ji zhněteme slinami jazyka
svého i mysli své, nejinak než včela hněte vosk pro ril svrij.

Není víc již neŽ poražená socha; rozbit jest tvar, zb;ivá jen
látka, aby byla roztavena a pŤelita k obrazu nového tvťrrce
a po vrili jeho.

(Hlasitě, slaunostně.) Vy dva, reverendissime i spectabilis,
jste svědky, že pÍešel k nám poslední chvíli; obrátil se k Bohu
i králi našemu, uznal svťrj blud a toužil odčiniti zlo, které spá-
chal.

xNĚz: Ano, pŤijal jsem zpověď jeho; potvrditi mohu to pňísežně:
zpověď jeho i lítost i touhu pokání ričinného'

SoUDCE: A mně se pŤiznal, že nevěňí již ve své Zástupy a že nikdy
nevěŤil ve svou Myšlenku; a hotov byl veňejně vyznati a od-
volati svrlj blud.

xn (uojdkriml: Slyšeli jste. Je náš a byl náš; a bude náš. Nik1fm
nedáme si ho vyrvati. Jděte pro máry, odneseme jej a čestnč
pohŤbime jako našince; a já lidu vyložím celé nedorozumění
jeho života, Myšlenky i díla.

(Vo jdci odchdzejí. Ze stfedu píichdzí ntnich Petr, )
PETR: Poznávám ho, syna svého marnotratného; bylo usouzeno

prozňetelností, aby nebylo srdce mé ušetŤeno této bolest,i. Ale
poslední chvíli volal lr Bohu z hlubokosti své bídy: slyšel jsem
kvílení srdce jeho a náňek duše jeho, protože se byla odvrátila
od svého spasitele. Než uspokojení nikde nena]ezl: i zatoužil
poslední chvíli mocně po všem, co pošetile opustil. Proto Bťrh
se nad ním slitoval a poslední chvíli jistě vzbudil v něm čin-
nou lítost.
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104 I pňicházím pohÍbít ho jako mnicha v společné kryptě kláš-
terní, kam jsou ukládáni bratňi a kde čeká v;fklenek určen1f
pojmouti i moji rakev. A odsloužím za něho mši zádušní
v temné kapli svatého Štěpána, vyznavače a prvomučerJníka,
u téhož oltáňe., kde mi, mal;f otrhánek, pŤed lety pňisluhoval pŤi
svaté oběti. Ó mne ubohého, opuštěného, t<těr;r jsem doufal
vždycky, on že pochová mne a za mne že zazpivá De pro-
fund is .  . .

Ale neb11it i toho, uložil mně kdysi v1fslovně, abych ho
pohňbil, kdyby podlehl ve svém boji. A padnu-li, pravil tehdy,
když jsem se byl marně pokusil vrátiti ho církvi i Ťádu,
a padnu-li, pohŤbi mne bez jména jako psa a pokryj mne hrub;im
pňíkrovem mého někdejšího Ďádu. A ňekni pak: Padl slaboch,
kter]ir neuměl ani poslouchati, ani vlásti. Zemňel, protože nikdy
nežil; a jméno jeho nebuď opakováno ničími rty na zemi. Vraé
se tedy, bratňe nešéastn1f, tam, odkud jsi vyšel; a tma a mlčení
buďtež za tebou, jako byly pŤed tebou, když jsem t,ě zdvihl od
mrtvého prsu matčina, tuláka, poběhlíka a pancharta, jehož
společnost, vyplila jako otrávené sousto a zavrhla jako pra-
šivce... ve strachu, aby sama neoprašivěla od tebe.

xar: Zatím jsme pŤišli my dňíve, otče, než vy, ale za stejnfm
ričelem: pohňbíti mrtvého, poněvadŽ, jsme pňesvědčeni, náIežel
vlastně nám a bylo jen nedorozuměnim, že si ho pŤisvo ji|iZá-
stupové. Rozpt1iliti toto nedorozumění bude již společn;fm
rikolem církve i státu a konečně i Ťádu vašeho. Nebude rozporu
mezi námi a vámi; dohodli jsme se a dohodneme se v drileži-
tějších a nesnadnějších věcech, než jest tato.
(Vtom zahuizdne několik kulek z praué strang, I{at,kněz,soudce,
Petr se rozutekou. A brzg se Ťiti pŤes jeuiště obnoueng utok
reuolučního uojska, píed tíemi hodinami odraženého, na kopec
Holašek. Za chuíIi stielba a rgk u leué kulise a uitězny poirtt,
reuolucionaňri: Dolrl s tyranem! Hore Zástupy! Hore Zástupy!
Na scénu ugjde a nad mrtuolou Lazarouou i nad Vostíebalem
stane Matouš s dobrgm básníltem a prŮ'uodem reuolučních

ao jdkťt.)
vosTŘEBAL: Pňišli jste pozdě.
MAToUŠ: AIe zato jako vítězové' Jest již rozhodnuto a není od-

volání: podrželi jsme vrch. Jsou obklíčeni zleva, a tÍm také

tohoto kopce jest již našinci dobyto: část nepňátel jiŽ ut,íká'
ale většina neunikne zajetí. Jest již rozhodnuto pro Zástrrpy:
dostává se jim nyní do rukou vláda věcí jejich. (VostŤebaloui,)
Povéz,jak zemŤel diktátor a všecko, co víš o skonu jeho i o tom,
co bylo pŤed ním.

VoSTŘEBAL: Padl, stňelen byv do hlavy pňi ritoku na tento kopec
několik vteiin pňedtím, než jsem byl zasažen kulí do beder.
Neboé tÍeba ti věděti, že lsti vymohl si jakoby pňání poslední
a milost nejvyšší, aby mohl za Slanku bojovati v Zástupeclr
jako nejmenší z niclr a smrtí splynouti s nimi' když. zdálo se
mu' nedovedl toho životem. Když jsem pňišel k sobě, slyšel
jsem ho sténat: mučil se pro zlo, které zprisobil snad Zástuprim,
a nejistota, vítězi-li jste či poražen;imi, trápila ho. Svrij život
zničen a zmaŤen1f viděl jako červa v prili pŤekrojeného r;ičem
zahradníkov1im. PŤiplazil jsem se k němu, a hlavu mu nad-
zdvihnuv, snažil jsem se dáti mu s rozhledem oka i pňehled po
životě jeho jako po díle dělníka božího a odstup od muky
chvíIe, i utišil se poněkud. Pak o záměně své duše staré Bohem
za novou blouznil i o tom, jak ukázána jest mu tím nicota
a marnost jeho; a pochopil později, že i nového Lazara dílo jest,
zdá se, skoncováno; a proto že dobŤe jest mu zemňíti nyní a ne
později. A naposledy Zástupťrm blahoŤečil, odkazuje jich Bohu
za pňíbytek a skládaje vládu jejich na něho, jehož byla prf
vždycky a bude vždycky.

irlatouŠ; B;ll velik1f, protoŽe byl siln1ir a sbatečny i v zoufalství
a pokušeních jeho; ani tehdy neskládal rultou v klín, n;ibrž
pracoval zdvojeně, ze všech sil pŤipravuje a uspišuje toto vítěz.
ství naše. Neboé ono jest v podstatě jeho dÍlo: on je podloži l
sv1fm d myslem, on je umožnil svou pňedvídavostí. Plod, jenž
uzrál na štěpu jeho silné, mocné bytosti, padá nám nyní do
klína; a chutnajíce sladkost a vrjni jeho, líbáme jeho duši na
sv1ich rtech. Proto buďtež vděčny mu a zvučte jen chváIou
jeho!

VoSTŘEBAL: DobŤe jsi Ťekl: byl silnf a statečn;f i v zoufalství
a pokušeních jeho; proto otevŤína jest mu znovu brána naděje
a radosti v poslední chvíIi jeho.

oonnÝ BÁsNÍx: Chvála z st raněného jest více než chvála z rist
zdravého, neboé bolest jest pták sedající a pějící na vrcholu



106 stromu života; a není nic již nad ním leda otevfené nebe modré
radosti letní, polibek vykoupen;ich duší zemi.

otvírámli pňece rist sv;ich po tobě, bratŤe trpící a ranou
sraženy, činím tak, protože básník byl vždycky zpytatel a vy-
kladač duše svého národa a vedl ričetní knihu jeho života,
vyrovnávaje položky jeho s Bohem. Ten zde (ukazuje na La-
zara) by| vpravdě velik1ir, poněvadž miloval nad všecko život
věčn a toužil dáti jej všem.

Duch jeho byl svobodn;i: svobodn;f jako vzbouňence' svo.
bodnějši ještě v konečné pokoŤe pňed Bohem; a nic otročího
nemělo pňístupu k duši jeho. Nespoutaná, nesvázaná tíhla
vždycky v budoucnost; a vytváňela ji již v pŤítomnosti: proto
neobejme a neopíše ho chvile. A jen jerlen člověk na zemi mohl
ho souditi: on sám sebe; a pak jiŽ jen Brih soudem posledním
a konečn1im. A soudil-li se, soudil se jako umělec tv rce, opra.
vující a dokonalící se každ;fm nov m dílem: své staré id po-
pravuje v něm a nové zak]ádá a ospravedlĚuje.

Visalec vždycky jest člověk. Nejprve na zcela krátké šririňe
pupečné v životě mateŤském a volnost jeho je zcela nepatrná;
později jako dospěl1i na delší šĎťrŤe volněji pobíhá životem
v širších kruzích; a ty naposledy pŤedávají ho posmrtnym dra-
hám mnohem, mnohem širším a skoro nekonečn1y'm. Blah, kdo
pochopil to již zde na zemi a zaŤídil se podle toho!

A Lazar pŤedjímaje věčnost, vtěliti chtěl ji již v život po-
zemsk;f a včleniti a vtěliti vás všecky ve vyšší ritvar života:
v Zástupy... to nejvyšší, jehoŽ se domysliti i dotvoňit,i mriže
zat'im člověk.

Boha strhnouti chtěl na Zem' neboť vy všichni vespolek
a lražd1i z vás - a nejen vy, n;ibrž všichni národové a všichni
lidé světa - jste zárodečné ridy pňíštího jednotného božího
těla, svatélro a neporušitelného ve věčnosti. on srťrst, jejich
chtěl uspíšit: srrist jejich i vrrist jejich v božství.

A co clrtěl, čas dolroná za něho; neboé najal jej jako dělníka
věrného k práci nikdy nekončící, mzdu zaplativ mu hned za
první den díla životem a krví svou. Čas, pravím, dokoná již
dílo jeho - čas 

" 
*y, spojenci jeho, dnešní i pňíští, množícl se

stáIe a rostoucí stále a jichž bude pŤib;fvati jako hvězd na nebi,
jak zraje k prilnoci doba.

I položte mrtvolu jeho jako oběť do základrl nové živé bu.
dovy lidské - budovy větší a slavnější než všecky katedrály
zemé - pňesvatého těla světovj.ch Zástupti: ono jediné jest
prav1i a vlastní chrám Ducha a není jiného mimo ně.

VŠICHNI: Je náš, je Zástupri!

OPONA




