
TLitrENI PAOTI SMRTI

čili

PÁN' KTERÝ NnMoHI.. snsTÁRNoUT

Komeilie o tŤech aktech



OSOBY

MUDR PETR vĚŽNÍK, venkovskÝ lékaŤ
JIŘÍ STRAKoš, riŤedník bankovni

MILoŠ BINKA, r iÍedník pojišťovny Čechie
MUDR ALBERT OBERGEIST, asistsnt kl inickf

MUc HUMPRECHT HoUŽVIČKA
PROF.  MUDR QUIDO VALNOHA
ČERNÝ PÁN
PANÍ EVŽENIE sTRAKoŠoVÁ, Žena Jiňího

'  
SLEčNA HEDVA PISToRIUSoVÁ
PANÍ I\ÍARIE PL ÍSKALovÁ
sLEČNA JIŘ lNA FoREJToVÁ
BARBoRA KovÁČKovÁ
sLUŽKA
PIANISTA

Dějstuuje se za ndšich dn ; u I. a II. aktě u Praze,
U III. aklě na uenkouě,

Mezi I. a II, aktem pťll čturtého měsíce,
mezi II. a III, pťll sedmého měsice.



Jednání pnvní

ProstÍedně rozsahlg pánskg pokoj Jiíího Strakoše' zafízeng, jak
bguají iiž takoué místnosti u prostfedních uíedníkťt, mdlo učelně
a zato tim honosněji; ale u Strakoše píistupuje lt tomu ještě ukus
poněkud diuadelní, Ndbgtek není, nejlepši, ale r zné bíbelotg, udzg,
uějíŤe iako bg do tebe šťouchalg lolttem: Pozor, jsme zde u uměIce.
V jednom rohu kuídc|tg slolek, pfed ním dua kožené fauteuile. Ně-
kolik židlí sneseno sem zŤejmě z uedlejšího pokoje, abg nepŤekd.žetg
pííštím tanečník m,ltteŤí isou očekdudni. Z ustro jení poko je patrno,
že bude sloužiti za bufet k thé dansant. Je zde čajoug stolek, naněm
slmouar) šáIkg, cukfenka. Na stěně mald zasklend knihouna,

Během pruních scén uejde do pokoje nělrotíkrat služka u bíIé zd.
stěrce a u bilém čepečku, tu pŤíndšejíc cukr do cukÍenkg, tu krabičku
cigaret, a jindg, abg rozdmgchala uhlí U samouaru.

Naprauo duéfe oteufeng do jiného pokaje, u němž se bude tančtti
ke ltlauíru.

JIŘÍ STRAKoŠ (tuaŤ okresniho krasauečka; sdm; sedí u kfesle u ku-
Ťackého stolku s nohama natažengma a čte u knize; pak ji odtoží
a ziune): Jak nudno. (Pohlédne na hodinkg,) Už by tu mohl i
blit!

SLUŽKA (hld's i): Pan Binka!
STRAKoŠ: Že prosím! (Jde mu u ustretg.)
BINKA (uzká, zabrejličkouand hlaua prozrazuje cosi jankouitého, po-

sedlého jedinou mgšlenkou): Dobr;/ večer, Jiňí. Jsem jako oby-
čejně první. Tomu se Ťíká pŤesnost. Tomu se ňíká matematické
uvědomění.

STRAKOŠ: Pňesnost, toé zdvoŤilost králú. Ale o tom se v Praze
posud nikomu ani nesnilo. Těžko snáším čekání. V tom jsem
jako Ludvík xlv. J'ai Íailli attendre.

BINKA: Já se také zlobím na českÝ národ, že si  neuvědomil dosL

matematického ducha doby. Zrneškat minutu, to je dnes ztratit 173
jmění. IJvědomovat si víc a víc čas, dovést s ním počítat, do
iemností větších a větších, v tom máš celou moderní civilisaci.
Á 'oy za ní tak žalostně kulháme. Dej si s něk;ilm v Praze
dostaveníčko na pátou, a buď jist, že o pril šesté nebude ještě
na místě. Jsme stále poloviční baráčnici.

StnaxoŠ: Řekni raději celí. Proto není Praha velkoměsto a ne-
bude ani ve]koměsto, i když bude veliké město. Teď nejsme
posud mnohem víc než veliká ves. (Nabízi cigaretu.) Vezmi si
na pŤíklad tu naši literaturu. Provinciální, Ííkám ti. Trostlos
a heillos provinciální. Všecko jako z Hovězí Lhoty: těžko-
páďné, bez jiskry, bez espritu. Sam dňevák a samá koženka.
Schází nám, brachu, světov)7 vzduch! Taková PaŤíž! Tam se
ta duchaplnost zrovna pije se vzduchem. Jdeš ulicí a básnické
motivy ti padají pňímo na hlavu. Vidíš takovou midinetku
a máš pňed sebou báseĎ. Ta lehkost a gracie, ten vkus a švih;
ta chrize, ta nožka, to lytko. ' .  A to je ještě jen holčice z ul ice.
CoŽ teprve dáma! Kdežto tady? Ženy jako dragouni, špalky,
z každé bys mohl maso štípat, nebo dáváš-li tomu pňednost,
na každé bys mohl maso štípat. Dámy...  dámy jsem neviděl
v Praze snad již měsíc. Vesměs domovnice a pradleny pňe-
vlečené za paničky.

BINKA: Ale ty jsi strašn]i'sat,irik, člověče, kdo by to v tobě hledal?
A jakf rafinovan1i požitkáň!

sTRAKoŠ (afektouaněJ: Budiž. Jsem, chceš-li tomu, dificilní. Těž-
ko mne uspokojit' Kdo se miluje s Musami, jakpak má nalézt
zál ibu v nějaké té Anči, Bárči nebo Tonči?.. .  Víš, jak to Ťíkal
She l ley?

BINKA: Tuchy nemám.
stnaxoŠ: Milovali jsme v některém svém pňedešlém životě Anti.

gonu' a proto nenalézáme nyní uspokojenÍ v žádném svazku se
ženou pozemskou. Jsem básník a umělec, a ten má právo na
krásu, volnost, opojení, pňekypění života. PotÍebuji toho všeho
nevyhnutelně ke své tvorbě. A zatím:jsem nucen k stňízlivosti,
lr spoŤivosti, k šosáckému živoňení. Proč jsern se pii svém
vtěleni zm1ilil v zemi? Proč jsem si nevybral nělrter;ir bohat;i
stát, Francii, Anglii, l\ěmecko, kde bych nebyl tísněn a dušen
poměry? Já, člověk světového formátu, a vrodím já se do Zemé,



174 která má na sobě stigma okresního obmezenství ve všem všudy.
BINKA: To je ovšem chyba těžko napravitelná. Kdybys byl

alespoťr počkal, až vychovám Čechy k matematickému uvědo-
mění, k obchodní pňesnost i ' . .

STRAKoŠ: K tomu jich nevychováš nikdy, mil brachu.
BINKA: Proč?
STRAKoŠ: Protože nemáme moňe. Proto nebudeme nikdy světov1i

národ. MoÍe zdesateronásobůuje počet národa, vychovává jej
k odvaze, síle, sebevědomí. Vezmi si Holandsko, vezmi si Dán-
sko. NenÍ jich mnoho, ale mají moňe. MoÍe, to znamená loď-
stvo, kolonie, světov1il obchod, v1 měnu statkťr, ryclrlou cirku-
laci  hodnot, odvahu...  pohrdání všedností, lásku k nebezpečí,
kult heroismu. Kdežto vnitrozemí? Zdrob uje a zmalicher-
riuje, vede k zápecnictví. Čechy, stňedoevropská loužička; nic
víc. A piit,om se to nad1jrmá jako oceán! K smíchu. (Zduihne
knihu, již odložil.) Jako tohleto. Kritika to vynese do nebes,
čteš o tom sam1i kamerádsk1i superlativ. Ale vynes to z české
zatuchlé sednice do tahu vzduchu světového. Co z toho zbude?
Snad míťr než z pampelišky na podzim! A vribec - já bych byl
proto, je-li spisovateli padesáL, (naznači rukou stíndní) od-
pravit ho.

BINKA: Nu, o to se nestarej. To udělá za tebe již kritika.
STRAKoŠ: Ale ne tak; bez metafory, doslova! Vzít browning, pňi-

Iožit mu ho ve spani těsně k lebce a buch a bác. Měl by to
odbyto a bez bolesti. A jde.li o spisovatelku, zabít ji již ve
čtyňicíti. A ne, dňív! V tňicíti. Bez milosrdenství. V tu dobu
pÍestává již myslit,_pokud vribec kdy myslila. Tím orgánem,
kter m vribec žena myslí. . .

BINKA: A to je?
STRAKoŠ: Uterus! Mťržeš se o tom víc dočíst v Strindbergovi

a Weiningerovi.
BINKA: Tak se mi zdá, jako by ses, hochu, nudi l .  Z nudy vznikajÍ

takové černé myšlenky. A pňece jsi teprve rok ženat. A ženu
máš, že by ti ji mohl závidět padišah všech věŤících. (Mhoufí
mlsně oči'/ Chodí jako po obláčcích. Tak divně krásná je, až
ti to hrdlo stahne. Tělíčko jako proutek (zmlkne rdzem, jako bg
se lekl, že se prozradil).

sTRAKoŠ (s cgnickgm směuem): I to omrzí časem. A vribec,

manŽelství je nesnesitelná instituce, alespoř pro mne. Nemám 175
pro to prostě orgánri; nejsem na to duševně zaňízen. Žena chce
od tebe stálou pozornost, mazlení, něhu, šišlání. Tu celuj ru-
čičky, tu chva| nožičky. A samé tintili činčili vantili. Kdežto
já (ugpne hruď, nasupí obočí) jsem duch militárnÍ. Ano, mužn;i
militární duch, zápasník, duchovní boxer. Mužnost sama'
Tvrd;f diamant.'ne měkké uhlí. A dusím se v tom celém zner-
vosnělém, pŤetopeném, skleníkovém ovzduši čes]<ém. Člověče,
kdybys jen tušil tu lávu zde (bije se do hrudi) uvnitň. Vyl bych
bo|estí, pomyslim.li na všecko , co zde |eži, aniž bude kdy vy-
neseno na světlo. A to vědomi, Že je to vlastní žena, která tě
ubíjí. .  .

BINKA: Ale to není pravda; t,o nemťrže...
sTRAKoŠ (píeruši o/: Nenamítej nic! Vím, co chceš ňíci. Ale aé

promluvíš tak nebo onak, stále bude to fil istr, šosák, mate-
matik pojišéovny, statist,ická tabulka. Šetň mne, šetŤ našeho
pňátelství! Mám již zcela málo ilusí. A o tobě si myslím, že nejsi
snad pŤece riplné zviÍe.

BINKA: Chci také doufat, že ne, Smím b;iiti tak směl1f a odvážiti
se takové naděje?

stnexoŠ: Nech nás tedy žíti nadějí, nás oba. Alespoů nějak1|' čas
ještě. Než dosti zesÍlím, nebo lépe, než dosti otupím, abych snesl
méně bolestně tu ránu. Zatím toho mám, pňísahám ti, dosti
od Evži.

BINKA: To nemyslíš vážně.
stneNoŠ: Vážně. A ostatně: jsem mnoho vinen sám. Měl jsem se

lépe znát a neměl jsem se ženit. Měl jsem vědět, že jsem z rodu
Zelen1fch Jindiichri, z rodu mužsk1fch citlivek. Každjl dotyk
skutečnosti, každé pouto a vědomí pouta je zabíjí. Mají žíti
jen ve volném svazku, ve volné lásce.. .

BINKA (poulí na něho očka): Ty jsi tedy také pro volnou lásku?
STRAKoŠ: Ah, ovšem' Pomyšlení na to, že má na mne žena právo,

že mám k ní povinnosti, oclrromuje mne piímo eroticky. Ne-
mrlžeme milovat, mv mrržské citlivkv. na komando a nem -
žeme milovati v zajetí. Jen na svoboáě. Jen z čisté inspirace.
Někdy den co den, někdy za rok jednou. Zákon, právní poměr,
veňejnost, ňek bych policejnost, té věci - manŽelství pňed
l(nězem' nebo ještě h ňe, pŤed starostou Velké Prahy _ nás



177176 plostě Zabíjí. To je nám jako ledová sprcha a9 !9nt0 červnové

noci. To ničí naši lásku, i kdybychom ji byli na počátku

cítili.
BINKA: Ale, brachu, to byste měli žít na měsíci a ne na zemi.

Nejste schopni b;i'ti podmětem pevn]i'ch jednání! Jste nevypo-

čitátelni tiat, tt-eri se nemohou právně zavazovat a nejsou

snad vribec pňíčetní. Vás bych ze svého matematického státu

vťrbec vyloučil, vypověděl. A já, duch horující pro matema-

tickou exaktnost, prijčuji takoqi'm lidem peníze..'
STRAKoŠ: Ty Ťíkáš svy.m několika všiqim stovkám peníze?

BINKA: Ano, poněvadž jsem matematik a poněvadž. vím, že se

zač1ná ocl jednotek, desítek, set, nežli se dospěje k milionťrm

a bilionrim.
STRAKoŠ: Jak tě lituji! Z Lebe nebude nikdy Ariel. Vždycky se

budeš plazit pňi zemi.
SLUŽKA (uběhne^ jaksi u rozpacich do pokojeašepta-něco S-trakošoui).

.'1*o*od (potošáptem): Aie nemám tolik; vyňidte milostpaní, Že

mne uvádí do rozpakťr.
BINKA:  oč jde?
STRAKoŠ: Ňe samé nepiíjemnosti, lapálie, bagately, které nestojí

za Ťeč, nebo lépe neměly by státi za Ťeč, kdyby byl svět slušně

organisován. banální štaiosti s domácností. Člověk aby měl

stíle v ruce peněženku. Konečně:nač ti to tajit? Jsem umělec.

Jsem z jiného těsta než vy ostatní a mám právo žádat, 1Pv"t'
byl měÍen jinou měrou. Chceš-li to již vědět , žena si posílá ke

*,.'o p.o plníze na sandwiclre. To máš moderní manželství

á la Sirindberg nebo á la Becque. Mal'i riňedník jako já, nechce-li

večeňet dennďvuňty a chcei si občas koupit i'slušn.ou.knihu

nebo se podívat dď divadla, nem že vyjit. objednáš si něja-

kého toho Suarěse nebo Chestertona...
BINKA: Nebo si zajcleš několikrát za měsíc do baru.

SrnexoŠ: Nu, což o to.. .  I to se mťrŽe stát. A na konci měsíce

se s tím pal shledáš. Máš clíru v kapse o t.iden dŤív, než je ti

to manželkou dovoleno' Nemohl bys mne založit?

RINKA (zuážní. Rozšafně a dŮležitě ugtahuie.z n7rryyí.!ry',a to-

bo t ku ) : Konečně : p r očne?Vypomohu t i t e d y j eš t ě j e dnou .
(Poddud mu papírouou banltouku.)

srneNoŠ: Diky., (odurdtí se od Binkg a s neuuěŤitelnou rgchlostí

složí Bin|towl bankouku do sué ndprsní peněženltg, z níž uglouí
desetikorunu a podd' ji služce') Tu máte. Že se pěkně poroučím.

sLUŽKA (uezme peníz a odejde).
BINKA: Ale víš, že je to v tomto měsíci již po tňetí? DovolÍš,

poznamenám si to. (Vgtahne zapisníček, zapisuje.) Jsem tvor
šosáck a poňádkumilovn1i.

srnaNoŠ: Ale ovšem, zapiš si to i s datem a tňebas i hodinu
k tomu pňipiš' Cifra, cifra, ano, to je jedinjl triumf vás fil istrri
proti nám, mužrim ducha a obraznosti. Ano, tomu se Ťíká sku-
tečnost. Padá to na tebe jako centy, drtí tě to jako skála. Pak
Iétej, Arieli, tvoň! Jsi v nejlepším a někdo klepe. Služka.
(Napodobi. jeji kfiouraug hlas,) Milostpaní se nechá poroučet
a že pr11i nemá dost na sandwiche. A ležíš hned na zemi s pňe-
ražen1fmi kňídIy.

BINKA: Ale dovol, jak si má žena pomoci, když ji nedáš sdost,at,ek
peněz na domácnost?

stnaxoŠ: Jalr si má pomoci? Jakkoli, jen ne tak, jak si pornáhá:
tím, že mne obtěžuje' Tyhle věci mne prostě zabíjejí. Nejsem
stvoien proto, abych v1'dělával na domácnost. Nejsem kriri
tahoun. Jsem ušlechtilá krev, která nedává nijakého pŤímého
uŽitku. Já, básník, kter1ii nosí zde (udeíi se do hnili,) nesmr-
telná veledíla, mám snad doma ještě pracoval na nějaké
soukromé práci vydělečné? I to se bude snad ode mne
žá da|,?

BINKA: Uskrovni se tedy ve sv1|'ch potňebách. Jinak to nejde.
sTRAKoŠ: Uskrovřuj se! odňíkej se! Piemáhej se! A kdy budu

žít? Plně žít? Píti život pln;fmi doušky jako víno na bakcha-
nále? Žiti životní piebyt,ek a pňekypění? Čas prchá, já stárnu;
ještě několik let a bude ze mne zkysl;i, mrzutÝ ťrŤednickf
Sol lmar'  směšná žánrová f igurka pro Herrmanna...

SLUŽI(A (pološeptem k Strakošouí/: Milostpaní vzkazuje, že je to
málo, Že potňebuje ještě alespoů deset korun...

STRAKoŠ (nearle): Dal jsem, co jsem měl. Ale není-l i  zbytí.. .
(Binkoui.) Buď tak laskav, stupriuj ještě své včŤitelství
a opakuj svou prijčku u mne.

BINKA: Ale dovol, vždyé jsem ti pňed chvilí p jčil padesát korun.
(Služce.) Kolik vám dal?

stuŽxe: Deset korun.



1?9178 STRAKOŠ: Ale mlčte! (Dorozumiuauě.) \[ylihe se, jistě se m1ilite.
Nepodívala jste se poŤádně na ten papír. Byla to zcela určitě
dvacetikoruna. (Binltouj./ ostatně jest snad básník proto na
světě, aby vám vedl dvojité ričetnictví z každého všivého ha-
líňe, kter1ir mu prijčíte,... VY špinavi buržuji? (odplíune.)
Hanba vám!

BINKA (služce): Kolik potňebujete?
sLuŽxe: Ještě deset korun.
BINKA: Zde jsou. Ale pňed milostpaní ani siova o tonr, kdo vám

je prijčil. Ani slova! Rozumíte?
SLUŽKA (ltgune hlauou a zmizí)'
stnaNoŠ: Nu' také dobňe' Je to vlastně urážka, ale umělec musi

sí umět stvoňit divadlo ze všeho, i z vlastního ponÍženl' TÍm
dokazuje, že ho nemrižete urazit, že je nad vámi, nad životem,
nad vším.

RINKA: Dovol, proč jsi mi neŤekl pňimo, že potňebuješ také sám
pro sebe?

STRAKoŠ: Protože se mi hnusí ta špína konfesí. Antick1i člor'ěk
jí vťrbec neznal; proto byl tak velk;f a siln . Ale chceš-li to
již mocí mermo vědět, tedy: potňebuji té padesátikoruny, abych
mohl zítra ráno poslat Hedvě kytici. Stačí ti to?

BINKA: Jaké Hedvě? Kdo je ta Hedva?
StnexoŠ: Festina lente! Za chvíli se jí budeš moci obdivovat in

natura. A je, pňíteli, opravdu čemu se diviti. Slíbila mi určitě,
že dnes večer pňijde. Již pŤed měsícem jsem ji seznámil se
Ženou ' . '

BINI{A: Se Ženou?
srnaxoŠ: Ano, se ženou' To je, brachu, vyšší matematika, to

jsou lrotové diferenciály a integrály. Nejdňív z ni musíš udělat
pŤítelkyni své ženY, než z ni mriŽeš udělat svou milenkrr. Tím
uspíš podezíravost obou; pak se teprve mriže zatátrnout léč
s naclějí ve zdar. Taková je ta strategika, mrij mil1i!

BINKA (udeŤí. se do čela): Teď vidím teprve, jak;i jsem pňi vší
své matematice éulpas a jak;fs ty mistr.

EvŽA STRAKoŠovÁ (uběhne rozradouand do pokoje, a tleskajíc do
dlaní, urha se k Strakošoui): Považ, Jiňí, mou radost. Tedy
pňece pňijde! Teď pňišel vzkaz od něho; za malou čtvrthodinku
je tu. Celá má mlar lost se mně v něm vrací. Je mně, jako by

mně bylo znova čtrnáct,. (Zpozoruje teprue ngní Binku.)
Dobr;i den, pane Binko.

BINKA ( líbd ií ruce): okouzlen vaším vzeziením, milost ivá.
Kvetete do dívčích let.

rvŽe srRaxoŠovÁ: Do babích, ňekněte. Brzy budu šedivá. Jiňí
mně dělá starosti. Neshledáváte, že je nějak pÍepadl1i ? Psává
hluboko do noci. (I{Iade mu rultu na čelo,)

STRAKoŠ (snímd ji chladně): A častěji do noci ještě flámuje.
BINKA: Naprosto ne. Zbytečně se rozčilujete. To je zvláštní, že

nejlaskavější, nejpozornější ženy mívají muži, kteŤí jich nej-
méně zasluhují. Nás' kteňí bychom si jiclr dovedli jinak váŽit,
takové št,ěstí nepotká.

EvŽA sTRAKoŠovÁ: Ale teď bude všecko dobie. Jsem tak šťastna
od té chvíle, kdy jsem získala jistoty v té věci. Rozhodl se mťrj
doktor a usadí se v Praze, nedalelro nás, pňes ulici skorem. Je
to, jako by se mé štěstí vrátilo z toulek domri a ňeklo: Dost
jsem se natrmácelo po cizích, u tebe je pňece nejlépe, zťrstanu
již s tebou' A sedlo si za strjl a chtělo večeňi a pak nocleh. Pro
mne je to jako počátek nového života. Musíte totiž vědět _
ale vy to již alespoů zčásti víte -, čím nri byl doktor Věžník.
A Jiňímu talté.

Srn.lNoŠ: Nu, to jsou poněkud imaginární zásluhy, alespo
pokud jde o mne. Jsou l idé, kteňí myslí, že Lé po druhé zplo-
dili ' když jsi u nich náhodou nezemňel.

BvŽA sTRAroŠovÁ: Ale, Jiňí, vždyé jsi sám ňíkal, že mu toho
nikdy nezapomeneš, jak mne vychoval a jak tě pňijal, lrdyž
jsi se o mne ucházel; jak tě léčil a vyléčil, když jsi se tam u nás
na horách rozstonal.

stRexoŠ: Nu, v enthusiasmu mládí člověk často pí'estňelí. Stáť.í
b;Ívá skoupější na chválu,

EvŽA STRAKoŠovÁ: Kdybys věděl, jak t,i to nesluší, hráti si na
vystŤízlivělého vysloužilce života.

BINI<A: Moje ňeč, milostpaní. Je to jelro koketerie. Až bucle
starší, uteče od ní první'

EvŽA sTRAxoŠovÁ: Nu, doktor Věžník ho již vyléčí. Ten má
zvláštní smysl pro pravdu a ryzost: nesnáší nic falešného' nic
padělaného' Svou ironií sešlehá ti všecko líčidlo s tváŤe, ale
líc rozkvete ti pak teprr'e vlastní červení. Bože, jak krásně



mne vychovával. Na nejlepších, nejlaskavějších myslitelích
a básnících světa. A lr jaké harmonii dušc i srdce, k jaké ne-
bojácnost i  pňed smrtí.. .  i  k té vyšší: pŤed životem. A uvažte,
že jsem nebyla jedinjr pňedmět jeho péče...

BINKA: Měla jste družky?
EVŽA STRAKoŠovÁ: Alespoů kopu.
BINKA: Tol ik?
EVŽA sTRAKoŠovÁ: Ano. Byly jimi všechny dědiny a vsi v okruhu

dvou mil. o lraždém utrpeni v nich věděl, každé doverll vy-
léčiti nebo mu aspoĎ ulehčiti. Lidé mu Ťíkali ten dobr;i ča.
roděj z Hrirek. Všecko, co měla krásného má dívčí léta, toho
on byl st,rrljcem nebo dárcem. Byl jedinf mrij pÍítel, jediná
má piítelkyně. A snad i  má první láska...dňíve než pŤišel J iňí.

STRAKoŠ: To je dost, že sis v tom nadšení na mne vribec vzpo-
mněla.

EvŽA STRAKoŠovÁ: A ještě pak trvalo d|ouho, než jsem pňeko-
nala všecko, co jsem k němu citila. Všem m;Ím smutk m, roz-
mar m, zoufalstvím, zmatkrim... celému mému bezradnému,
bezpomocnému mládí rozuměl.. .  jako nej lepší pňítelkyně. Ne,
to nebyl pán devadesátilet;i, to byla ve sv1iclr chvílích osm.
náctiletá dívka: jemn1i', pozorn;i, všecko sledující, na čtvrt
slova chápav1i, tak pln1i svého tajemství a tak šetrn;ii k cizímu.
Nemáte tuchy, jak mlad1i dovede b1iti doktor Věžník!

BINKA: Kol ik že je mu? Pňeslech jsem to. ČtyŤicet? Padesát?
STRAKoŠ; K smíchu. Hodně pŤes devadesát,. Určitě to ostatně

nikdo neví; udává sám své stáŤí po kaŽdé jinak. AIe tolik je
jisto, že je velmi, velmi star1y', i nejstarší lidé z jeho rodného
kraje pamatují jej ve sv1ich nejranějších vzpomínkách jako
dospěIého.

BINKA: Aááá. Již mi svítá' Vzpomínám si. Je pojištěn u naší po-
jišéovny. Je její nejstarší klient, hned od jejího založení. Říká
se u nás o něm pril žertem, p l doopravdy, že brzy zruinuje
náš ťrstav.

STRAKoŠ: Máš pravdu. Jeden z Lěch dědk , kt,eňí nemohou
umĎít... kter;ím budou musit dát palicí do lrlavy. Věkoživec
Ťíkají mu na horách. Sám o sobě tvrdí, že hlidá svět. Chlubí
se, že je mladšÍ než tňicetiletí. Nu, je něco na tom. Vidíš-li lro
tančit nebo bruslit nebo v sedle' neubráníš se dojmu: to je

opravdu tňicátník. Tak je pružn1f, vášniv;f, rytmem zachvá-
cen;f .

BINKA: Neschází, než aby měl ještě erotické avantury?
STRAKoŠ: A to taky že má, Myslím, že znepokojuje všecka mladá

děvčata a všecky mladé ženy v okolí. Myslim, že jeho proslulá
dobročinnost má zde svťrj koňen.

EvŽA sTRAKoŠovÁ: Jiňí!To jde pňes všecku míru a slušnost. Jak
ho mrižeš tak hrubě pomlouvat? Mluvit tak brutálně o našem
dobrodinci!

STRAKoŠ: Vidíš, to je ženská vděčnost. Ano, buď k ženě dvorn1i,
vzbuď v ní ilusi, že ji miluješ nebo že bys ji mohl milovati,
a mrižeš pak vraždit - ona tě bude hájit ještě na popravišti.
Nač bych se tím tajil? Jsou mně odporni všichni dlouhoŽivci
a tenhle zvlášé. Je nad pomyšlení náročn1i a obtížn;i. A samo-
libec, jako všichni tak zvaní samorost}í filosofové, species
lidstva mně zvláště odporná.

BvŽa stnaKoŠovÁ: Dost! Řekneš-li ještě slovo proti doktoru
Věžníkovi, okamžitě odejdu.

BINI{A: Nehněvejte se na něho, milostpaní! Tou svou vášnivostl
dokazuje jen, že na něho posud žárlí. Cítí, že je mu posud ne-
bezpečn1f. Není si možno myslit větší poklony pro doktora
Věžníka nad tuto zde. Budí on, devadesátník, žárlivost šesta-
dvacetiletého. . .

STRAKoŠ: Vykládejte si to, jak chcete, já neustanu tvrdit, že je
nes]ušné žíti nad normál. Slušn1i člověk pozná se po tom, že
se odtud klidí včas. To je právě Životní umění, nalézt chvÍli,
kdy máš vzít k]obouk s hňebiku a poroučet se. ,,Cize zní ještě
učení: umírej v pravy čas!..

EvŽA STRAKoŠovÁ; Tys zl;i, záštipln1i človělr, Jiňí' Tryská v něm
mocnější pramen Života než v jin1fch a toho mu závidíš. Proč
by umíral, kdvž ničího života nedusí, naopak všem kolem
sebe pomáhá?! Jeho smrt nepňinesla by nikomu pro;pěclru,
jeho život pŤináší jej však stá le ňadě l idí!

STRAKoŠ: Je velilrá otázka, je-li to pravda. Já soudím, že svou
existencí, talr dťrkladnou' obírá o existenci jiné nebo alespoťr
zeslabuje existence cizí. Mrij estetick1i pud pravi mně prostě:
neslušnost, nevkus. A bezohlednost k mlad1im. Měla by bfti
policejně zakázána.
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182 EvŽA sTRAKoŠovÁ (blízka pldči): Nevím, jak bych pňežila smrt
dolrtora VěŽníka, a ty mluvíš takové cynismy. Což nenÍ
v tobě 'ani krapet lidství?

stnaNoŠ: Řekni raději ani krapet, slabosti. Jsem proti vší mo-
derní sentimentalítě. Jsem člověk renesanční. Nadešel ko-
nečně čas bfti tvrd1i. ,,Buďte tvrdi, bratŤí!.. Válečn;|rch duch
je nám tňeba, ne zŽenštil;Ích hysterikťr.

EvŽA sTRAKoŠovÁ: To je strašné. Cožpak láska je hysterie? Což
bfti dobr1fm je slabošství? Já soudila, že naopak. Láska je
síla, a není jiné mlmo nl.

STRAKOŠ: M;f líš se. Dobňí l idé, kdo
mají odvahy bfti zl;fmi. Prav1il
mrtvolu svého olce'

EvŽA sTRAKoŠovÁ (zacp ud, si uši):
Nechci tě znát! Js i  z lÝ. z lÝ!

BINI{A: I\eberte to tragicky, milostpaní! JiŤího unese vždycky
chvilkoqf afekt jako splašen kťrĎ jezdce. To je z toho, že je
syn českého národa; nemá matematického uvědomění. Je
otrok nálady."

STRAKoŠ: ZIy nezly, to je vedlejší. Hlavní je, že chci b1ft konečně
sám sebou. Dost jiŽ toho jha, které mně vložil na šíji život.
Dost masky, kterou mi vtiskla na tváň má zbabělost. Pňizpťr-
soboval jsem se vám dosti dlouho. Nevíte, kdo je to básník
a čeho je mu tňeba. Nedovedete si to ani pňedstavit, když vám
Ťeknu: svobody, svobody, Svobody. Víte vy vťtbec, co je to
svoboda? Ví krLek, co je to slunce?

BINKA: ZaLim vÍme z tvého {kladu, že je svoboda nezdvoňáctvÍ.
Bereš si svobodu nás urážet!

STRAKoŠ: Poněvadž jste si vzali dňíve svobodu mne spoutat.
EvŽA STRAxoŠovÁ: Já že tě poutám? MyslíšJi to doopravdy,

dovedu od tebe odejít, jak tě miluji'
STRAKoŠ: Eh, zase panenka Marie sedmibolestná! Zase pÓza

vyčtená ze špatn1ich románrj. Zase |eze někdo na kríž a chce
se za tebe obětovat. Každjr jako by ti podával nriž a rozha-
loval hruď pŤed tebou: na, bodni s i ,  zab mne, je- l i  t i  toho
tňeba k tvému štěstí! To je ten nejhorší náLlak, kter;i miiže
blit!

EvŽA sTRAKoŠovÁ: Ale, Jíňí, vždyé jsi riplně voln]i. ZáIežijen na

tobě, abys projevil svou vrili, a já ustoupím bez slova, bez

v1ičitek, jako stín!
STRlKoŠ: Proklatá ušlechtilost! Právě ta mne zabila!

EvŽA STRAKoŠovÁ (propukne u pldč).
BINKA: Milostpaní, nerozčilujte se. Vribec za to nestojí. Ani za

jednu slzičku z vašich kouzeln1fch zrakri.
(Zuoní se.)

sLUŽKA (hldsi): Pan doktor Věžník.
DR vĚŽNÍK (kŤepkd, pružnd postaua, pohgbg rgchlé, staŤim ne-

zatížené, ortiči nos, černg iiskrng zrak, ulasg mdlo prošedlé,
mdnesouskd hlaua hrdě a směle do uzduchu uržend): Dobr1Í den

vespolek. (Líbd ruce Eužt.) Váš sluha, príncezno. (Jiíímu.)

Dobr1i večer, JiŤí.
sTRAKoŠ: Dobrf večer, pane doktore| (PÍedstauuie mu Binku,)

Mrij pŤítel Binka, riŤedník pojišťovny.
DR vĚŽŇIK (poddud mu ruku): Těší mne. (Zahledí se na .Eužu,)

Co to vidím, Evži, tys plalrala? Má princeznaže není šéastna?
Bylo by to možné, a svět by šel svou drahou dál? Tyoči' které
jsem vždycky srovnával s nejčistšími lučními studánkami tam
u nás v Podkrkonoší, ty že by se kalily slzami?

BvŽe stnaxoŠovÁ (u rozpacích): Už ano, želbohu. ostatně, byla
to jen piehár1ka. (Pokouší se o usměu.) UŽ je zase dobŤe; už

"as" 
.vítí sluníčko. To se pňihází i v nejlepších rodinách.

DR vĚŽNÍK: Ba ne. To šlo z větších hlubin, než chceš pŤiznat.
A kdo byl ten zl;f, kdo rozplakal mou princeznu?

EvŽA STRAKoŠovÁ: Z|y? Možná, že jen nešéastn;i... a snad clo-
konce mou vinou nešéastny!

DR vĚŽNÍK: 1\Íáš pravdu. Většina lidí je jen proto z|á, že je ne.
šéastná. Ale ža bys ty dělala někoho nešéastn;im, nechce se
mi věňit. Co o tom soudíte, pane Strakoši.

srneroŠ: Nu, t.o je uměni, v kterém se vyzná v1iborně každá
žena. To má jaksi již vrozené. Ani naší v;Ítečné jinak Evži
nenl zcela cizí.

DR vĚŽNÍK: Jste poněkud nerytíňsk;i!
STneNoŠ: Rytíňství vyšlo z mÓdy jako klobouk loriského tvaru;

poznalo se, že pňekáží pravdě.
DRvĚŽNÍK. Nu, pl i jde zai do mÓdy, buďte kl iden. Tou vaší tak

zvanou pravdou nechtěl bycli krmiti ani psy, natoŽ lidi.
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Hrťrza! Nechci již nic slyšet!



184 EvŽA sTRAKoŠovÁ: Nechte ho, str;ičku. on to dobňe myslí. Je
vrlbec v'jtečn1i hoch; a čeká ho veliká budoucnost, aŽ se jen
zbaví své ženy, která mu pĚekáží, která mu brání v rozlelu.
Je to člověk dynamick;;i, jak se dnes i.íká. My jsme statičtí,
louže, st,aré haraburdl. (Rozpldče se') Str"fčkuijat<}r to Léžki
děl' b}iti ženou umělce'

DR vĚŽNÍK: TěžšÍ ještě, milé dítě, ženou rádobyumělce!
srnaxoŠ (usmíuaje se opouržliuě): o Lom budou rozhodovat jiní

než vy!
DR vĚŽNÍK: Ano., pňÍsnější než já: pňíští léta. (Buži,) Zle je kráse,

které nenese hrdá šíje, pamatuj si to, dítě. Nač tolik krásv
dávat za podnož cizizvtile? Lidé jsou taková zvěí, že pošlapou
všecko mimo to, co právě m že pošlapat je.

BINKA: Celá moje Ťeč, pane doktore. Nezasloužil si tak krásné
ženy. Zhyčkala ho.

EvŽA sTnAxoŠovÁ: Nejsem vribec krásná, nehodí se to na mne.
stRexoŠ: Jakže jste to Íekl? Běda kráse, které nenese hrdá šíje?

Je to citát?
DR vĚŽNÍK: Stále stejn1ii. Nevysmrká se, aby si to nedoložilVer-

lainem; a k;1?.chne, až kdyŽ si k tomu naiezl svolení u Huga.
srRexcrŠ (podrdžděně,): Nu, jste vy zdvoňilf patron, jen co je

pravda!
DR vĚŽNÍK: Hlavu vzh ru, drahé dítě! Na každjl prst nachytáš

jich tucet. Jsi princezna z krve královské, nezapomínej toho.
Sám se do tebe zamiluji, budeš-li trpět ještě minutu. Trpící
krásná žena, to byl vždycky m j ráinte. Tomu jsem nikdy
neodolal. Víš, že jsem se musil již jednou v živolě ze všeclr
siI pŤemáhat, abych tě nepožádal o ruku? A že jsem se tak
dlouho zdráhal vás navštívit, abych se do tebe znova ne-
zamiloval?

BINKA: Moje Íeč, pane doktore. Dáma tak krásná, duchaplná,
a k tomu ještě pláče: to je také nad mé síly.

EvŽA sTRAKoŠovÁ (uzarděld): Nemučte! Netrapte! Nesnesu
toho dé]e. Neměl jste, str;fčku, v bec uhádnout,io jste uhádl;
diskretní by bylo b1fvalo tváňiti se slep;fm.

DR vĚŽNÍK: Neměl jsem uhádnout, pravíš. Ale jakj' bych to
byl-lékaŤ, kdyby nevyčetl z pohledu, že zde neni v$ecko v po-
Ťádku?

Bvža srnar<ošovÁ: Jest, jest v poňádku! Bude v poŤádku! Musi
b;iti v poŤádku. Naučím se sebezapírání, st,rij co strij !

on vĚŽNÍN: Tak: to bys tomu dala. Tak bys chtěla zapňít svého
starého učitele. S[arého anarchistu a atheistu, proti němuž
kázalo několik faráÍťr z Podkrkonoší? Starého divousa z hor,
jak mu pŤezdívali; ktery měl ve štítě ,,Ni Dieu, ni maltre...
Zapomenout, k čemu tě vychovával?

BINKA: A to bylo?
DR vĚŽNÍK: Uplné rozvití celé bytosti, užití všech sil! Zharmoni-

sování, které by 4abralo co nejvíce složek. Sebenaplnění!
Sebecelost! A ty by ses chtěIa najednou mrzačit, zapírat, pŤi.
zprisobovat nějaké cizí vrili a zvrili?

srneNoŠ: StaŤí učitelé jsou tu proto, aby byli vrháni pňes palubu
v novém stadiu životnim.

DR vĚŽNÍK: K1fm?
STneNoŠ: M|adšími! Si lnějšími!
DR vĚŽNÍK: A vy se pokládáte za mladšiho a silnějšího?
sTRAKoŠ (usměje se pohrdliuě).
DR vĚŽNÍK: Pňistupte blíž!
srneNoŠ (učiní tak, měíe ho zlobně).
DR VĚŽNÍK: Pozdvihněte mne!
srnexoŠ (hleda, kde bg ho uchopil),
DR vĚŽNÍK: Nu, nebojte se. Nejsem z marcipánu, nepŤelomím se

vám v ruce. Jen s kuráží do toho.
srnexoŠ (marně se o to pokouší).
DR vĚŽNÍK: Tak vidíte. A nyní já vás. (Zduihne ho jednou rukou

a Ugnese ugsoko ncld podlahu./ Pět minut, chcete-li, vás ta.khle
udržím. (Postaui ho za chuílí na zem')

srnaxoŠ (ošíud se komickg, round si limeček na krku; ustoupí pak
od dra Věžníka na několik krolt a ustupuje ještě o krok, kdgkoli
se na něho obrdtí).

DR vĚŽNÍK: VydrŽel byste nepňetržitě osm hodin klusu v sedle?
srReNoŠ (mlčí).
DR vĚŽNÍK: Vidíte; a já tak jezdím. Dovedl byste sjíždět s našich

kopcri na lyžích den co den v zimě?
srnanoŠ (mlči).
DR VĚŽNÍK: Vidíte, a já to dělám. Lovit tetňeva? Vstávat na

něho o tňetí?
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18?186 STRAKoŠ (mIčí).
DR vĚŽNÍK: Vidíte. A vyskočit takhle vysoko. (Skok do ugše.)

Nad svou hlavu sice nevyskočím, ale metr tŤicet pňece. Pane,
jaké stáŤí tedy? Tančím, bruslím, plovu, šermuji, zpívám jako
dvacetilet;f. Hraji tennis, cricket, polo, football, woleyball,
cageball. Loni jsem vystoupil na Montblanck. DvoŤím se
ženám a hvězdám jako dvacetiletjl ' Dfchám tÍicet let zhloubky
a pňes šedesát let prolévám den co den, aé prší, aé slunce svíti,
náš drsn;i horsk1f vzduch sv1fmi plícemi. Myslíte, že to ne-
omlazuje? Nečtu vašich novin, neneiádím si duši tím sviĎ-
stvem; myslite, že to neomlazuje? Žiii v nejlepší společnosti
od Buddhy a Platona až do Spinozy, Goetha a Bergsona. Není
dne, abych z nich nečtl stránku nebo dvě. Myslíte, že to ne-
omlazuje?

BINKA: Já podobně cvičím ducha den co den ve větší matema-
tické pŤesnosti a určitosti; i to zesiluje tělo. Jen v1istŤednosti
fantasie (s posufikem proti Strakošoui) je podr1fvají.

DR vĚŽNÍK: Na horách o mně Ťíkají, že se mne Smrt bojí; kam
pŤijdu, tam pnf pŤede mnou ustupuje. Je mi pět,adevadesát,
a já se cítím tňicetilet1im. Konám-li pochody vytrvalosti,
ut;irám dvacetileté. Tuhle zdvihl jsem formansk1f v z, jemuž
se rozsypalo na silnici kolo' Jaké stárnutí tedy? Byl jsem
tělesně i duševně starši pňed sedmdesáti lety, kdyŽ jsem
v Praze studoval medicinu; hotov1i mlad1i staŤec. Daleko leŽely
tehdy ode mne prameny zdraví a síly. Pil jsem tehdy z pa-
tokrl. Dnes nabírám z nejčistších studnic, bez prostňedník ,
rty stále blíž a blíž jejich v1ivaňisku.

BINKA (pleskne se do stehna): Ale to z vás bude mít radost doktor
Obergeist!

DR vĚŽNÍK: Kdo - nebo co to je? Jméno to má pitvorné. Spi.
ritus nebo jen špiritus? (Naznačuje rukou, iako bg si piihgbal
z ldhue.)

BINKA: Zaíim opravdu těžko rozpoznat, co v něm vězí: šarlatán
nebo genius? Tvrdí, že prťrměrn věk lidstva je sto dvacet let,
ale dobrou vrilí a trenáží lze pr1il to doLáhnout na sto padesát.
Pojišéovny by se mohly pňitom ovšem pást. Hledá někoho,
na kom by mohl tu svou novou met}rodu vyzkoušet. Táhli
by spolri proti Smrti a naučili by žrát tetku z ruky. Ale po.

něvadž si s tou Zubatou nikdo nepŤeje bližších stykri, chápete,
že se mu nedostává pomocníkri k jeho experimentrim.

STRAKoŠ: Uvidíte ho hned. originální chlap. Chce se na to ha-
bilitovat.

(Zuoní se.)
BINKA: Já jen myslím, že mu schází matematické uvědoměni

a v bec matematickf duch.
SLUŽKA (hldsi): Pan doktor obergeist,.
sTnat<oŠ: Reč o vlku a vlk za humny. (Jde mu u ustretg a podduti

mu ruku.) Právě jsme na vás pěli chvalozpěvy, za něŽ by se
nemusil stydět ani Paracelsus.

DR oBERGEts,t (drobng mužík s lebltou iiž proíídlou a malou
zrzauou bradkou, za niž se rad poškubdud; ostrg pohled za zlatgmi
brglemi): Nu, chvalozpěvy si nechte; nechci b1i'ti chválen,
chci b1fti správně chápán. To je kapínek těžší, hehe. . .

stR.lxoŠ: Dovolím si vás pňedstavit našemu milému hosti,
doktoru Věžníkovi, vychovateli mé ženy.

DR oBERGErcr (podau ruku Věžníkoui): Velmi poctěn.
BINKA (píistupuje k dru obergeíslouiJ: Servus, asistente; váš

sluha a ctitel.
DR oBERGErc,r (poceluje ruku Euži Strakošoué, pak Věžníkout):

Také medicinae doctor?
DR vĚŽNÍK: Ano; cosi jako medicus campestris.
DR oBERGEIsr: Dobrá. Ti jsou aspo neškodní. Blbnou na ven-

kově po svém; to je konečně taky něco. Ale co pňičichlo k fa.
kultě, od pedela až po (zarazí jej naučend ucta k děkanoui) , , , ,
to všechno blbne po cizím.

DR vĚŽNÍK: Jak to?
DR oBERGEIST: Nu.. '  uloví s i  svou blbost u souseda; ani tu nemá

ze sebe.
DR vĚŽNIK: My venkovští sprosťáčkové hledíme na vás ze sv1fch

dílniček, kde záplatujeme ta lidská těla, jako na zjevení z vyš-
šího světa; my vás nekritisujeme, mY vás ctínle. Lékaňslr1i'
badatel je nám cosi jako moderní rek.

DR oBERGErcr (pokladd naměstku ,s)ť!s,, za singuldr): Jakže?
Vy znáte mé práce?

DR vĚŽNÍI{: Vaše práce...  to právě ne.
DR oBERGErsr: Jakže? Vy neznáte m;ich pracl? A to chcete b;it



I88 lékaňem, pane? Ani kuršmídem bych vám nedovolil b;ft r'e
svém novém státě.

DR VĚŽNÍK: Vy jste vynalezl také nov;f stát?
DR oBERGEtsr: Posud ne; ale co není, mriže b1ft. Všecko vyna-

leznu. Jen strpení. I vás vynaleznu Znova; v lepší podobě.
DR vĚŽNÍK' Nenamáhejte se; jsem s sebou spokojen, jak jsem.
DR oBERGEIST: A to právě je nevědecké, pane, ta spokojenost se

sebou sam1im. Věda revolucionuje cel;i svět a plyne Sama ze
zrevoluciovaného ducha. Dnešní medicina na pňíklad, to je
revoluce Sama' Staré bouráme, nové stavíme, všecko obra-
címe vzhriru nohama. Co bylo včera pravda, není jí už dnes.
Dnešní medicina je, jak to honem Ěíci,  ano...  in the rnelt ing
point.. .  nevím, jak bych to Ťekl? Musíte vědět, že píši stá le
jen anglicky, francouzslry, německy; cizí v;?raz napadá mne
vždycky nejdňív.

DR vĚŽNÍK: Nu, to by se ňeklo asi na pňerodu.
DR oBERGEIST: Nu, dobrá; ale je to jen pŤibl iŽné. Vít,e alespori ,  co

chci Ťici. Prožíváme dnes ve vědě velilrou krisi, jaká se ode-
hraje tak za dva tisíce let 'jednou. Z ní vychází obroďa včdy;
a já jsem u nás čeln;il a snad jen jedin]f obroditel vědy. Nespo-
kojuji se jen detaily' jdu na koŤeny; obrozuji samo lékaňské
myšlení, pane; vytváŤím novou lékaŤskou mentalitu. Co je vám
platno, odstňelíte-li ten nebo onen detailek, když duch medi-
ciny je stále tÝŽ? Stojí tedy pňed vámi muž, kter1i hnul všemi
nejv1iznačnějšími problémy mediciny: interní, chirurgické,
psychické. Víte, co je to vnitňní sekrece?

DR vĚŽNÍK: ovšemže. Nemáte pňed sebou vědecké zvíňe. Vždyé
na té své věrné vart,ě krkonošslré jsem nespal, n]iibrž myslil
a čtl. Nauku o vnitňní sekreci sleduji od prvních objevri
Brown-Séquardovych, tedy asi už 35 let'

DR oBERGErcr (klepe mu na rameno): Nu, tím lépe. Poclropíte
mne tedy, ňeknu-li vám, že stojí pňed vámi muž, kter1i objevil
a.drenalin v nadledvinlrách.

DR vĚŽNÍK (hrozí mu prsteml: Pozor! Pozor! Takhle nabírat
mne pňece nesmíte. Adrenalin v nadledvinliách objevil, pokud
vím, profesor Velich.

DR oBERGEIST: No, no, no! Dalo by se o tom moc mluvit . .  .  moc
mluvit, lramarádíčku. Nesmíte b.Ít lehkověrn.i a věÍit hned

kdekterému tištěnému tlachu. To vite, pro lékaňsk mob se
tiskne leccos, co je tak pravda jen na pril nebo na čtvrt huby.
My zasvěcenci vědečtí to známe a smějeme se do lrrsti. Pravda
tedy je, pňíteli, že na stopě adrenalinu v nad]edvinkách jsem
byl první já, ale pak jsem to pustil Velichovi. Star1i' kamarád
a dobr;f hoch.. ' to víte, co mu neudělá člověk k vrili. A pak,
já mám tolik objevri, že mně na nějakém tom všivém adrena-
l inu nesejde.

DR vĚŽNÍK' Jsem velmi dychtiv. Na pňíklad.
DR oBERGEIsr: Znáte novou methodu anestesie v chirurgii, me-

thodu doktora Obergeista?
DR vĚŽNÍK: Neznám' Známjen inhalační narkosu celkovou a pak

místní umrtvení Schleichovo.
DR oBERGEtsr: Dobrá. Dobrá. Tak jest. Ale to všechno je pro

kočku, pane. Cel1ii princip Schleichriv, a tňebas ho zdokonalo.
vali sebevíc, stačí jen tak na nějak;f ten žaludek, stňevo, led-
viny, ale jest poňád ohromné - ohromné, pravím vám -
tnnožství pňípadri, kdy se neobejde chirurg bez nar]<osy cel-
kové. A ta, jalr víte, b1ivá někdy čertovsky lechtivá. Umírá
se stá le ještě v narkose, pane' Vy víte, že ether a chloroform. ' .

Dn \, 'ĚŽNÍK ( iako bg odfíkaual z učebnice):. ' .  mají rr izné nedo-
statky a jsou nebezpečné lidskému organismu; ohrožuji centra
d1iclrací a srdeční, dráždí plíce, prisobí otravně na játra
a ledviny.

DR oBERGBIsr: Dobrá. Nejste riplné zvíňe. Hledá se tedy drahnou
dobu ideální narkotikum bez stinri, a pňece bezpečně ričin-
kující.

DR vĚŽNÍK: Tak jest.
DR oBERGEIS.T: A já je našel!
DR vĚŽNÍK Ze o tom nic nevím? Publilroval jste to již někde?
DR oBERGEIsr: Aby mně to nčkdo ukrad, pane? Nevíte, že se

ve vědeclrém světě krade hriň než na pražsk]iich veletrzích?
A palr: ten v;lnález jest jen část vyšší syntlresy vědecké,
kterou vypracuji v novou hypothesu - jak bych vám to
Ťekl? - piímo kosmicky medicinslrou. (Zadumd se hluboce;
pak se ugtrhne a kíičí.) Publikovatr p&Ie, v Čechách nové ob-
jevy, to je Ťemeslo t,ak qinosné jako žehlit dráteník m man-
žety nebo dělat manikur.u podavačrim cihel.
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190 DR vĚŽNÍK: Tak bledě že to s námi s|o- ií?
DR oBERGEtsr: ovšemže. Vzbudíte hned závist svého šéfa a ten

vás pňi první pňíležitosti pŤiskňípne tak dťrkladně, že vám
zajde navždy chué na všecky objevy, hypoťhesy, meťhody,
generalisace. Pak musíte objevit jen jedinou věc: umění, jak
nevyletět na dlažbu.

DR vĚŽNÍK: A jak jste pňišel na svrij nov1i princip aneste.
tickj ?

DR oBERGEtsr: Zcela prostě. VyšetŤoval jsem pacientrim dyna-
mick;i objem tepu a zjistil jsem, že lidé s nizk]ilm tlakem krev-
nírn a s malou hodnotou energie tepového nárazu snášejí
špatně narkosu a operativní qikony pňi onemocnění ristrojí
dutiny bňišní. Slo tedy o to, zv1}išit tento nízk tlak, stupriovat
energii tepového nárazu, alespofi po čas operace. Zcela logické,
že ano? To leží na dlani, že ano?

DR vĚŽNÍK: A jak jste to provedl?
DR oBERGEISI: Ale dovolte, Lo je mé tajemství. PŤece vám ne-

vyžvaním svťrj objev. Ani bratrovi bych ho nepovědé|. Za
rok za dva dovíte se o tom víc v Lancetě nebo v jiném listě
angl ickém.

DR vĚŽNÍK: Proč angl ickém?
DR oBERGEIsr: Protože česk1i, buďte jist,, by mi takov1f feno-

menální článek prostě nepŤijal. Nechci b1it zlověstn1im ha-
vranem' ale uvidíte, že si má vlast nechá ujít pŤíležitost k his-
torické chloubě, kterou bude jistě mrij objev' Není proroka
ve vlasti, mťrj drah;ii!

DR vĚŽNIK' Ale nejde o prorokování, doufám, n1ibrž o bádání!
DR oBERGEtsr: Všecko jedno. To máte jako s mjrm jin;j'm velk1im

objevem, mimosítničn1fm viděním. Kdo o tom u nás ví?
A pňece je to první člen celé nové ohromné myšlenkové Ťady
medicinské, (Vgstupuje na špičkg prstťt a zduihd co nejugše
prauic i .  )

DR vĚŽNÍK: Mimosítničné vidění? Jakživ jsem o tom neslyšel!
DR oBERGElsr: Vidite, jak jste zanedban;ii. Ale nedělejte si

z toho nic. Ani v Praze tomu nikdo nechce rozumět. Vy máte
ovšem omluvu' že žijehe mimo vědecké stŤedisko. Ale ti lidé
v Praze . . .  ne '  ne '  p ro  ně  není  omluvy . . .

DR vĚŽNÍK' V čem to vězí?

DR oBERGEIST: V tom, že vidíte nejen sitnicí, n;fbrž takÍka I91
cel;im těIem'

DR vĚŽNÍK (zamhouťí oči/: Nevidím nic' (Učini několik krok
směrem k obergeistoui,) ZašIápl bych vás jako chrousta, kdy.
bych byl odkázán na to vaše mimosítničné vidění.

DR oBERGEIST: Pozor! Pozor! (Ustupuje pfed ním.) Zašlápl
byste vědeckou budoucnost své země.

DR vĚŽNÍK (oteufe oči): Tak se mně zdá, že mne zase nabíráte!
DR oBERGElsr: Clověče, jak mťrŽete mimosítničně vidět, když

máte na sobě všecky tyhle proklaté nátěry, obaly a oděvy
(tíepe jím a rue ng něm šatg ). Nejprve pět geologick;|rch vrstev
špiny na své pokožce. ' .

DR vĚŽNÍK (trhne sebou, chce ho pŤerušit, ale dr obergeist mu ucpe
usta).

DR oBERGEIST: . . . od prahor až po miocén a pliocén a pak na
svém těle ty všecky hadry, pytloviny, širt,inky, kanafasy,
vlny, bavlny, plátna, grádly, véby, šifony, v nichŽ se tísrrí
jako hustá mračna všecky vaše tělesné zápaclry.

on vĚžNÍx (ugdird se mu z rukou): Dovolte! Do-vol-te! Neroz-
trhejte na mně mé poslední šaty _ ty druhé, které mně
ještě zb1ivaly, dal jsem pňedvčírem jednomu tulákovi; nestály
ostatně zavic. A pokud se t1iče špíny na mé križi, ujišťuji vás,
že jí není, leda ve vaší obraznosti; myji a drhnu se denně celii.
A nepáchnu vťtbec, ani pňíjemně, ani nepi.íjemně. Račte se
pŤesvědčit. (Vzal ho za nos a pÍistrkuje mu jej ke suym šat m,)

DR oBERGEIsr (po chuíIce uahdní): V hrubém, empirickém a ne.
vědeckém smyslu slova snad ne, ale pro vědeckou percepci,
to je jiná otázka' Laik tu není naprosto kompetentní; to by
mohl rozi.ešiti jen odborník, s věcleck;1im nástrojem v ruce.
Jsem jist, že jehla mé nové konstrukce, která reaguje ješt,ě na
to, co |eŽi za sensoriem lidsk1im - jehla, jíž ňíkáme pacho.
měňičská -, vykázala by značnou deklinaci r,e směru zá-
pašnosti.

EvŽA STRAKoŠovÁ (se smíchemJ:To je štěstí, že nemáme té vaší
pachoměňičské jehly v nose: bylo by to jednak dosti nepoho-
dlné, jednak i zbytečné. Ucpávali bychom si jeden pŤed dru-
h1im nos a jehla pachoměňičská by se vribec neuplatnila.

DR oBERGErc.r (pohlédne na ni pÍísně): Je vidět, že nemyslíte



vědecky, madame: kdybychom ji měli v nose' nemusil bych
ji pracně s napětím všeho svého intelektu vynalézat. Věda
začiná tam, Irde pŤestává pňiroda. Pamatujte si to, madame.
Abych však dokončil o vidění mimosítničném, (Věžníkoui.)
Kdybyste, pane, žil rok nah - ano' zcela nah;i, i bez plovek,
pane' v pŤírodě v tropickém lrlimatě ve volném vzduchu, cele
prostoupen1i a nasákl1i paprsky slunečními i hvězdn;fmi, ano
i hvězdn mi, - á nechal se nadto vyživovat zvláštní methodou
doktora obergeista, procitly by ve vašem epithclu funkce,
které spí dnes nejhlubším zimním spánkem: a viděl byste
cel;im tělem. Na vlastním těle jsem zkusil. Experto crede
Ruperto.

EvŽA STRAKoŠovÁ: Nedovo]il byste, pane asistente, abychom se
piesvědčili, jalr vidíte cel m tělem? Zaváza]a bvch vám oči
šátkem a hráli bychom si na slepou bábu. Jestlipak byste mne
chytil?

DR oBERGEtsr: Pošetilá! To bycli musil dňíve žit znova cel rok
nah;f ve dne v noci v tropech a zachovávat zvláš|ní dietu
doktora obergeista; a dáIe bych i nyní musi] b)tt riplně
nahlf !

EvŽA sTRAKoŠovÁ: To tedy raclěji ne. Netušila jsem, že si to
žádá takové režie. Ta pňíprava je opravdu nákladná. To je víc
než troje plesové šaty. To jsem hotova zíici se dobrodiní vi-
dění mimosítničného a obmeziti se na svá ubohá kukadla.

BINKA: Má-li je někdo tak lrouzelná jako vy, milostivá, lehko se
vzdá  toho. . .  hm. . .  j "k  se  to  honem jmenuje . . .  m imoňítn ič-
ného . . .

DR oBERGEtsr: Mimosítničného vidění, člověče. Nevíte ani, co je
to sítnice? Tou vidí každf obyčejn;Í člověk a kaŽdé jiné zvíňe.
Tedy i vy' Ale qi'jimečn]|r človělr, to je ten, jehož cutis byla
vyživována určit,ou methodou dolrtora obergeista a jenž mimo
to Žije riplně nah1f cel;i rok v tropech, vidí také mimositničně.
(Zaduma se'/ Ubohá k že ] idská! Js i  zcela vnější povrch,
zcela na dosah ruky i oka, takňka pěna těla lidskÓho, a pňece
nic nebo skoro nic o tobě nevíme. Nebo lépe: nevěděli jsme
pť"ed doktorem obergeistem, kter1i položil základy k fysiolo-
gické chemii križe.

EvŽA STRAKoŠovÁ: Ubohá kťrže ]idská, važ si doktora ober-

Eeista. Je to tvrij dobrodinec. Pamatuj si to, nevděčná holoto.

lŠttp"e se do ramene.)
DR oBERGErcr (pokračuje ue suém theoretisoudni, obraceje se jen

k dru Věžníkouí): Ano, pane' v tom je ta má nová medicinská
mentalita, o níž jsem se vám již zmínil: co nejširší pole ideové,
souvislost všeho se vším, veliká, nová, nečekaná synthesa.
Lokalisticlré nazíránl, kterému vás učili ve škole, pane, jesť
medicinské préačení' Není místních onemocnění, pane; jsou
ju. díIčí choroby povšechného onemocnění konstitučního.
Speciálná pathologie je pro kočku, pane.

DR vĚŽNÍK: Talr naprosto snad pÍece ne?
DR oBERGErcr (šermuje rukama): Naprosto pro kočku, pane.

Blahoslaven1i krumpáč, kter.i ji dorazí. (Vgkasdud si rultaug.)
Já sám jsem jí odboural hezkou forku, pane.

STRAKoŠ: odbourat je špatná poválečná čeština, asistente.
DR oBERGEIsr: Kašlu na češtinu. Jámyslímněmecky, francouz-

sky, anglicky; vynaleznu, bude-li tňeba, universální jazyk.
EVŽA sTRAKoŠovÁ: Raději ne' pane asistente. Té krásy vašeho

universá]ního jazyka bych nepňežila.
DR oBERGEIsr: odbourám češtinu i všecky ostatní jazyky histo-

rické'
DR vĚŽNÍK: Jste vy mně nějak1i statečnf dělník bourač.
DR oBERGEIST: Žádnli dělník, pane. To si vyprošuji. Architekt

nov1ich budov vědeck1ich, pane. Ano, ten a nilrdo jin1i st,ojí
pňed vámi. Stavím, a jen proto musím dňíve bourat. Buduji,
pane, nové theorie, nové ohromné generalisace, (D uěrně.)
Jsem právě na stopě talrové nové generalisaci, kterou skočí
lékaiská věda o pět set - co pravím? - o tisíc let kupňedu!

DR vĚŽNÍK: Já skočím, doktore, s rozběhem šest metr , ale tolik
jako ta věda vámi elektrisovaná bych nikdy nedoskočil'

DR oBERGEIST: Mám já, pane, sedmimílové boty na nohou' ne'
pardon, na mozku. Tomu nerozumějí už vrjbec laikové.

EvŽA STRAKoŠovÁ: V těch bych se báIa chodit i myslit, pane
asistente. Bála bych se, že vnichuteku zeživota'Jsemskromn1f
tvoreček a jsem šéastna, že myslím tak pomalu, jak myslím.

STRAKoŠ; Ntr, šn1iček, šn1iček, lidskf slimáček.
DR vĚŽNÍK: Ten rriženec jí vzal a zahodil a byli skokem dvacet

mil .
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194 DR oBERGEIST: Ano' dobŤe. (Směje se.f Jste vy vtipná kopa,
vy venkovsk]ii dokttirku. NIáte vy za ušima, vy taškáňi. (Dri-
uěrně.) Jenže je v tonr háček, pane. Mrij ordinarius nechce mně
tak r,.elkou generalisaci povolit. Řita: Ne, vy musíte svou ge-
neralisaci náležitě obŤezat, aby se vešla do mojí jako klobotrk
do škatule, kabát do šatníku, že|izko do žehličky, šavle do
pochvy. Jinak vaše habilitace plove. on má zásady, že gene.
ralisace ňádného profesora má bjti větší než mimoĚádného
a mimoňádného větší než docentova.

DR vĚŽNÍK. Ale vždyé je to proslul;i demokrat a píše poiád
o demokratické praxi životní.

DR oBtrRGEIST: on je demokrat, ale kvalitaLivní. Ve vědě musí se
sloužit od piky, ňíká; a kaprál je víc než frajtr a fél víc než
kaprál. (Zou|ale.) Ale já nemohu pňece, pane, jeho theorii
roztáhnout,, již proto ne, že by pŤi tom praskla, a svoji zmáč.
knout, protože... Nu, chtějte zmáčknout diamant, nejv;lšší
stupeĎ tvrdosti. Je to nemožné. A ta]< má habilitace plove'
Jsem vědec evropského jména, ale má habilitace ,. Č.thácl,
p love .

BINKA: CoŽpak nemá ten v1itečník nějakou svobodnou dceru,
abyji zachytila, dňív než odplove dočista? Jednu tu theorii by
trochu zmáčkla, druhou trochu roztáhla a bylo by dobňe.
Sem se oko pŤidá, tam se ujme' Ženské se v tom pŤece vyznají.

DR oBERGEIsT: To je právě to, pánové, že nemá žádné dcery.
Rozumí se, že bych byl ke každé oběti  ochoten...  v zájmu
vědy ovšern. Vždyé jí pňináším oběti takňka od cl.ětství. Ale
on . . .

DR vĚŽNÍK: Vy jste tedy pro profesorské dynasbie, pane asis-
tente? A jak bude pňitom nezávislé novotáňské vědě?

DR oBERGEIsT: To je zase vyšší vědeck1i zňetel, mil;i doktore,.
kter;i u mě rozhoduje. Víte pňece, že nadáni je dědičné. Vy-
soké nadání vzniká jen q1i.jimečně náhodn1i'mi svatbami z liái
bez v;Íběru; mnohem, mnohem častěji se dědí kastovnÍmi
sĎatky v určit11ich kruzích, na pňíklad patricijsk;ich, ňed.
nick;ích, učeneck;Ích, uměleck1iich atd' Není možno tedy pro-
íesorské dynastie jen tak zhola odsuzovati. Studium geneilo.
gie vynikajjcieh lidí zjednalo zde jasno. Woods slecloval pňi-
buzenstvo 3il00 znám;ich Američanri a tu zjistil...

BVŽA STRAKoŠovÁ: Dost! Ustaflte, asistente! Jen nijakou sta-
tistiku! Milosrdenství. Neuduste nás sv]ilm věděním.

DR oBERGEIS"r: Z těclrto vyšších vědeck]ich zňetelťr neopovrhl
bych tedy b1iti pokračovatelem profesorské dynastieYalnoho-
,,v. o,,š.*' ani bohatou ženitbu s vědeckou plebejkou bych
zcela nezamítal. Jak pravím, zvykl jsem si pŤinášet vědě všec-
ky oběti; má obětavost v tomto směru je skoro neobmezená.

BINKA: Ale profesor Valnoha nemá' jak pravíte, dcery?
DR oBERGEISI: Nemá, pánové, dcery! Zj ist i l  jsem to mimo kaž.

dou-pochybu. Ten star1f pavián se vribec neoženil, nezaložil
ňádné občanské rodiny. Bylo to vždycky zlotňilé, hluboce ne-
mravné individuum. Rozsel pár nemanželsk$ch dětí po světě
a dost. Pátral jsem po nich, až jsem je všecky vypátral.
Dlouho jsem žil nadějí, že aspori jedno z nich, to poslední, je

holka. Ničeho jsem nelitoval, ani času, ani peněz, do Pod-
karpatské Rusi jsem si po stopě toho posledního potomečka
zajét. A víte, co jsem objevi l? Je to kluk.. .  celní strážník,
grenzjáger v karpatské vesnici AlsÓhidegpatak čili po česku
v Nižní Studenici. Nejmenuje se ta ratejna jen tak nadarmo
Studenice. Byl jsem tam v květnu za ním a omrzly mně tam
prsty na nohou) pánové. (Stírd si pot s čela,) Takovou všivinu
dovede provést profesor svému asistentovi jen na naší fa-
kultě. Všude jinde: vyloučeno!

DR VĚŽNIK: Je to opravdu zlotňilé individuum, ten váš profesor.
Dělat děti a neuvážit ani, hodí-li se za dvacet let k něčemu
jeho asistentovi. To je ovšem povážliv1il pŤípad utiskování
mladé generace vědecké.

DR oBERGEIST: Ale nedosti na tom. Také obecenstvo mně ne-
rozumí, zt,éžuje mi nesmírně mé vědecké poslání. Jsemv]astně
jedin1i representant nezávislé vědy lékaŤské u nás. Kromě mne
poušé, až snad na mého stoupence Humprechta Houžvičku;
ten hoch slibuje, ovšem nezkazí-li se v paŤeništi naší oficiální
vědy. Dalo by se tedy očekávat, že bude obecenstvo se mnou
sympatisovat. Ale kdepak. Setkávám se s ripln;im nepocho-
pením i u něho. Marně hledám již rok člověka zprisobilého
k m;im směrotvornym experimentrim. Boji se každj' o ten
svťrj všiv1i živritek. Jako by mohlo b1it na světě většího štěstí
než složit jej na oitái věcly.



EvŽA sTRAI{oŠovÁ: Aprěs vous, monsieur. Račte jen napŤed
k tomu obětišti vědy; my za vámi jen o krok.

DR oBERGElsr: Pošetilá! A kdo by pak budoval nové theorie?
Stačí na to někdo kromě mne?

DR vĚŽNIK: Máte pravdu. Svět, by se bez nich točil méně vesele.
A co žádáte vlastně od svého zkušebného králíka?

DR oBERGEIST: Fodmínky jsou ovšern dosti složité: tělesné,
mravní, duševni. Nemohu vám to zde dopodrobna vykládat.
YŤ"!"-jen,-že jsem posud nalezl  jediného člověka, kčer; i  j im
jak t,ak vylrovoval; byl to jeden foňt, na Slovensku v Tačrác]r.
Ale ten když zvěděl, k čemu jest mně ho tňeba ' chtěl jíti nejprve
k zpovědi a pak mne zastŤelit a mou mrtvolu špálit 

" jako
mrtvolu čarodějníkovu. Chápete, že jsem troubil1r ristupu;
věda nemá ráda nemístného heroismu.

DR VĚŽNÍK: A co tedy budete, u všech rohatjrch, dělat s tím sv}im
morčetem?

DR oBERGEIsr: Konečně nic zvláštního tomu, kdo umí myslit
vědecky. Laikovi se to ovšem mtiŽe zdát, čímsi ší]enÝm. ano
rouhačsk]im' Uvedu ho tedy nejprve do stavu tatateptickotro
zwláštními paprsky své vlastní invence, jímž ňíkám Z s ňímskou
dvojkou a jimiž zakládám, mimochodem ňečeno, vlastně
teprve vědeckou aktinotherapii: paprsky roentgenové a ra.
diové emanace jsou pro kočlitr, nemrižeme jimi po více než
dvacetiletém risilí zmoci ani maligní nádoryi sarkbmy a kár.
c inomy...  vždyé to znáte?

DR vĚŽNÍK (kgud hlauou): ovšemže.
DR oBERGDrcr (pokračuje): Zde v katalepsii zmocním se ieho

duše. Z lékaňe stávám se mystagogem, Za mého vedení pro.
nikne jeho duše až do Ťíše Smrti. Seznámím ho ješt,ě živého se
zásvětím, s nímž se obyčejn;i smrtelník seznamuje až po smrti.

EvŽA STRAKoŠovÁ: To je ovšem qihoda velmi sporná, poněvadž
pňedčasná. Na tu byste mne nezlákal.

DR oBERGEIsT: I{aopak. obrovská v1fhoda! Skutečná v]fhoda!
Zdokon.ali] jsem nebo lépe od zákládu pŤestavěl pithiátickou
theorii Babinské]ro, doplnil ji tím, co -á v sobě couěism zdra-
vého, a tím zesílil nesmírně duši lidskou. Umožnil jsem jí
v1y1boje, o nichž se nám posud ani nezdálo. Člověk takto mnou
zocelenÝ pŤinrrtí v poclvěclomí Smrt k ťrstrrprr. Pňestane-li se

i1 tam báti, naučí-lri se tam odrážeti její ritoky, bude pak na
,zemi, 

v Životě vědomém, proti ní takŤka imunní. Nebude míti

moci nad ním, nebude míti skoro lr němu pŤístupu. . . ozbro.

iím. pane, duši lidskou. ZesíIím ji tak, že takoqir člověk umňe

i'tastno' aŽ bude chtít: ani o minutu dňív. A člověk, kter se

nebude Smrti bát, bude po ní nakonec toužit, bude ji milovat
jako milenku těžko dostupnou' Mečnikov o tom jen snil; já

to uskutečním, pánové.
StR,qNoŠ: Fuj tajvl. To bude pak teprve všecko na světě za-

neňáděno aoatj, a babami, že se nebudou moci slušn1f mlaďík

a slušná clívká nikde uchyt,it. To je danajslr1i dar lidstvu,

asistente. Za Io vám nebude život vděčn;i!
DR oBERGEIST: Život? Pamatujte si, mlad1f muži, jednou pro.

vždy: po životě se opravdov vědec nikdy neohlíží. Hlavní

pro"něho je, aby provedl poňádnou vědeckou synthesu všech

ábor.i, generalisac1 , o niž se posud těm sLar1fm' paviánrim ani

nezdálo. A já to udělal, pane. Ve své koncepci synthetisoval
jsem zcela nov;Ím zpťrsobem všecky' vědy lélraiské od sero-
á aktino- až do psychotherapie, až do metapsychosy a okul.
tismu: zužil jsem zcela vědeck1im zprisobem zasvěcení myste-
rií eleusinsk;ich, vynalezl jsem je znova na pŤísně medicinální
basi. A jen tak hravě, en passant, za|oži| jsem (zarazi se a po.

čítd na prstech) jednu, dvě, tŤi, čtyňi, pět, (uítězně)'pět zbrusu
nov;Ích disciplin lékaňsk;Ích. He, je to snad málo?

ln vĚzNÍt<' Blih chraů! Naopak, dobrého pŤíliš mnoho. To

budou musi|, až publikujete svou velikou generalisaci, zňídit
pět noq,ich stolic na falrultě a medikové budou musit dělat
o tri ' igo'osa víc. Jak jsem rád, že mám svá za sebou. . . již víc
než sedmdesát let!

EvŽA STRAKoŠovÁ: Ale, pane asistente, clryba lávky. Váš pokusn1|l
člověk leŽí posud v katalepsii. Duše jeho těká posud v zásvěti.
Jak ji vrátíte zerni?

on osEncntsr: Zcela prostě. Pustím na něj jiné paprsky vlasLní
invence, jimž ňíliám Z s Ťírnskou jedničkou a které jsorr jaksi

komplementérní s paprsky Z s Ťímskou dvojkou. ovšem
(škrábe se za uchemJ_těch paprskťr Z s ňímskou jedničlrou jsem

posud nevynalezl, totiž talr napolo již vynalezl, ale pňece jim
ještě něco schází: právě ta btrdivost z katalepsie.



r99198 BvŽA sTRAKoŠovÁ (směje se): Yy ho tedy v té katalepsii ne-
cháte tak dlouho, až zemŤe'

DR oBERGEIST: A kdyby! Konečně: je to něco tak strašného?
Vždyé jsem ho odnaučil zdokonalerr1fm pithiatismem Babin-
ského, umocněn1im o couěism a synthetisovan;im v ober-
geistismus, báti se Smrti. Nebude mu tam nijak žle.

EvŽA sTRAKoŠovÁ:' To- máte pravdu: tam se nebude jiŽ opravdu
bát, Smrti. S Babinsk;iim jďko bez Babins]rého a s"těmi ostat-
ními raubíňi jako bez nich bude mu iiž dobňe.

DR vĚŽNÍK: Nu, to již pak chápu trochu toho ]esrríka z Tater. Ten
muž měI nos a uměl jím větňit' Měl byste, pňíteli, rozhodně
než se spustíte s těmi llp-rsky Z s ňímskou díojkou., pom;Íšlet
na ty Z s ňímskorr jedničkou' Jsou to naše pošled''i.koteoka;

"..1u !" rnyslívají nejen opatrné panny' ale i moudŤÍ vědci
vždycky nejdňíve'

DR oBERGEIST: Nu, stane se, stane se. Buďte kl iden; s tím já
b.udu .brzy hotov. Apropos, znáte dobňe pithiatism Babin-
ského? Jinak byste nemohl pochopit, v čem jsem jej zdoko-
nalil.

DR vĚŽNÍK: Dovolte a prokažte mně tu laskavost, že mne již
iednou provždy pňestanete pokládat, za vědeclého idioia.
Jsem vzdělan lékaň, byé veíkovsk1f .

DR. oBERGEIST: Nu, nic ve zlé. Ta nedrlvěra ve věcech vědeck;fch
je následek mych zkušeností z fakulty. Moji kolegové a hlavně
moji pňedstavení jsou totiž absoluťni zvíňata. JaLo na pŤíklad
Ť..I*" jim synthesa,.a oni nevědí, jak se k tomu t,váÍiť. Je to
f ia lka nebo česnek?"Jí se to nebo ie k tomu čichá?

EvŽA s:rnexoŠovÁ: Proč to tedy neňeknete česky? Řitrejte
patlanina místosynthesa, a máte to. Nevím proč, ále slyším-Ii
vás stále hovoňit.-o té synthese, mám dojem, že je tá něco
velmi nečistého. I{dybych byla včdec, ňekla bych.druh uče-
ného prasečení, kterému Se ňíká synthesa' Mě minění není
ovšem nikterak směrodatné, jsem jen hloupá ženská.

(Zuonelt. )
DR oBERGEIST: A hlavně: která si nevypěstovala vědecké men-

tality, mnou vynalezené. To je váš hiavní defelrt.
EvŽA sTRAKoŠovÁ: Co dělat? Už s ním asi zemrtt. Jsem tvor

málo učeliv;i.

sLUŽKA (hldsí): Slečna Pistoriusová.
iuzo ''^o'.oŠovÁ ( jde iÍ. u stretg ): Buďte vítána. To je hezké od

vás, že jste pňece pŤišla. Měla bych bez vás cel;i večerzkažen;i.

rIEDvA PISToRIUSOvÁ. Nemohla jsem vám odŤíci, kdyŽ mé pňi-

tomnosti zde pŤikládáte jakfkoli, byé sebemenší v;iznam.

EvŽA STRAKoŠov.t. Znát'e ty pány? Koho vám mám pňedstavit?

ln vĚŽNÍt< (píistupuje, ktoně se),
EvŽA sTRAKosovl (píedstauuie,/: Doktor Věžník, mrij nejdraŽší

a nejrnladší pňítel..Dám-li se něk m unést, bude to jen jím.

Rádá bych, ábyste věděli, kde mne hledat, až zmizim.

on vĚŽnÍx (cetuje ruku slečng Pistoriusoué): Má prince.zna se

posmívá pošetilemu starci, kter1i se nedovedl zavčas odklidit.

BINKA (píedstupuje, kloně se).
EvŽA sTRAKoŠovÁ: 

,Pan 
Miloš Binka, Ťedník pojišéovny Čechie,

pňítel mého muže.
I{EDVA PISToRIUsovL (poddud mu ruku, již on poceluje).
srnaxoŠ (píistupuje k slečně Pístoriusoué, libaje ii ruku): .Iá

mám ovšem čest a štěstí znáti slečnu již měsíc. A každ1i den

z něho jako když mně pozlatí. Nedovedu b)it od-té chvíle ani

mrzut , ani zlostn . Jakou moc to máLe nade mnou' vy

kouzelnice?
IIEDVA PISToRIUsovÁ: Jste patrně člověk velmi skromn;f, lrdyž

vám stačí k radosti tak málo. Ale znala jsem ještě skromněj-
šího. Jeden mťrj star1i str1ic se usmival cel]i měsíc, potkal-li na

prvního na dvoÍe berního ťrŤadu, kam si šel pro p-"'..! trojbarev-
nou kočku. (SpatŤí ndhle obergeista, ktery se krčil .-u pozacli,

pf istoupí n iamu, poddud mu ruku,) Dobr1i večer,.Alberte. Jak
.atout'ď 

jsem tě jii neviděla! Jako když se clo vody propadne!
Co stále robíš?

EvŽA STRAKoŠovÁ: JakŽe, vy se znáte s našim slavn;fm ba-

datelem?
srnexoŠ (s komickgm užasem): A tak drivěrně!
on osBncbtsr (u 

-zíejmgch 
rozpacích zaurčí): Dobr1i večer,

Hedvo. ovšemže, znám se velmi dobňe se slečnou, jsme st,aňí
pŤátelé. Ale ta proklatá věda nenechává mně poslední rlobu

ani chvilky volné; žádá si mne celéIro pro 1eb9.
DR vĚŽNÍK. Í{do by to ňekl, že je to panna t,ak žhavá. A pak ji

ještč pomlouvají, že je ledová.



200 DR oBEFGEIST: To jg*' ' jisté. stránky máte pravdu. Vy chyt-
ráku! RozŽhavit ji je opravdu krušná práce; ale kdyŽlednou
chytla, drží pak člověka jako v kleštich. Já na prinaá tvriti
ní pňerušil všecky stylry, i nejmilejší, tuhle s Hedvou. Co
občbí jsem se jí j iž napŤinášel!

ol yŤŽ^*l5:- Snad ji.tím zhfčkáváte. Neměl byste b;1it k nÍ upja-
tější? Někter;Ím ženskÝm svědčí tužší režim! 

.

DR oBERGEIst: Nemohu ji nic-odepňít. A ona to ví. V tom je má
bída. Žiji kvrlli ní .'y'.í v klausuňe.

on.vĚŽNÍN: Ale to jste mohl jít do lrláštera a byl by z vás dnesj iž alespoĎ pňevor'
DR oBERGElsr: Máte pravdu, udělala Ze mne beztoho asketu.
on vĚŽxÍx: Má ta mrška lidožravé choutky' Měl byste jí je za-

razit ,  pokud je čas.
DR oBERGErcr (tleduě): ALy stále učíš? Stále v Košíňích?
HEDVA PISToI-tIUSovÁ: Nezapomněl js i  tedy ještě, kcle bydlím?

ovšem že učím, co bych jiného dělalá?" Jinbmu .í. ,."-
naučili než učit; a i tomu velmi špatně; i tomu jsem se musila
doučit.

sTRAK-oŠ:. To není pro vás, slečno. To je, jako kdyby postavil
anděla k neckám. Musí vám byt špatně, káyž vidíťe $rďa selou
tu uvozhňenou' umoun9no.u luzu pňedměsiskou. Prál bych si
mit iz vás herečkrr..Na.jeviště pat iíte, ne do školy. Viděíjsem
vás pŤed rokem v Plzni a nemohu na váš v kon 

"apomenout.A !9" rlspěch, kter1ii jste tehdy sklidila! Ňezatočiia se vám
z něho hlava?

BvŽa srnaxoŠovÁ ( jde k samolaru, kterg již dlouho uíe. Zazaoní
na služku, kterd ihned pÍijde. Natéud-pak společnosti do šdlltťt
čaje a služka ie podciud.)

HEDVA PIST.RIUS.vÁ: I\etrpím závratí, pane Strakoši; a nilrdy
jsem. ten rispěch nepokládala za víc n"i,a projev shovivavosti
k mladé diletantce. Ale.pokud se t;iče me sioty, -)'tii. ,..
Neznám na světě nic, rozkošnějšího *z ty košíňské kl.l' '; 

"..dala bych je ani za slávu E]eonory Duse. Ňení nic.ozt.osoÉjsir,o
než poslouchat rozumy a nápady těch ]rarantri. Vtipní jsou
jako čerti..Žádn1ii sebelepsi roman mne nikdy t"r. 

"."n,1lur 
jato

oni. Vynalézáme všecko znova' od záplaty na kalhoty ul ao
verše básníkova. Jsme Robinsonove záhnáni na pust17 ostrov

a tvoŤíme si lidskou civilisaci zÚova' oď abecedy. Mám volnou

káze . ' .
DR vĚŽNÍK: Co to je, smÍmJi prosit?

I'IEDVA PISToRIUSovÁ: To je celou hodinu ve tŤídě tak veselo

a hlučno, jako bj'vá jinde jen v pňestávkách. NeokŤikuji ni-

koho, nenápomínám nikoho ani slovem' ani pohledem; m že

dělat,, 
"o 

ch"e; tŤeba se na hlavu stavět, baví-li ho to. A tu se

teprve ukáže vyšší pravda: totiž že každ;f delá.nyní otevňeně,

.ď;inay dělal škry[ě; tedy co dělat. musí. Teď teprve vyleze

z dlti vsecko' co ..nich je' A ujišéuji vás, že takov.il pohled na

pravdivou duši dětskou, zcela málo posud zpotvoienou věkem

i spo1ečnosLi, je z nejkrásnějšího, co znám, něco podobného
jali'o moňe prvně v životě spatŤené.. Víš, Alberte, telrdy nad

berstem, kd.yž jsem je po prvé spatŤila z okna vlaku? Jeli jsme

tchdy spolu na J ih. '  .
on o"Bnc.nrcr (zachrochtd): ovšem, vím. Ale t,o již je dávno.

HEDVA PISToRIUSovÁ: M;i'líš se, ani ne dvě leta.
onvĚŽxÍx: A neunaví vás žÍti v takovém nepokoj i? To žádá vy-

vinout několikrát víc pozornosti, risilí, zájmu neŽ obyčejně?
HEDVA PIsToRIUSovÁ: Nu, ovšem, žádá si to dobrfch nervri od

učitele; já je, bohudíky, posud mám' Ale nemyslíte, že tuhá

lrázeĎ 
".ta*u 

také nervťr, a sice dětí! Pohodln]ii učitel si ovšem

volnou kázeů nezavede. Ten se vyhne všem volnym metlrodám
jiŽ proto, že pŤi nich nesmí bft línf a musí víc pracovat neŽ

actí. ro mu ovšem nevoní, a proto jezdí starou kolejí; jak

pěkně Se mu v ní klime! A naňíká nad trí, jako by ryl novou

brázdu na rihoru.
DR vĚŽNÍK' Máte pravdu, riplnou pravdu. Dětí neurasthenikri

va lempňib j ' vá ;zv l áštěvměstech,kdeneníško lavyrovnávána
životem a prací v pňírodě.

BINKA: I sebevražedíost dětí stále roste a zachvacuje věk ra-
nější a ranějši. Mám o tom sl,atisbiltu.

on v"nz^t^. A všude ve styku dvou veličin' vypozoroval jsem, jde

v podstatě o jedno: kdo koho potáhne. Kdo moc heká, oby-
čejně málo táine' Zvlášé intelektuálové dovedou bfti líní až

btlh breni; líní i myšIenkově. Raději hodinu pi'emíIat naučené
než minutu op.a.,du myslit; a raději pět hodin fíukat v zclě-

děné melodii než vstát a pi'i ložit ruku k dílu.
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HEDvA PIsToRIUSovÁ: Tolik se toho napsalo a namudrovalo
o práci, a pňece, zdá se mně, lidé nevědí, v čem to vězí. Já si to
rozŤešila prostě. U mě ie práce usnadriovat práci druh11im, tedy
v mém pňípadě dětem. Fráce, kt,erá nedovede umenšit, práce
pňíští' není mně nějak pravá práce. Chybí jí to podstatné:
myšlenka' Je to jen i.obota.

(Zuonek.)
STRAKoŠ: Nu, usadi la jste mne, s lečno, jako dávno nikdo. Máte

svrij noqf pohled na věci a učite člověka nově se dívat'
SLUŽKA (hldsi): Paní Plískalová, slečna Forejtová, pan Houž.

vička.
EvŽA STRAKoŠovÁ (ide jim u stretg, podduťi jim ruku; pi Plíska-

loué): Buďte vítána, milá pňítelkyně' /S/. Forejtoué.) I vy,
milá slečno;' (Houžuičkoui) i vy' pane doktore. (Píedstauuje
pak pí Pliskaloué a sI. Forejtoué pdng, dra Věžníka, Binku,
obergeista. Uklong. MUC Houžuička pňedstauuje se sám druVěž-
níkouí, Strakošout, Bínltoui, S obergeistem potŤesou si rukama
jako dobíi kamaradi. Nouě pííchozí za houoru usedají nebo piií
čaj stoje. Euža Strakošoud naléud jim čaje, služka pfisluhuje zd-
kuskg, pak služka uen')

EvŽA STRAKoŠovÁ (k níž se píidružila H, Ptstoriusoud, pi Plís-
kaloué): Jak se máte stá le, má milá?

PÍ PLÍsKALoVÁ: Nu, to víte, pláču. Pláču pňed urnou svého ne-
zapomenutelného. Pláču celé dni, celé noci.  Ne, ne, ne, paní
Strakošová, netěšte mne. Jsem bezťrt,ěšná.

DR vĚŽNIK: Bezr itěšná? Snad neutěšitelná?
PÍ PLÍSKALovÁ: Bezritěšná! Tak to o mně ňíká doktor Palička

a mně se to tolik |ibi. (Strakošoué.) Víte, že mne musily dvě
služky na kolenou prosit, abych k vám šla? Abych se trochu
povyrazila? Abych se neutrápila?

I{EDvA PISToRIUSoVÁ: A jak již je tomu dávno, cb jste pochovala
pana manžela?

PÍ PLÍSKALovÁ: Pozejtií bude pňece dvanáct neděl. Jiné vdovy
v tu dobu uŽ chodí do koncertťr, do divadel, bruslí, tančí jako
by se nechumelilo. Jen já jsem stále bezritěšná! To je ta má
strašná citlivost. Mici, Ťíkával mi neboŽtík, ty umňeš na tu svou
citlivost.

EVŽA STRAKoŠovÁ: Měla byste se pŤece jen zabavovat krásnou

čet,bou nebo hudbou: číst Písmo, Shakespeara, Balzaca, Tol.

st,ého, poslouchat Beethovena, Schuberta, Debussyho. . . to nej-
l.ic léčí duši.

PÍ  PLÍSKALoVÁ :  Ne . . .  n e . . .  n e . . ' !  Ne t ěš t e  mne !  To  mne  j eš t ě

neznáte. Já jsem bezťrtěšná; já chci b;fť bezťrtěšná' A víte, co
mne nejvíc bo|i? Že ho zabili doktoŤi. Já měla vždycky doktory
tak ráda; do smrti se nebudu moci podívati na doktora.

BINKA: Slyšíte, doktoŤi mediciny? Zabil' ijste milostpaní muže; na
věky budete prokleti'

DR oBERGEIST: Tak z|é t'o snad pňece nebude?
PÍ PLÍsKALovÁ: Pán je doktor mediciny? Ne, nerozuměl i  jste

mně: profesoŤi mně ho zabili. Těm to nemohu odpustit.
DR oBERGEIST: Já jsem profesor.
DR VĚŽNIK' Já taky'
PÍ PLISKALovÁ (obergeistoui, na něhož chuíIi ned uěíiuě hteděIa):

Pán Žertuje, pán je pňíIiš mlad;i', aby mohl b$ti profesor. (Po-
hlédne na Věžníka a zarazí se./ Ale tenhle pán.. '  snad. ' .  Ne,
ne' vy jste mně nerozuměli. Profesoii talry za to nemohou.
Mriže snad profesor Za ošetŤovatelky? Ty, ty mrchy mně ho
vlastně zabily. Těm to neodpustím do smrti. Ne, ne, netěšte
mne, paní Strakošová. Já jsem bez těšná. (Uskočí o krúček,

iako bg prchala pÍed utěchou,)
BINKA (oduddí pi Plískalouou do pozadí): L|e, milostpaní, mějte

pňec rozum. Dáma vašeho mládí, vaší krásy má povinnosti
k životu.

pÍ pt,ísxer-ovÁ: Myslíte? Mťrj domácí lékaň mně to také Ťíká.
DvaatŤicet let, Ťíká, vrcholn1i rozpuk vaší Ženské krásy. Kolik
mužri byste mohla oblažit! Ale ne, ne' ne' já (zacpdua si uši),
já jsem bezÚrtěšná!

STRAKoŠ ( pÍídruží se k Bínkoui a pi Plískaloué): Pňítel Binka má
pravdu. Máte povinnosti k nám všem; musíme vás na ně upo-
mlnat, aé se vám to líbí nebo ne. (V žíuém rozholoru a gestiku-
Iaci stanou u pozadí.)

EVŽA STRAKoŠovÁ (s Heduou Pistoriusouou pŤí'stupují k slečně
Forejtoué, s niž zatím u prauém pozadí houoíil MUC Houžuička):
A ty má rozmilá, odkud ty pŤicházíš?

SL. FoREJTovÁ: Z ledu, má drahá paní. Bruslil i jsme s tímto pa-
nem doktorem zde pět hodin. Podaňily se mně dnes ty osmičky,



o kter ch jsem ti již pňed t;fdnem vykládala' Lidé pňestali
bruslit a dívali Se na mne' viďte, doktore?

MUc HouŽvtČt<l' (suědčí,): Ano, podaňily se vám clnes pŤekrásně.
FIEDvA PISToRIUSovf' (směje sel: Jaká milá ctižádost. U té by se

nrohli trochu poučit i starší: generálové, umělci, vědci.
EVŽA STRAKoŠovÁ (pohladí j i):Tak, tak, má líbezná' Jalr krásně

si ještě hraješ. Později si hrává člověk méně pěkně. Nu, také
mně bylo patnáct. Také. Mrij bože, kde jsou ty časy? Vody je
odnesly, vítr rozfoukal. . .

MUC HoUŽvIČKA: Dámy odpusíí. Musím na slovíčlro k svému uči-
teli doktoru obergeistovi. Hned jsem nazpět a zase k slrržbám.
(Euža Slrakošoud, Hedua Pistoriusoud a Jiíina Forejtoud bauí se

spolu polohlasitě u prauém rohu.)
MUc HoUŽvlČ;<A (ughleda u leuém rohu draobergeísta,Itterg se sem

uch!]lil píed ostatni společnoslí a stojí zapŤeden do sugch uuah,
oči urgtg do země, rultou si potrhduaje bradku): Slyšel jsem včera
tu pi.ednášku slavného doktora z Charentonu...

DR OBERGEIST:  Nu?
l{UC HoUŽvlČKe: Pod psa. Řekli jsme si s Horvátem: To my jsme

uŽ dál, díky doktoru obergeistovi.
DR oBERGEIsT: Tak vidíš. A takového hluku se s těmi cizímt nu-

lami nadělá' A konec koncri musíte si Ťíci: Máme to doma
lepší.

BINKA (kter se zatí,m oddělil od pí Pliskaloué, pÍistupuje k této
skupině; zatahd za rukdu dra obergeisla/: Pane asistente, tohle-
to by byla oběé na oltáň vědy. (Ukazuje bradou na píPliska.
Iouou,) Kupčucha pudová a prachová. Mnoho jí do mi| iÓnku
neschází, nemá-li pŤes něj. To by se pak dělala nezávislá ne-
of ic iá lní věda!

DR oBERGEl 'sr (zbgstŤi stttch i  zrak): Myslíte? Já, jak víte, jsem
z vyšších vědeck1ich zňetelťr spíše pro dynastie profesorské.
Ale konečně...  Pro vědu jsem hotov i  k téhle obět i .  Pravíte,
že má pňes milion?

N'IUc HoUŽVrclNl. (hltd ji taktéž očima): I já mám již čas myslit na
budoucnost své vědy.

BINKA: A co myslíte, Že je stat ist ika? To snad není věda? Ta se
snad živí vzduchem? Což je vědou jen ta vaše blbá zkoumavka
s bakteriemi?

DR oBERGErsT: Táák? Blbá? Řtká mimoi'ítničné vidění, a chce

uráŽet medicintr.
o,Ň^o (odděIuje se od, nich): Poroučím se' vaše vědecká nadutosti,

nardon, s lovuLnosbi.
o,i ou"o"u s^r ( Houžuičkoui ): Jcli za ním, aé nám netropí ostudu.

Drzoun.
N{UC HoUŽvftxe (spěchd za Binkou a ugsuětluje mu něco),

DR oBERGErcr (rozchodí se zase do kruhu, s očima nepíitomngma,

u dumťich a m.gšIenkach'PŤitom se stietne s IleduouPistoriusauou,
ltt,era se odděIíta od Euži Strakošoué a umgslně ustoupila do jeho

clráhg): Pardon, pardon. (Zduihne hlauu,)A to jst,e vy.. .  par-

don,-to jsi ty, Hedvo. Kuju v hlavě právě nové theorema' a tu
jsem slep1j', hluchy... slep1i', lrluch;|' jako lokomotiva. Vlastní
matku bych mohl v ta]<ové chvíli pňejet.

DR vĚŽN ÍK 7 seděl dosud u kf esle a pit čaj; zduihl se, ialtmile se stÍetla
ÍIeclua Pistoriusoua s drem obergeistem, píibližil se lt nim, takže
slgší jejich rozhouor, nepozoroudn jimi).

I'IEDVA PISToRIUSovÁ: To jsem musila až sem, abych tě uviděla
po tak dlouhé době? To ti již zarostl chodníček ke mně kopŤi-
vami?

I]R oBERGEtsT: Nemám času prosbě! Pochop to! Věda si  žádá
celélro člověka; odere ho aŽ na kost, nic nenechá druhjlm.
Všichni jí musíme pňinášet oběti: všichni! Pochop to!

FIEDVA PISToRIUSovÁ: Chápu zcela dobňe' A odcházim z cesty
ne jí, ale Lobé, (oduratí se od něho a zaměŤí k Euží Strakošoué,)

DR oBERGErcr (patŤdsd chuíIi hlatlou; pak se zase rozchodí u du-
mdch do kruhu).

on vĚŽNÍx: Prokletí dva janci! I t,enhle obergeist, i tamten Stra-
l<oš! Takové dvě rozkošné ženy je milují, a oni jen po nich tla-
pat svÝmi chlapsk1fmi okut1imi dňeváky. Kunti! Vás bych rád
vyléčil z té vaší surovosti.

nvŽ,q' srneroŠovÁ (kolem níž se zatím u praué polouíně scéng se.
skupít kroužek hostí, stale rostoucí, jtmž cosi ugklc\dala, uola na
Věžníka): Str;j'čku! Str1ičku! Buďte tak laslrav a pojďLe nám
povědět, jak ťomu bylo tehdy o povodni, kdy jste zachránil
pět lidí od utonutí.

DRvĚŽNÍI( (rozmrzen, že ho někdo chudlí, uzarděIg a n.asupeng,
zt,olna pŤechazí k Euže Straltošoué, Za ieho houoru ušichni pŤítomní



utuoŤí koiem něho kruh, až na dra obergeista, kterg kolem nich
krouží jako jestíab, měíe si je zezadu, tu píistupuiLje k nim, tu
o'dstupuje od nich a mumlaje, zfejmě rozčilen, r zné uětg jako:
ovšemže. Ale ne. To se musím pŤesvědčit): Nikoho jsem ne-
zachránil, abys to věděla, ty pošetilá všetečko. To je taková
hloupá legenda. Vždycky se pňi takov1fch pŤíležitostech naloží
chvála na nělroho, kdo k ní pňijde jako slepj' k houslím, a na-
kydá hana na nělroho, kdo si jí zasloužil ítejna mato.

EvŽA sTRAKoŠovÁ: Není pravda! Vždyé to bylo ve všech listech.
]\avrhovali vám tehdy vyznamenání, ale vy jste odmítl.

on vĚŽNIN: Nu, to dojdeš daleko. Drž se jen vždycky toho, co
bylo v listech. V listech b1ivají z devadesáti procent lŽi nebo
nesmysly. V takovjrch chvílích katastrofy neví si nikdo rady.
51ždy' \aždjl. pravÍm ti, dělá zbytečnosti a hlouposti. Ty
jgdny mají však náhodou jak;i'si zdánliq1i rlspěch, p.otoz" jim
pŤispěly na pomoc okolnosti, s nimiž jejich privoclce nepočital
a o nichž vribec nevěděl, ty druhé ne, protože se proti ' '1m po.
stavily tytéž okolnosti. A pak pňijde sebevědomé P. T. veňejné
mínění a dekretuje tvrlj P. T. prázdn1f soud. Řekne, že X Y
projevil v tu těžkou chvíli vzácnou duchapŤítomnost, našel
osvobodivé slovo, dal šťastnou direktivu, usměrnil chaos
3-l-+ jl1 jsou ty všecky strakaté fráze, kdežto vpravdě pan
X Y stál pňi tom v stejně skopové pÓze, kam ho náhoda po-
stavila, jako pan A B nebo P Q. Pňijeli tehdy pion;iňi z Jose-
fov.a a já jsem vstoupil do jednoho jejich pontonu ne proto,
že jsem chtěl někoho zachraĎovat nebo b1fti někomu užilečn1i,
n1i.brž prostě proto, že nemohu vidět loďku a nelézt do ní.
Jsem totiŽ zuňiv;f vodák, vodník, vodomil, vodnáŤ, lodník,
bárkáň, rnaůáskáň, jachtáŤ. A tak jsem jezdil po rozvodněné
ť.ece a pomáhali jsme lidem, kteť.í seděli v podvlékačkách nebo
ve spodničkách na hŤbetech sv ch stŤech, do pontonu; ně-
kterjlm jsme podali ruce, jin m jsme nastavili žebňík' To bylo
yše9k9. Nestojí to za ňeč. Nebylo tovšecko ani tolikjakonedělní
hasičské cvičení na vsi. (Vgkíikne bolestí, obrdti se za sebe| tam
stojí dr obergeist, u ruce jakgsi strojek o duou jehtdch, blaženě
se usmiuaje.)

DR. vĚŽNÍK: To vy jste mne bodl, člověče? Co to tropÍte za hloupé
žerty?

DR 6BERGEIST: Klid, kolego. Zliouším jen vaši irritabilitu a spo. 207

lehlivost innervačních drah strojkem vlastní konstrukce. Máte
index 9,9. Úctyhodné! Gratuluji vám. ilIohu vás potňebovat,
člověče. Radujte se!

on vĚŽNÍx' Blázníte? K čemu?
DR oBERGEIST: Ke sv1fm experimentrim, jež odzbrojují Smrt. Ke

svému tažení proti Smrti' Pozoruji a měňím vás již pět minut,
aniž o tom víte, a vyhovujete mi. Radujte se! Vy mi nahradíte
toho foňta z Tater, kt,er;i. se poslední chvíli zpáčil' Posloužite
vědě. Není jiné pravé radosti na světě než sloužiti vědě.

(Zuonek. )
on vĚŽNÍx (skáče o jedné noze bolestí): Kat vás sper i s vašÍ vě.

dou!
SLUŽKA (hldsí): Pianista je zde.
PIAN I STA ( u e j de, ukldně j e s e ) : Dobr1|' večer pňej i panstvu vespolek.
STRAKoŠ: Vítejte, mistňe Pohono. Čeká vás toužebně devět párri

elektrisovan1ich nohou, které pálí do chodidel parkety pekel-
n1imi plamínky jako zebru poušť africká.

PÍ PLÍSKALovÁ: Ježíši! Mne nepočÍtejte! Já jsem bezťrtěšná.
(Tudíí se pohněuanou a hrozí prstem Euži Strakošoué.) Proč
jste mně neŤekla, paní Strakošová, že se bude dnes u vás
tančit? Nebyla bych pňišla. To není hezké od vás, takhle mne
zaskočit.

STRAKoŠ (oduddi piantstu do uedleišího pokoje, odkud za chuíli za-
zní pruní taktg shimmg, a urátí se mezi hostg. Instinktíuně se
odděIí ženg od mužťt; muži seskupení asi ae slÍedu pokoje'Jiíina
Forejtoud, IIedua Pistoriusoud, Eu ža Strakošoud' utuoíi skupinku
bliže duefí, které uedou do tančírng.)

PÍ PLIsKAL ovL (uprostŤed mezi oběma táborg ): Co dělat? Poraďte
mně! Nemohu pňece těm pánrim zkazit radost; to by bylo ne-
kňeséanské. Toho by si ani mrij nenahraditeln1il nepÍál. (P/c-
běhne ke skupině dam a postauí se tak, abg bgla pruní na ráně,')

DR vĚŽNÍK (rozhlíží se po ženach, kterou si ugbrat).
DR oBERGtircr (Věžníkoui): Jakže, vy tančíte? Snad ne moderní

tance?
DR vĚŽNIK: Právě ty' Jsem jejich vášniv1i milovník. Shimmy,

foxtrot, jazz, tango, two-step, f lor idu. ' .  všecky'
Dn oRI] 'RGEIST; A dovolte. l<ol ik ie vám let?



208 DR vĚŽNÍK: Ne vždycky stejně. Mluvím-li s vámi, jsem starší než
nejstarší egypt,ská pyramida. Usměje-li se na mne paní Evža
nebo slečna Hedva, je mi okamžitě dvacet.

DR oBERGErsr: Nechte špatn1ich vtipri. Já myslím podle kňest.
ního l istu.

DRvĚŽNÍK: Pět,adevadesát let, devět, měsícri, tňináct dni a (ug-
tahne hodinAy/ sedm hodin paLnáct minut. Byl jsem dost vě-
decky pŤesnj.? (Rozběhne se kíepce ke skupince dam; piPlíska-
Ioué, kterd se naú ugzguauě usmíud,) PromiĎte, milostpaní, ale
vy jste pro mne moc stará. Já tančím jen s tanečnicemi kolem
dvacíti _ rovn;y' s rovnou; jen ty mne inspirují jak náleží
k pošetilostem. A v tomto pňípaclě jen s tou, kterou vášnivě
miluji a vždycky jsem miloval - s paní svého srdce. (Pokloni
se píed Eužou Strakošouou a oduddí ji d,o tančirng')

PÍ PLÍSKALovA (hněaiuě/: Dědek nezdvoŤil;il! Což myslí, že bych
s nÍm vribec šla?

BINKA: Čertovsk;f chlapík. (Píistoupi ke dueŤím a zírd chuilku za
nim.) A tančí opravdu jako provazo|ezec' Ten bude žít, do
sto dvaceti. Ubohá pojišéovna! (Strakošoui.) BÝL tebou, JiŤí,
bál bych se o paní Evženii. Ďalet nikdy nespí!

STRAKoŠ (usměje se kgsele): PÍeji každému plné svobody, i své
žené. (Pokloni se píed Heduou Pistoriusouou a oduddí ji do
tančírng, )

BINKA 
\ r*trr zdroueú směrem k pi Pliskaloué).MUC  HoUŽV IČKA  '  

( .

MUc HouŽvlČxt (píedběhne Binku o pťll kroku): Dovolte, až po
mně.

BINKA ( jako bg se nechumelilo, obr ti se k slečně Forejtoué a pokloni
se):Yždyt,já míŤil vlast,ně k vám; o nějak11; ten st,upeii se člo-
věk lehko zmyli, není-li nálrodou civilní geometr.

JIŘINA r.onn.lrovÁ (směje se jako rozpustild školačka): Neomlou-
vejte se mně, pane Binko. Já jsem dnes po prvé dělala na ledě
báječné osmičky a beru život ještě iako tělocvik. (Zauěsí se do
něho a odchdzi s nim do tančírng')

MUc HouŽvrcxe' (nabizí rdmě pí Ptískaloué): Prosim, milostivá
paní'

PÍ PLÍSKALovÁ rs ťlsměuem se do něho zauěšuje): Také medicinae
dol<tor?

MUc HoUŽVIČKA: Posud jen kandidát!
pÍ pt-Ísrar,ovÁ: Tím líp. Zrisianu si aspoĎ věrna. Neprohieším se

na své zásadě' Já chci zristat bezritěšná. (odchdzí s ním do
tančírng. )

DR oBERGErcr (stojí chuíIi mezi dueími, hledě na tančici; pak se
oc]uratí' & mne sí ruce): All right. Ten chlap tančí opravdu, jako

by měl ďábla v těle. Heureka. To je pňímo ideální zkušebn
králík. Vybojuje mi jistě mťrj vědecky boj. S ním vyhraji své
taženi proti Smrti.

OPONA



210 Jednání druhé

Prostorna tékafskd laboratoŤ dra obergeista u podkrouí domu
pi Plískaloué u De,juicích. Vgpadd jako malíískg atelier, jenže
i ušecltg stěng jsou ze skla, nejen stíecha,ltter jest pohgbtiud: možno
ji ugtdhnouti do uyše nebo spustiti mechanismem pdk a kladek. Ve
zdech i ue stÍeše jsou nadto r znd okénka, kterd možno snadno
oteuŤit a jimiž proniltají pak pÍímo paprskg slunečné i huězdné.

Jest dopoledne, IaboratoŤ zalita jasaugm jarnim sluncem, které ji
proslupuje celou a nadndší: jest to' jako bg skleněnd Ioď plula do
oblak. Všude iakési ueliké rourg, jakobg dalekohledné, ale složené
z r zngch bareungchsltel amosaze,cínu, železa,mědi, stíibra; mají'za

čel zachgcouati slunečné paprskg arozklddati je určilgm zpúsobem.
Několik stolkťl, na nich mikrosltopg s bakterioulmi kulturamí' Dale
thermostat neboli množírna, krgchlouitd skŤíťt o duojitgch stěndch,
u níž se pěstují ltulturg baltterioué. Uunití ní píihradkg se zkumau-
kami, uložengnti do nakloněngch čtgfhranngch mís; na jejím po-
urchu teploměr. Sem tam blízko podlahg statistické tabulkg a dia-
grama. Na jednont stolku deníkoud kniha, t. zu. protokol, do níž
zapisuje dr obergeist sud pozoroudní' Prostíed atelieru ugugšené
prazdné l žko - jen sklo a kou _ obstauené také některgmi nd.
stroji u hlauach i patách; u patdch zejména ndstroj asi p t druhého
metru dlouh!] jaho strojni pušlta, na tÍínožce postaueng, míÍí píímo
tlo hlau lože. Toto l žko jest postaueno na skleněnlch nohdch ue
zulaštním nízként tubu uodou ugplněném, Podlaha posgpdna pís-
kem. DaIe jest u atelieru ještě nejnutnější nábgtek, neboť dr obergeist
zde bgdlí i spí: prostd železnd postel, takouétéž umguadlo, šaťník,

Poněuadž dr obergeist nedouolil postauit ani, jediné masiuni zdi,
uchazi se do atelieru paddkouitgnti dueími, u podlaze umístěngmí;
host ugnofí se, jalto bg pňichazel z podzemí.

Dr obergeist prochdzí se u hluboké ntgšIenkg ponoŤen, oděn
u bílg lékaÍskg pld'šť, po sué laboratoŤi, čechraje sí kozí brad'ku
a mumlaje něco. Klepd se na padakouité dueŤe'

DR oBtrRGEts"t (pí.eslechne pruni zaklepdní, I{Iepe se d razněii): 211

Volno!
ER HoUŽvIČt<l (zfejmě utočně naladěn): Dobr den! Proklaté

hnizdo! To se člověk ud chá a zašpiní, než se sem dostane!
DH oBBRGElsr: Věda není nic zábavného, mil;i hochu, žádá si

obětí'  Pňed vÍtězství položi l i  bohové pot.. .  to věděl i  j iž Ře-
kové. A greenhorn jest od toho, aby si brousil trochu své vše-
tečné rohy a učil se umění obětovati se vědě. Trochu sebe-
zapňení, mlad;i muži!

DR HoUŽvIČKA: Tu písničku slyšim stále; už mne omrzela. (Roz-
hliží se po laboratoíi.) Jak to pokračuje? Budete brzy hotov?
DělejLe, ke všem rohat1fm. Táhne se to nějak jako povidla.. .
ta vaše věda.

DR oBERGErsr: Taková synthesá, jako je moje,. .  .  víš, Lo není
rnaličkost. Ještě něco vázne. Tady s tím l žkem' Podle své
theorie musim isolovat lože nemocného co nejvíce od země,
od všech jejích vlivri' Vydat je co nejvíce světlu slunečnému
i trvězdnému, ovšem upravenému methodou doktora ober-
geista, a více ještě:ef luviím ethern m. M j ideál by byl '  kdyby
mohlo viset mezi nebem a zemí' bez každého závěsu, bez každé
opory.

DR HoUŽVIČKA: Nu tak z něho udělejt,e Mohamedovu rakev
v Mekce: ta plove pr;i ve vzduchu. ostatně Einstein tvrdí, že
lrení žádného etheru. Jak s tím srovnáte svou theorii o efluviích
ethernly'ch?

DR oBERGEtsr: I{'vark. Einstein je nesmysl. Ja mám pravdu. Co
mně stoji v cestě, jest pochybené.

DR HoUŽvIČK,q': Jak to víte?
Dn oBERGEIST: Poněvadž jsem se naučil  správně medicinsky

myslit. To ti doporučuji a nikdy nezbloudíš. Rekni si vždycky
pňed každ1|'m problémem: tohle ie medicinské myšlení a tam-
h|eLo není medicinské myšlení. llIťrže takoqf Einstein myslil
medicinsky? Vždyé je to hvězdái. Nu tak vidíš.

DR I{oUŽvIČKA: A jak když stoji medicinské myšlení probi medicin-
skému myšlení. Názor proti názoru, a obojí je hájen školen;irni
mediky? Tu je obojí správné?

DR oBERGEISI: Nesmysl; jen jedno mriže b;;iti správně medicin-
sky myšleno; druhé už ne.



212 DR HoUŽVIČKA: A jak poznám to první?
DR oBERGEIsr: Jak? Pošeti lče' Zcela prostě. Tím, že se naučíš

myslit methodou dohtora Obergeista.
DR HoUŽvIČt<s (drze): Nu... to bych se někdy ňíz. To radši ne!

Holenku, mne uŽ nebudete dlouho vodit za nos. ]!Ině se zdá,
že vám měkne mozek' asistente. To mínění se o vás již ujímá
na fakultě.

DR oBERGEIST: Co to blábolíš, drzoune?
DR HoUŽVIČKA: Mluvte se mnou slušněj i ,  ano? Jsem j iž dost i  vy-

spěl;f ve vědě, abych vás mohl soudit. Čpíte mně pŤiliš šarla-
tánem, chceteJi to vědět. (Pokrčí rameng.) ostatně, pŤišel
jsem vám jen Ťíci, abyste dělal. . . Nejdéle do t]1idne musíte mně
vyklidit tuhle laboratoň. Také já jsem na světě; také id mám
suou vědu; t,aké id mám k ní povinnosti. Nu.. . nepulte na mne
své mimosít,ničné oči.. .  už je tomu tak.

DR oBERGErcr (celg zrudl,Iapd pouzduchu):Tyže máš svou vědu,
ty, usmrkanče? Ty se musíš teprve učit na ni dívat, ty slep;fši
slep;i. Ty ovšem mimosítničně nevidíš, poněvadž nevidíš nic
ani sítnicí. A ne slep; iš...  had js i ,  jedovat,1i had, kt,erého;sem
si hŤál za riadry a jenž mne tecÍ uštkl. Já starf drivěňivf
b l ázen. .  .

on HouŽvtČx,c.: Nechte si své cit,ové v ievy. Exaktnímu vědci
špatně sluší takové obstarožné deklamánky. Já jsem pro anglic.
kou věcnost a stručnost. Meritum je mně tohle. Vy víte velmi
dobňe, že tuto laboratoň dala pňestavěti z malíŤského atelieru
moje pÍ1he|kyně paní Plískalová - bydlili v něm ostatně pla-
vajzníci, od nichž neviděla nikdy ani groše, takoví dalesáci,
kubisti, futuristi a jiná trklá čeládka. Dala \,u laboratoň vy-
budovat paní Plískalová na moji radu..' pro svobodné, ne.
závislé bádání vědecké.

DR oBBRGEIST: Nu ano, to je právě pro mne. Já represent,uji
v této zemi svobodnou nezávislou vědu lékaňskou.

DR HoUŽvIČKA: o tom by se mohlo moc povídat; ale nechci se
s vámi pňít. Meritum je mně v tom, že budu ji pěstovati od
nynějška vedle vás já. Musím ji chránit, abyste vy jí nenapra.
vite]ně nezkompromitor'al sv1imi fantastičnostmi. Na moie
doporučení byla vám tato laboratoň prop jčena' na mojí radu
odejme vám ji nyni moje pňítelkyně.

Dn oBERGEtsr: Snad si  nechceš, lotňe, tu babu vzít? Vždyé je 213

aspoĎ o deset let starší neŽ ty.
pn tlouzvtČKA: A kdyby? Myslím, že byste b]fval první, kdo by

byl bral, jen kdyby byla o vás stála. Sám by se pro ten-can.

courelr riápěchu snad s čertovou babou páňil, a mne bude

rnoralisovat.
DR oBERGEtsr: Držte mne! Nebo se zblázním! To štěně si mne

dovoluje mistrovat.
DR HoUŽvIČxe: Bohužel' Nechal jste to tak daleko dojít, že je to

nutné. Zmistrují vás ostatně brzy jiní, qiznamnější než já.

(Pougšengm hlasem,'jako bg četl ortel, ) Jste fantasta, pane, a ne
exaktn1il vědec.

DR oBERGEtsr: Zadrž, nemámJi tě zardousit.
DR FIoUŽvI ČNt (krčí rameng ): ostatně, nač se s vámi hádat.

Meritum pro mne je: ven s vámi, protože laboratoÍ je nyní
moje!

DR oBERGEIST: A tohle mně...  mně... ,  kter; i  jsem obětoval
všecko vědě: mládí, rispěchy hmotné a postavení riňední?

DR HoUŽVIČx.q.: Blázen, kdo by vám věňil. Vypadá to jako boj
o vědu, a zatím je to star darwinslr1i boj o život: struggle for
life, a ne for science. Já už se taky učím anglicky, pane, a brzy
prijdu taky do světa' Já uŽ jsem vašemu poručníkovánÍ od-
rostl.

DR oBERGEIST: A což moje adaptace tohohle mizerného špf-
charu? Vědeckou v1istroj pňinesl jsem sem pŤece já. A celá
cena jeho je v ní! Tohle všecko jsou vědecké nástroje mé
invence. Ty si nenechám ukrást nik1fm!

DR HoUŽVIČI{A: Buďte kliden! Nikdo na to nepomyšlí. odmon.
tujte si jen své pochybné inštrumenty a složte si je ve slrlepě
nebo na p dě, máte-li nějakou. Myslím, že uŽ jich nebudet,e
pot,ňebovat. Vaší vědecké slávě bude brzy odzvoněno. Napo-
věděI mně to j iž profesor Valnoha.. '

DR oBBRGErcr (zaŤue): Cože? Ty že jsi se pŤitňel k mému otec-
kému učiteli a pňíteli? Hade! Hade! Hade! Já opustím své
vlivné asistentské místo, abych se mohl zcela věnovat, safm
dalekosáhl;fm experimentrim a dobudovat svou velikou gene-
ral isaci .  .  .

DR HoUŽvI Čwe ( parodu je ho ): . . . a had se vplazí zatím do opuště-



214 ného hnízda' zaujme moje rnísto, pro něž je lépe kvaliťikován
neŽ já.

DR oBERGErc.r (pÍestrlne nahle jako pod jakousi tajemnou sugescí
tgkat Houžuičkoui): Jakže, vy jste zaujal j iž mé asistentské
místo, onu vyznačnou ťunkci v organisaci našeho vYsokého
učeni?

DR IIoUŽvIČNa: Posud ne, ale mám je slíberro a dostane se mně
ho brzy. Zapomínát,e, že to není váš majetek, n1fbrž funlrce
kliniky, kterou si obsazuje její pňednosta silou, o níŽ jest pŤe.
svědčen, že jí burle co nejvíce na prospěch;a to jsem v tomto
pŤípadě já.

DR oBERGEIST: Ale, ale, to neni možné. V tom musí b;;it m;ilka,
nedorozumění. Vždyé mrij oteck;i učitel a pňítel profesor Val-
noha sleduje se zcela v1ijimečn;im zájmem nré směrotvorné
experimenty. Projevuje plné pochopení, ano, mohu Ťíci otec-
kou pŤízeř mému bádání. Dává si mnou jednou t;idně refero-
vat i  o  jeho pokrocích. . .  ano,  jednou t ; idně '  vpá teku Ježíška ' ' '
Slíbil mně dokonce na dnešek svou vzácnou návštěvu ' . . Seln. ' .
do tohoto holtrbníka. Chce se sám vlastníma očima pňesvědčiti
o někter;fch v1fsledcíclr m -ch bakt,eriocidních method akti-
nick;fch, zejména paprskťr ypsilon odnož alfa' Vždyé já v něm
ctím a vždycky jsem ctil nestora české věd)' lékaňské, takňka
je jího o tce  a  zak ladate le ' ' .

DR HoUŽVIČl<d' (píi posledni uětě
h lkou po stehnech).

ugznamně kašIe, pomrskduaje se

DR oBERGEIsT: A snad rre? Mr]žete Ťíci na své svědomí muže
a vědce, že ne?

DR HoUŽvIČKA: Pokud vím, tituloval jste ho stereotypně star;i
pavián, neŤíkal-li jste mu pro změnu star;/. orangutan nebo
kartouzník. To je ovšem met,hoda ricty k zakladateli české
vědy lékaŤské poněkud poclivná; snad značka doktor obergeist?

DR oBERGEIST: Ale, ale, kolego, což nechápete, že jest to jen
v;iraz intimit,y, jakési, jak bych Ťekl, mužné něhy a cudné od.
danosti . . . rs pathosem. ) Ano, magnus parens české vědy lékaň.
ské, pravím, byl mně vždycky a jest mně proÍesor Valnoha.
A pokud se t1iiče té mé olrromné generalisace, já jsem mu již
ňekl: jestli vás jen trochu mrzí, místŤe, její rozměry, Ťekněte si,
obŤežu j i ,  ano, obŤežu j i ,  aby vás nepohoršovala. Pro jednu

takovou všivou generalisaci se snad neznepňát'.e]ím.s,tak veli-

k im badatelem,- jako je profesor Valnoha' VŽdyé je to náš

JJ'r.v Pasteur 
" 

iha."ot ,, ;eane osobě a v novém, zlepšeném

vvdání.
o*'í 'áu' . , 'exe: Nadivno sluchu! Co to vnimám... bubírrkor.ť: Čr
". 

mi*ol,'nínkově? Tylrle tÓny to je něco zbrusu nového v ťrsteclr

vědeckého nadčlověka doktora obergeista!

on ásnncstsr: Naprosto ne, kolego, naprosto ne.. '  Rozpomeůte* s edob i e nanašem inu léhovo r y . J iž t amna l e z ne t e kn im the

io , " ,u ' , ' " . . . . '  j "k  bo  honem r i c i ? . . .  ano. . .  pŤedznamení,ví te?

nn-*rouzvrexe: Ťriápovědi, myslíte? Nu. musi l  by je hledat člo-

věk nejostŤejšim mikroskopem, lby j" nalezl'

on osnnánlsT; A pak: zlat;-i člověk, ten proÍesor \'alnolra! Po-*.,tylt., 
to spojeni velkého vědce a zlatého srdce jg t9k vzácná

"J" ",nás. 
A leho mentalita vědecká, na kterou kladu právenr

tak velkou .,ár'u? Povídám vám, jen u Babinského našel jsem

nacopodonného .ApakuP i e r r aMa r i e . . . v í t e t oho , c o r o z b i l
Brocovu lokalisaci 

"itik.'lo.,"''é 
Ťeči.'. víte, domn.ěle v zadní

tňetině tňetího závitu čelního na levé straně. Ale náš Valnoha

je ještě v;fš než ten Pierre Marie. To jest: :bl tlji stejnou
.*"ir'oau 

medicinálního myšlení, víte, to spojení objektivného

pozorování s vnitŤní zkušeíostí, experimentu s vnitňní empirii.

Víte, kolego, tudg vede cesta do budoucnosti. A ukazatelem je

tu nás VaÍnoha. Á,,o, p"''., človčlr musi zhlédnout cizinu, aby

si dovedl vážit, jak náleží domácích mistrri. Vy ho nedovedete
ještě ocenit, ,.y 1.t. na to pňíliš mlad1i a nescestova1y'-.

on rrouzvIČNe: Ňu, nestarejte se, já se tomu od vás j iž pňiučím.

Co vy zde pyskem, to já'zítra tiskem. Co vy zde.kdákát,e do

vzdulhu, tiirir5i;a na papír pro tisk' A sice ihned, jakmile pŤijdu

domri. Za měiic, '" ď.,ď1. to venku jako mé ocenění profesora

Valnohy.
o* ouuo*"uls.t (urhd se na něho pěstí a Íue):Ty tedť. t."\':*ij9i

oloupen, okraden! Pomoc! Vědecká ]rrádež! Pol ic ie! Pol ic ie!

on HouŽvlČr<s (supě ouine ho pažemí): Zvite!
DR oBERGEls, id,, . 'n sel: Pomoc! Boa constr ictor! Zloděj!Vralr!

(Zapolí'spolu s uelikgÁ hlukem, potaceiíce s11roly r1'o rohu; pÍi.

io m. p r 
"u 

ihn o u stolek1 p r otok ol e m dr a ob er g e i s ta, kter g p o š la p o u,. )
pÍ pr,Íirer.ovÁ (ugjeu,,d, , ranním župdnku, ulasg na papilo'

215



216 tech): Pánové, co se to tu děje? Vždyé se nade mnou strop
boňí. Všecko se tňese. Podobizna mého ne'boŽtíka muže spadla
se stěny. Co to vidím? Pánové se tu perou jako chasníci o po-
svícení. Já jsem z toho bezritěšná.
(oba souperi, dri obergeist a Houžuička, se rozpletou a ciuí na
ni ugjeueně; u rozpacich si rounaji potrhané limce a krauatg, ugs-

sduají ustg kreu ze škrdb a odíenin na rukou atd,)
DR HoUŽvIČ,re (uzchopí se pruní/: Ruku líbám, milosbivá paní.

Nemohu za Lo. Vrhl se na mne... to není člověk, to je šelma.
Ten by pro tu svou pitomou vědu doved i zabít.

DR oBERGElsr: Neposlouchejte ho! Je to z loděj. Vědeck;i i  z loděj!
Ukrad mi vědeckou karakteristiku mélro drahého učitele pro-
fesora Valnohy. Sám se t,ím chlubil. Dovolám se policie, soudu.
Republika musí chránit duševní vlastnictví. S tím se zť'ití
všecko...  všecko...  i  soukromé vlastnictví, i  rodina.

PÍ PLÍSKALovÁ: To bych moc pochybovala, že by vás tuhle pan
doktor (ukdže na Houžuičku/ chtěl okrást. Ten nevypadá podlc
toho, aby kradl,  a dokonce takové hloupost i  jako je kata.. .
karakteristika Ďákého Šejnohy. (Píísně.) Vy však, pane ober-
geiste, zneužíváte mého pohostinství. To je věc očit,á a dokaza-
telná. Budíte již dávno pohoršení v domě. Lidé myslí, že
čarujete; a jiní zase, že vykládáte karty. Tuhle mne někdo
zastavil, a že prjl mám v domě penězokazeckou dílnu. V zimě
jste se nechával polívat studenou vodou a vykládal jste se
pak nah1ir. . .  ano' pane, docela nah1f, ani ne v plovkách, na
prkně tuhle z okna. Služky z vťrkolních domri vás viděly. Je to
proti mravopočestnosti, pane, a na to je paragraf.

DR oBERGEIsr: Ale já dělal jen po Chodounském polrusy na svém
těle, abych rozhodl ještě některé sporné pŤípady, je-li nebo
není-li nastuzení pňíčinou onemocnění.

PÍ PLÍsKALovÁ: Takové pokusy si děIejte někde v blázinci, pane,
ale ne v počestném domě měšéanském. (Zalomí rukama.) Mám
já t,o neštěstí, mrij ty nebožtíčku VavŤinče' se svou dobrotou,
se svou pohostinností. Měls pravdu, ta se dnes nevyplácí. PÍed-
tím měla jsem tu takové mazaly, kteňí neměli groše a chtěli
mně namísto činže platit sv;fmi čmáranicemi. Jeden z nich
chtěl mne docela vyportretovat místo nájemného. Panenko
Maria Svatohorská, to bych byla dopadla! Pak jsem si dala

ňlc a pŤestavěla jsem pro vás ten atelier, abyste měl kde kuchat
ty svb německé myši a preparovat to boŽi sluníčko - pánbrih
mi hi 'íchy odpusé... To jest pi 'est,avěIa jsem ho pro t1.1ědu ' . .
jako pro t,u pravou vědu, jak ňíká tuhle pan doktor! (Ukáže na-ÍIouiuičku.) 

n' co z toho mám? Jsem z toho celá bezritěšná.
Vy jste rozkňičel mrij dťrm, několikrát jste mně strop rozmočil
tou vodou, co na ní plove tahle hloupá kukaů (ukaže na l žko
u tubu) ,  ' . .  co  Se  z  ní  n ikdy  n ic  rozumného nevy líhne. . .  adnes
jste se mně moh proboňit na hlavu a zabít mne. Děkuji pěkně.
A teď bude sem ke všemu ještě volat pol ic i i !

DR oBERGEIST: A zavolám j i !  Na něho i  na vás! on krade a vy
chráníte zloděje. Jste oba trestní.

pÍ plÍsxalov.l', Ýšak vás na policii taky znají. l{emyslete si! Jste
vy pěkné kvítko. Vy jste ty spodní proudy, pňed kterÝmi mne
''.noztit. Vavňinec vídycky varovával. Řikával: Micinko, jen

si nikdy neber do domu ty spodní proudy. Pro měšéanskou
paní se to nesluší. A teď tohleto! Já jsem z toho bezritr)xná.
Ále abyste věděl, že o vás taky vím, jakjr vy jste kunt. Chodí
ke mně jeden mlacly, moc učen pán z ministerstva, pan Slab
se jmenuje' Je to filosof , ale ne z těch divok1ich. . . b h chraĎ. ..
on je tuze solidní a rozšafn3i a děIá fi|osofii nábožnou.. . t,akové
krásné knížky píše - inu, div ne na modlení a pro pláč. . . a ten
Ťíká o vás, že nemáte náboženskoÍilosofick;i základ. (Mlčí
chuili, odhadujíc učinek sugch slou. Pak uítězoslauně.) Heč!

DR oBERGE rcr (uztekle): Ale co je mně po tom hlupákovi! VŽdyé
on nemyslí medicinsky. Je to nějakj slamotrus a vám ovšem
imponuje. Snad myslíte, že si vás taky vezme. Jste nevzdělaná
husa. Spíš s Tatarem bych se dohodl než s vámi.

pÍ plIsNeioVÁ: . . .  Slyšíte, s lyšíte, pane doktore? Uráží mne. Na-
dává mně. Slyšel jste? Dosvědčite mně to u soudu, zažaluji ho.

DR HoUŽvIČKA: Je to star;f nestyda, milostpaní. AIe už mu od-
zvánějí. Dňíve než se naděje, bude viset. Napověděl mně to
sám profesor Valnoha. Pojďte, nechme lro. Nekazme si radost
z tali krásného dne. Máte nov;f klobouk, model z Paiíže. Vy-
větráme ho dnes.

PÍ PLÍSKALovÁ (obergeistoui): A do tŤí dnr1 aé jste odtud! Nebo
vám nechám to všecko haraburdí sházet se schodri. A všecko
uvést do stavu' jak bylo v době, lrdy jste se sem nastěhoval,
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218 slyšite? ZaneŤádí byt tím sv;im blázniv;ilm sviĎstvem a je ještě
drz;i. Nejste ani nájemník, ani podnájemník;nepožíváte dobro-
diní zákona o ochraně nájemníkri. (odchdzi,)

DR HoUŽvIČxl (za ní),
DR oBERGErcr (padne na židli ugčerpdn, ru,ce opfeng o kolena,

hlauu u dlanich, tupě zird píed sebe. Za chuili zuedne hlauu, zralt
jeho padne na protokol pohozeng na zemi, pošlapang u zdpase
s drem Houžuičkou, Skočí po něm, zduihne ho, tiskne ho k hrudi,
h|adi ho, mumlaje): Drah , drah;i'..' m j maličk;f ! Ten lot,r tě
zŤídil. Moje záznamy o kulturách. moje pozorování ethern1fch
efluvií... všecko pošlapáno, rozmazáno, potrháno. (Položí pro-
tokol na jeho stolek, pak pŤisloupi k stolk m s baltteriougmi
kulturami,) Nic se vám nest,alo, mé maličké? Jak bych vás rád
pohladil zaLo, co jste pňestály! Proč jste nedostupné mé ruce?
Proč není možno hladit a laskat zrakem? A t,eď' . '  s tím
d'Hérellov;i'm fenomenem je to ještě horší' Ani mikroskopem
sebedokonalejším není možno vás spatňit, Ó bakteriofagové.
Moji ultramikrobové! Špatně jest svět ustrojen! Jen pňedslavit
si vás m Že člověk. Žijete jen v naší obraznosti. (Začne sí tŤíti
dlani čelo, jako bg si chIěI zahíat hlauu; slzg u hlase,) KéŽ je
vám tam teplo, drobečkové ne větší jedné molekuly bílkovinné.
Drobečkové! Miláčkové! (Nahle mu něco strašného projede hla-
uou. Skočí k umguadlu, maie si kuapně ruce, sulékd bilou ztislěru,
obléká čistg límeček a udzanku a pak černg cutawag. Hledd
u kapse papírek, na kterg cosi rgchle čmar , Klepe se.)

Dlt OBERGEIST: Volno!
DR vĚŽNÍK: Dobr1f den, pňlteli. NepŤicházím pozdě? Byl bych tu

bfval již dňív, ale Evža... ta drahá pošetilá Evža si vzala do
hlavy, že mne chcete zabi|.. . obětovat svému vědeckému
rispěchu, Ťíká.. . '  a ne a ne mne pust it .  Musi l  jsem jí uniknout
lstÍ.

DR oBERGErc.r (poddud mu ruku): Ne...  ne.. .  včas pňicházíte.
Těším se na vás už od rána, ani dospat jsent nemoh. Zabtt
vás.. .  hehehe...  to ne; aspori  teď ještě ne. Vždyé je mi, jako
byste byl má milenka a já měl zde s vámi první téte-á-téte.
Ale teď vás musím ke své lítosti na chvilku opustit. Vidíte, zde
na tom lístku vám to vysvětluji: abyste neodclrázel, abyste na
mne počkal. Musím nutně zaskočit za star1im' Vidět Valnohu,

mluvit s nim hned, strij co st j. Hned, dŤív rrež ho zpracuje
proti mně ten lotr; než mně ho zcela zbantoší. Počkejte tu na
mne, Za tŤi čtvrti hodiny jsem nazpět. Pak si zase zaexperi-
mentujeme . . . až se budou hory zelena í. (Tajemně. ) Yéc valem
zraje, teď to začíná b1ft vážné. (Rgchle odchazí.)

DR vĚŽNÍK: Tím lépe. Těším se na to. (Chodí chuíti u dumdch po
Iaboratofi, palt oteuíe okénko u jedné skleněné stěně, ugloží z něho
hlauu a dgše z plngch plic iarní, prosluněng uzduch. Klepe se.)
Volno!

rIEDvA PISToRIUSovÁ, (u lehounkgch jarnich šatech, olgpku kuětin
u ruce): Dobr den, piíteli. Co je s Albertem? Potkal mne na
schodech, div do mne nevrazil, a ňít,il se dál jako šílenf. Zve
mne sem' a když sem člověk pňijde, utíká z domu. Kňičel na
mne, Že nemá času mně to vysvětlovat; v;l pr;i mně to povíte'

DR vĚžNÍK: Ale to je zas taková nějaká vědecká.. .  v lastně jaká-
pak vědecká. . . ňekněme po pravdě: hokynáňská záležitost. Fa-
kulta je samá osobní tahanice, intrika, pleticha, šlrorpení
a šplhání po revmatick;fch hĚbetech star;ich pánri. Běžel za
sv1im profesorem Valnohou vysvětli|, mu narychlo něco, ujistit
se jeho pŤízni. Má strach, že ho jelro konkurent pňevedl na Svou
stranu. Takov;Í slavn1i profesor b1ivá ješitnější než prima-
balerina a podezňivavější k mlad;fm hochrim než vrchní eunuch,
strážce harému sultánova. HIídá tu svou katedru jako star;i
drak princeznu: aby se mu s nik1fm z nich nezapomněla'

}IEDvA PISToRIUsovÁ: A jakf bfval ten Albert krásn člověk,
hrdf, směly, voln1i, s pŤímou páteií; ještě pť'ed dvěma roky'
A teď se tak pokĎivuje. Co si vzal do hlavy stát se docentem,
dovedl by i svou vlastní matku zavraždit, aby toho došel. To
mne tolik boli: že tak docela zapírá v sobě obraz boží'

DR vĚŽNÍK: Na štěstí není to s ním tak zlé. Není ještě ztracen. Ta
fakultní politika s něho doufám brzy spadne. Je to veliké dítě,
monoman sv1ich ideji. Z počátku mně byl směšn;i, teď ho mi-
luji den ze dne víc. odzbrojuje svou upŤímností. věŤí v to, co
iiká; jsou to snad fantasie, ale jemu je to nejčistší skut,ečnost.
Dal by se pro ni upálit. Rit<ám vám: staré dÍtě. Má svého draka
a žene se za ním cesta necesta pies trní a bodláčí; snad porazí
toho, kdo se mu namane do cesty, ale sám se také rozdere,
uštve, zraní. A nenÍ hloup1ii. Jest v něm něco, tňebas smíšeno
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posud s pošetilostÍ. Ale kdo rozdělí u živého člověka plevu od
zrna?

HEDvA PISToRIUSovÁ: Ten člově]< snad zešíIí z té své vědy. Pro
nčho není j iž ani jara, ani podzimu, pro něho není krásy luční
ani lesní; není hudby, poesie, umční, lásky. Zalidnil si život
podivn;fmi larvami; na ulici místo živ;,ich lidí potliává snad
formulliy, cifry, theorie. Namísto koní táhnou vozy snad hypo-
thesy. Vede-li lr tomuhle věda, čert ji byl lidern dlužen.

DR vĚŽNÍK: Je to pošeti lec. Máte pravdu. Ale je v něm i jakási
krása, velkodušnost, obětavost. Jelro milenky nejsou věru
z krve a kostí. Teď se zamiloval - co bvste Ťekla? - do takové
riplné absurdnosti. Říkají tomu d'Hé.ěttt'., fenomen a neví se,
co to vribec je. Nikdo to neviděI: jsorr to nějaké snad ultra-
mikroby, nevím, kter1ich nepostihne žád:ry mikroskop, které
proniknou stěnou lraždého porculánového filLru. Jsou to orga-
nismy? Jsou to látky chemiclré? o to se hádají učenci. Ale pro
tohohle člověka je ten fantom něco tak živého jako nejkrásnější
mladá žena. Kdyby t,o nepochopitelné a nepostihnutelné sviĎ-
s.r,vo - slečna odpustÍ - potňebovalo ke své existenci jeho
srdce nebo mozku, dá mu je st,ante pede.

HEDvA PISToRIUSovÁ: Kdybych věděla, čím jen pÍevážittu jeho
mrtvolnou vědu? Co nalézt proti ní a položit na mislru proti ní,
aby získal ten člověk trochu lidské rovnováhy. Pňinesla jsem
mu dnes mezi tu jeho trouchnivinu trochu jara. (Hledd udzu,
nalezne ji na šatníltu, naplni uodou z konue pod umguadlem a za-
strčí do ní kuět ing.)

DR vĚŽNÍK (uoni k nim): Jaro, jaro? Víte, že se mně šíŤí hruď
a hlava motá opojenim? Že se musím násilím poutat, abyclr
neprovedl šilenství? (Zíeimě uzrušen') Dovolíte mně oLázku?

HEDVA PISToRIUSovÁ (pohlédne na něho udíuena): Tažte se.
DR VĚŽNIK: Mi lujete doktora obergeista?
HEDvA PISToRIUSoVÁ: Jalc vám odpovědět? Jsem ráda tak

upŤímná, jak jen mohu. Ráda ňíkám pravdu své poslední chvíle.
Myslím, že ho j iž nemiluj i .

DR vĚŽNÍK (ulehčeně): oÓÓ. Cent mi spadl se srdce. Tančil bych
a zpíval.

HED\/A PISToRIUsovÁ' (stčile užaslejší; mluuí uelmi zuolna): Pti-
páIila jsem si o něho trochu kňídla, je pravda. B1fvali jsme

kamarádi, rostli jsme od dětství spolu. Žila jsem s ním jeho

první vědecké sny, jejich exa]taci' Spojilo nás opojent jedním

vínem z jedné číše. To dává těžlrou opičlru' Ale dnes jsem se
z ni j iž vyspala.. .  [O, vyplalrala. Ty s lzy právě odplavi ly mou
lásku k nčmu.

Dn vĚŽNÍK: Dovolte, jak to?
HEDVA PISToRIUSovÁ: Tňeba vám vědět, že jsem člověk od ko-

iene radostn1f. Nic mně není odpornějšího než slzy, smutek,
utrpení. Pňinutí-li mne někdo, abych nad ním plakala, snadne
pro mne z patra do pňízemí. Nemohu ho již milovat, mohu ho
jen litovat. Plakala jsem nad.ním, a tim jsem se od něho
osvobodi la.

DR vĚŽNÍK: Vy jste tedy ta nová žena. Nechcete kalného opojení
podvědomí, chcete lásku uvědomělou; mrižete milovai jen

toho, kdo obstojí v stŤízlivém denním světle.
HEDvA PIsToRIUSovÁ: Ach ne, nová, stará, v tom to není. Možná,

že jsem nejstarší žena, která kdy ži la,. . .  snad starší než pra-
bába Eva. I\Iám ráda citovou čistotu, to je všecko. KdyŽ láska,
tož láska; když soucit ,  Lož soucit .  Ale obojí spolu pleskat.. .
ne . . . tu  me lanž nemám ráda.

DR vĚŽNIK: Vy tedy máte ráda tÓny nelomené? Kompoty ne-
smíšené? Víno nekňtěné?

HEDVA PIsToRIUsovÁ: Tak jest. Buď víno, nebo vodu...  Je to
má zcela osobní záležitost. Ani stará, ani nová žena nemá s tim
nic společného. Viděla jsem ho poníŽeného. Hrbil hňbet pť.ed
mocí i pŤed penězi. Krči] se nejen pňed sqim profesorem, n1ibrž
plazi l  se i  za tou dvoupudovou lrupčuchou...  Mně je nemožno
milovat shrben1i hňbet. Dovedu milovat jen vzt1ilčenou tváŤ...
buď upňenou do slunce' nebo rozblouzněnou pod hvězdami.
Shrben1tch hňbetťr jen lituji. Dovedu se o ně i dál starat, nad.
lehč.ovat j im jej ich bŤemeno,.. .  a le mi lovat? Ne.

DR vĚŽNÍK' l\{yslil jsern, že jste tvrda k takov;ilm nešéastnilrrlm
a že upadli do vašeho věčného opovrŽení.

HEDvA PISToRIUSovÁ: Naprosto ne' Jsem od pÍírody soucitná.
Není to ani má zásluha; nemám prostě ani talentu pohrdat
něk m. Kdo padne do mého soucitu, utopí se v něm snaclno
jako moucha v syropu...  Tak jest hlubolr .  Má sladk;f hrob.
Sotva se z něho j iŽ vydrápe,. ' .  a vydrápeJi se- pŤece, toŽ jen
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natolik, že bych se musila k němu sh;iibat, kdybych ho chtěla
políbit ,  na jeho medově zapatlanou papulu. . .  AIe toho já v bec
nedoverlu. Já musím vz| ižeL vzhťtru k tomu, koho mám mi.
lovat.

DR vĚŽNÍK: Víte, že byla chv1le. kdy jsem k vám cít i l  něco jako
soucit?

I-íEDvA PISToRIUSovÁ: Na základě jakého mylného pňedpokladu,
smím-l i  se pbát?

DR vĚŽNIK: Bylo to tenkrát v zimě, asi pňed tňemi měslci, lrdy
jsem vás po prvé spatňil u Strakošri. Podmanila jste si mne tam
hned po prvé.  ' .

HEDVA PISToRIUSovL (píeruši ho): Veliká čest pro mne.
DR vĚŽNIK: Domníval jsem se tenkrát, že trpíte, protože se od

vás odvrací doktor obergeist.
HBDvA PISToRIUSovÁ: Pardon, šla jsem tam tehdy jen proto,

abych nabyla jistoty. Kdo se od koho tehdy odvrátil? Já od
rrěho! A jsem-li zde dnes, jest to jen proto, že pňišel později
s velmi naléhav11im prosíkem. Nehraji nyní mnohem větší rilohy
než rilohu milosrdné sestry. Ale tu hraji upňímně. Je mně ho
doopravdy líto.

DR vĚŽNIK: Vím o tom. I to jsem vyslechl. Ale pŤesto ňekl jsem si
tehdy: Medvěde, tebe bych rád naučil  tančit k její píšéalce.
A trmínil jsem si, že ho vyléčím jak náleží z jeho tupozrakosti, ' . .
aŽ bude lrlečet pňed vámi a žebronit o vaši pŤízeř. Takové zá-
bavné divadlo slíbil jsem si tehdy ustrojit. Teď bych ho ne.
snesl. Sešílel bych pi.i něm.

IlEDvA PIsToRIUsovÁ' (udiueně/ : Proč?
DR vÍ]ŽNÍK: Protože vás mi luj i '
IIEDVA PISToRIUSovÁ (zasměje se lehce),
DR vĚŽNÍK (urhd se l t  ní rozudšněně): Nesmějte se mně. proboha

vás prosím' Zabijete mne sv m smíchem.
}IEDvA PIsToRIUSovÁ: I\aopak. Já se vám obdivuj i .  obdi l ,uj i  se

vaší životnosti. Dožiji-li vašeho věku, budu zmrz|ájako ram-
pouch a nebudu myslit, na nic rrež na kožich a bačkory. Kdežto
vy stále hoňíte, planete, sršíte jiskrami a žárem. Jak člověk
musí b1fti zamilován do života, aby ve vašern věku miloval
ženu.

DR vĚŽNÍK (opraudouě): Nesmějte se mně, ještě jednou vás za.

pilsahám' Neberte mnč naději. Nemohrr bez vás žtt. Nevidím
vas trl dny, a zdá se mně, že jsem amputovany, že jsem ztratil
ruku nebo oko' Nemohu žíti bez vás! Nemohtr žíti necelÝ,
zmrzačen1i !

HEDvA PISToRIUSovÁ: Nesměji  se vám! Naopak. Mohu a chci
vás povzbudit. Mát,e u mne již napolo vyhráno. Miluji od-
vážlivce, miluji ty, kdož milují nemožné.

DR vĚŽNÍK: Víte, že jsem strašně nešéastn;f, že sám sebou po-
hrdám, že se sám sobě hnusím? Táž1se sám sebe: Jak dlouho
budeš takto ještě planout? Není již čas zvykat myšlence na
smrt? Krotit vášně, zaučovat se klidu a umírání? Proto se
družím k obergeistovi, proto Se mu propújčuji k jeho expe.
rimentrim. Zaučuje mne do umění umírati. Zdá se, že je na
to opravdu již čas. Potahnu pod jeho velením proti Smrti. Vím,
že tam zristanu. Ale kde jinde jest ochlazení té krvi, stále žhavé,
stále tak nevčasně vroucí?

HEDVA PIsToRIUSovÁ: Dětino, stydět se za žár? Za životnost?
I(do to jakživ slyšel? Vyhledávat smrt, jaká pošetilost. Ta
vyhledá vás. . .  a vždycky pňedčasně, uvidíte. Zahazovat život,
tu jedinou jistotu, kterou máme? Jaké šílenství! Buďte klidnf
a hrd1f ... a dále takov1i, jakj' jste. Bez kaŽdé vÝčitky sobě.

Dn vĚŽŇIK. To dovedu jen chvíli' Pak pňicházi zase deprese. Ří-
kám si: Jsi monstrum, piíšera, zrrida, myslíš-li, cítíš-li, jednáš-li
v šestadevadesáti jako t,ňicítilet1i. PŤíroda vyšinula sj ze své
dráhy, vypadla ze sv1fch zákonri, když tě tvoŤila. Reknět,e,
nejsem neslušn;i, dvoňímJi se, staŤec, vám, dívce v rozpuku
jarní krásy?

HEDvA PIsToRIUsovÁ: Nevím. Rozhodně jste zajímav;il. Snad
nemusí b;it všecko zajímavé neslušné; nezašla jsem posud ve
skepsi tak daleko. Doufejme tedy, že nejste neslušn . Roz-
hodriě jste však sv;fm kolegrim staňečkťrm nepo}rodln;Í. Jste
to' čemu se Ťíká nekalá soutěž; a to se neodpouští.

Dn vÉŽNÍK: Víte, že trpím strašně touto nejistotou: nevím, co
jsem? Jsem poslední pňežitek staré barbarské minulosti, nebo
jsem pŤedjaté pravidlo budoucnosti? Pňedbíhám novou éru
lidstva, kdy každf bude žíti jako já, jar;f, čil , rozmilovan;i
a rozdychtěn;i do sto let, nebo jsem pňedpotopní ichthyosaurus,
kter1i zabloudil omylem do dvacátého století?

o o 2



HEDvA PIsToRIUsovÁ: Proč si jen ]ámete h]avu tou nejzbyteč-
nější věcí na světě? VÝlrladem sebe samého? To opatňí již jiní
za vás. Nalepí na vás postupně Ťadu et iket; buďte j ist,  Že
všecky budou falešné. Musíte b;it velmi statečn1f, doktore..
Jste v minoritě, h ň, jste riplně osamocen;/.. Lidé budou ne-
věňit buď vašemu věku, nebo vaší vášni. iltusíte jí vybojovat
právo na ž ivot .  Pak  snad i  j á . . .budu vás . , .  (Zahrgzne r tg . )
Yite, že jest mne tňeba jen pňinutit  k obdivu...

DR vĚŽNÍK (uisí na jejích rtech): A jak to udělám? Povězte, ma-
dono. Pro vás všecko možné, nemožné...

HEDvA PISToRIUsovÁ: První pravidlo a největší: nestydět se za
sebe! Nezapírat se! Nezalhávat se! Nechtít se proihat životem!
Hlásit se hrdě ke všem. svym nutnostem a potňebám!

DR vĚŽNIK: Nestydět se. Řekla jste velilré slovo, madono. Plnit
je jest těžší než vylézt na Mount Everest. Ale abych vám do-
kázal, že vás doopravdy miluji, budu nestoudnjr i pňed vámi
I S Vaml.

HEDVA PISToRIUSovA (tteskd do rukou): Sláva' od pňátel se musí
začiL.Yzaljste věc doopravdy, jak se také sluší. Konečně muž
mezi tol ika babami.. .  muž. kterÝ má odvahu.

DR vĚŽNÍK: Nuže, má konfese '...'í i.ště u konce. Nemiluji jen
vás: stejně vášnivě mi luj i  i  Evžu.

HEDvA PISToRIUsovÁ: Nu ovšem; vždyé jest to vaše schovanka.
DR vĚŽNÍK: Ne. .  .  ne tak. Mi luj i  j i  jako ženu. '  .  pohlavně' Toužím

po ní jako po ženě, trápím Se pro ni jako pro ženu, madono.
HEDVA PIsToRIUSovÁ (užasla): Ale vŽdyé jste pňed chvílí o tom-

též ujišéoval i mne.
DR vĚŽNÍK: Ale ovšemže. Nelhal jsem ani pňed chvílí, nelžu ani

teď. Miluji vás obě zároveri nesmírně. Každá o sobě jste pňe-
krásná, rižasná, okouzlující, ale piece teprve obě dohromady
dáváte ten akord, po němž toužím. Nyní, když jsem vás obě
poznal, jsem necel1f bez vás jako bez ní, ale ještě necelejší bych
byl' kdybyste se neshodly a kdybych vás nemohl míti obě
zároveů.

HEDvA pIsToRIusovÁ: Ale jste vy čertriv chlap. Silák narl siláky.
Jedna mu nestačí, musí milovaťi i drrrhou, a k tomu zároveů.
To je jako byste chtěl míti strom, kter;i by nesl i hrušky i jablka
vedle sebe. A zítra byste chtěl, aby rodil vedle toho i meruĎky.

Dn vĚŽNÍK. Ano, jen tak by byl dokonal]i'. Čím víc člověk stárne,
tím pŤísnější požadavky klade na dokonalost. To je ten strašn;i
zákon qivojov;i, jemuž jsem podlehl, madono' nespokojím se
jiŽ s lecčíms. To je to strašlivé, že dnes mám touhy a vkusy
á chuti, kter;fch jsem posud neměl. Je to, jako by mně v stáňí
narostly nové poznávací i požívací orgány.

HEDvA PIsToRIUsovL (u užase kroutí nad nim hlauou): opravdu,
je to pňíšera.

DR vĚŽNÍK (klesd j i  k nohdm; zoufale): Neodsuzujte mne!Nepro.
klínejte mne! Snažte se mně dňíve porozumět.

HEDvA PIsToRIUSovÁ: Dobré vťrle mně věru neschází' Mlrrvte!
Zpovídejte se! Když již nestydatost, tož dokonalou. Neboé vy
žizniLe po dokonalosti, že ano?

DR vĚŽNÍK: Hleďte, jak je mé postavení st,rašné. Dokud jsem byl
mlád, i v mužném věku, ještě v osmdesátce, ještě v devade-
sátce, miloval jsem vždycky jen jedinou ženu vášnivě. Nebyl
jsem tehdy ještě dosti kritick1i, dosti spravedliqi k Životu.
Měl jsem jen jednu jedinou ctnost: plamen, žár vášně, žizeů
lásky. Plamen qÍlučn1i, vylučující. Všecka krása světa souqti.e-
dila se mně vždycky jen do jedné. Pro ostatní neměl jsem očí,
neviděl jsem jich prostě. Nyní, v stáŤí, zachoval jsem si všechen
žár mládí, ale vypěstoval jsem si i dlouh mi zkušenosbmi ja-
kousi novou kritičnost' pŤedtim mně neznámou: smysl pro
spravedlnost i k jin1im formám krásy' Je to šíňka zorného pole,
dbktor obergeist by ňekl umění synthesy... umění skiádati
v dvojzvuky r zné krásy ženské a vyloudit,i z nich záchvěv
nové, vyšší emoce. . .

HEDvA PISToRIUSoVÁ: Teď jste tedy pÍi dvojzvucích l což,|.
A k trojzvukrim nehodláte pŤikročit?

DR vÉŽNÍK (smutně): Vidíte, byl jsem k vám upňímn , a co z toho
mám? Dovedete dávati jen abstraktní rady. Sama jejich apli-
kace nesnesete. KňiŽujete se pňede mnou jako malá holčička
pŤed kominíkem.

HEDVA PISToRIUsovÁ: Máte pravdu. Jsem jako ten čarodějnickf
učeů. VyvolaIa jsem ducha, kter1i mne pŤerostl! Spustila jsern
se dál, než kam st,ačí mé sily.

DR vĚŽNÍK: Jenže ani touto vaší pozdní lítostí, ani vaší prvotní
smělostí, madono' není mně pomoženo. Trpím stále stejně.
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226 .Isern-]i s vámi, trpirn, že není zde s vánri Evža. Jsem-li s Evžou,
l1ni-. že nejstc s nárni balié vy. Ale trpírn cliíl'e ještě primi-
lvněj i '  Trpím, že ani.vy Sama o sobě mne posurl  rremiťujete.
Strár lám, s|rádám, schnu a vadnu. (Dupe nohanta.) Nesnest l
clÓle toho pokoňujicího stavu! Buclete moje smrt' oslyšíte-li
mne! (Ý-rlta se, k ní. se zoufalou uašní, cntap 1t obcjmoutí.)

IIEDvA PISToRIUSovA (couua někol ik krolt pfed dremVěžníkemj:
Ale te.ď se-.v.as opravdu bojím' Jste netvoi, jalrého země posucl
nenosila. Vám není porrroci: vy musíte zemŤit".

ln vĚŽNÍx: Ví-te, co mne jen utěšuje v m]1ich hrrizách? V mém
zoufalství? Že snad. pi.išti lidst,,o bude",oudit v |or,ta,,,'icnvěcech jako já. Že jsem ve své touze po nejvyšší kráse jeho
pňeclch dce ' Že žizeťt^nejvyššÍ dokonalosti doveáe je k takove-
hle, jalr ňíká doktor obergeist, ohromné generalisati; k takové
modulaci nebo lrarmonísaci, jak by i'ekl hudebník.

HEDVA PIsToRIUsovÁ: Dost! Dost,! Dost, pravím vám. Jste pŤi.
šera noční. Mťrra. Upír. ohrožujete liditvo. Netvor, kterého
země brzy neunese. Dolrtor obergeist, rnusí vás dodat, Smrt,i
do t lamy. Jest jen otázka, budeJi vás chtít. ' .  bude-I i  vás moci
pozňít, ' ' .  nezadáví-l i  se vámi! Vy sousto pňíl iš tučné!

on vĚŽNÍN (-u nejugšším zou|alstui bije se pěstmi do čela): Vraždite
mne, rnadono! To již mně raději dejte palicí do íilavy. Ne.
chcete-li mne milovat zároveů s Évžou, jsem ztracen. Nádobro
ztracen! (I{lepe se' D-r Věžník u zoufalstui toho neslgší,)

HEDvA PISToRIUsovÁ: \,olno.
EvŽA sTRAKoŠovÁ (uběhne, zfejmě uzrušena, Ietmo kgnem hlaug

pozdrauuj íc sI. Pistoriusouou ).
HEDvA PISToRIUsouÁ (1lpakuje pozdrau také kgnem hlaug).
EvŽA Sl'RAKoŠovl[: Vždyť jsem věděla , že je zde. Stále lěze tornu

l"-Y {o. tlamy; a kdo ví, je-li to lev, ''e'' i-ti to jen hyena. Za.
pi.ísahám ho pŤi všem, co je mu svaté a drah"é: neměiLe nic
s d,oktorem obergeis|em, je to šílenec, kter1;i vás klidně ouotui.
svénru fantomu. Styk s ním pňinese vám j istě smrt. Ne...
nalže mně něco a podskočí mne, a běží zase ia ním. Jak rnne
mtižete tak trápit?

DR vĚŽNÍK: Možná, že je to zat'ěžkaci zkouška tvé lásky, prin-
cezno. Tomu, kdo miluje, i .utrpení od miláčka;e mite'  h ty
mne pňece miluješ _ pravda-li?

EvŽÁ STRAKoŠovÁ: Želbohu, už ano. Poznávám to po tom, že

vystojím víc hr zy ve vaší nepňítomnosti, než jsemkdymyslila,

r,ě ie-ii ve svčtě. (Slečně Pistoriusoué, ždrliuě.) A co ty zde?
Za obergeistem nebo za VěŽníkem?

DR vĚŽNÍK' Za veznikem, žel, ne. Právě jsem jí vyznal lásku a do-
stal jsem košem, kdyŽ slyšela, že miluji také tebe. Kdybyclr
jí to byl zamlčel, snad bych jí byl dobyl.

HEDVA PISToRIUSovÁ: Dom;išlivost nemístná, poněvadž pňed*
časná.

FjvŽA STRAKoŠovÁ: Vy že jste jí vyznal lásku? Ji? Ji? Sílíte? Ale
vŽdyé milujete mne, alespoťr mne denně o tom ubezpečujete.
Alespoů mně neustále tvrdíte, že nemťrŽete žít, nevidíte-li mne
dva dny.

Dn VĚŽNÍK' ovšem, to všecko je pravda. AIe neméně je pravda,
že miluji i ji a že riplně šéastn1f budu jen tenkrát, bude-li mne
milovat i ona. a víc: budete-li mne milovat obě zároveĎ. Ta
dvojí pravda se pŤece nevylučuje. Ta první je nižší, ta drulrá
vyšší, synthetická. . .

EvŽA sTRAKoŠovÁ: Zase synthesa! Zase" ta proklatá patlanina
doktora obergeista. I(olik strašné neť'esti rozsel ten čIověk po
světě tou svou nečistou hant;frkou! Ne, není možné, abystc
tohle myslil doopravdy. Raději bych zavraždila ji, vás, sebe,
neŽ bych na to pňistoupila.

DR VĚŽNIK' Už je to možné. Prjvodně jsem byl tak zbaběl;f, že
jsem to chtěl zamlčet jí i tobě. Chtěl jsem rnilovat vás obě
a ovšem b1it i  nr i lován vámi oběma...

tIIiDvA PISToRIUsovÁ: Jste opravdu skromrry, jen co je pravda.
DR VĚŽNÍK (pokračuje): . . . tak abyste jedna o drul ié nevěděly '

Ale pak jsem poclropil, že riplná dokonalost a štěstí jest jen
\, tom, budete-li s tím souhlasit, budeme-li žlti spolu ve tŤeclr
s p|nfm uvědoměním, pochopíte.li obě, že je to vyšší ritvar
lásky než sobectví o dvou, ričastnite-li se obě včdomě cel1fm
sv;lm zázračn;im intelektem a celou krásou těla i duše vybudo.
vání té nové formace lásky' . '

EvŽA STRAKoŠovÁ: Nikdy! Nikdy! A jak jste došel k tomu pro-
klatému mormonství? Vždyé jste mne vždycky učil všemu
v1isostnému a ušIechtilému. Giordano Bruno, Spinoza, Goethe
b;ivali vaši zamilovaní autoňi.
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DR vĚŽNÍK: Ta domnělá v;fsostnost a ušlechtilost byla víra mého
věku nedospěIého, drahé dítě, mé osmdesátlly, mé devade.
sát,ky. Nyní, kdy jsem dospěl mužství a zralosti, vidím to jinalr.
Zárodky mého dneška jsou již asi v mém včerejšku, a tedy
i v autorech, které jsem tenkrát miloval a s tebou četl' V tom
Brunovi, Spinozovi a Goet,hovi' Již oni zaučovali mne v umění
odsobečéovati  se.. .  Vysvět loval jsem to j iž slečně Hedvě.
Krása neni jednooká, smysl pro krásu nesmi b1fti také jedno.
okji. Vedle schopnosti lásky, talentu, lrter;il jsem si zachoval
z mládí, vyrosíl ve mně zkušenostmi věku i smysl kritick;í:
a nic mně již nest,ačí než dokonalost, a to je synthesa vás obou. . .

EvŽA sTRAKoŠovÁ: To že je odsobečtění, tohle vaše nové po-
znání?! Vždyé je to vrchol sobectví, smyslnosti, anarchie'

DR-vĚŽNÍK: M;flíš se. Milovati dvě jest více než milovati jednu.
Je to těžší a vyšší umění. Zádá Lo stálé pohotovosti celé tvé
bytosti, celé tvé duše: vnímati tolik krásy a něhy naráz,
odpovídati na ně stálou parátností ducha i srdce! Tu není
zdňímnutí. Tu nemrižeš proklímat polovici života jako v ob-
vyklém dnes svazku o dvou!

EvŽA sTRAKoŠovÁ: Proklaté bláznovství! A já jsem na s]rolru
opustiti svého šestadvacetiletého muŽe, clrci žíti jen jemu a jen
s ním - a on mně t,ohleto provecle. (Plače,)

HEDvA PISToRIUsovÁ: Pro vás pětadevadesátilet,ého teče víc slz,
než jich kdy bylo prolito kter;Ímakoli žensk;iima očima pro
tňicetiletého. Jste, pane' ve svém oboru šampion obou polo-
lrotrlí. Takov;Ím mastodont,em erotiky země posud neobtěžkala.
Gratuluji vám, pane. Méně ovšem jí.

DR vĚŽNÍK: Proklet,1i život,! Svět, je špatně ustrojen' Tu máš pĚed
sebou dvě nejrozkošnější a zároveĎ nejinteligentnější mladé
ženy, které jsi -v životě potkal' A nemohou pochopit, že dvě je
víc než jqdna. Ze ony dvě dohromady jsou víc než lraždá z niclr
o sobě. Že se dopl ují, že pak teprve dávají kosmos krásy
a milostnosti. Jaká hloupá pověra je to spojena s tou prokletou
jedničkou, že lidé se nedovedou dostat, pies ni?

HEDvA PIsToRIUsovÁ: Proč jst,e byl tak pošetile upňímnÝ? Skoro
t,oho lituji, že jsem vás k tomu svedla. Pňála jsem si vždycky
b1iti milována netvorem' a vy jste skutečně nádhern1f exem.
pIáň. Teď je to zlraženo.

DR VĚŽNÍK: Chtěl jsem žíti  na pravdě; rozhodl jsem se pro ni dňív,

než jsem se s vámi dnes zde setkal. gvl 
Y tom. c.el;f mravní

pokrok mého zmužnění. Vy jste dala poslední nejslabší náraz'
i.{ezbude mně nic než na pravdě umŤít. (obličej do dlaní.
Klepe se. )

HEDVA PISToRIUSovÁ: Volno.
sTRAKoŠ (uíítí se do laboratofe; rozrušeng, uchuritang; Iímeček na

krku nedopjat, limec u surchníltu uztgčen atd.): ovšemže. Kde
by jinde b;'la? Se sv1im nov1im milencem. Cherchez M. Věžník,
chcete-li najít svou Ženu. Nestydíte se. Takoqi plesniv;f dědek,
pětadevadesátiletj,, co pravím, šestadevadesátilet;f, a ještě

ši nedá pokoj. Není to hanba, svádět mladé ženy...  ve vašem
věku, pane.

on vĚŽNiN (zduihne hlauu, pokoušeje se o usměu): Nyní budu, žel,
k pokoji pĎinucen. Život bude opravdu již jediná hanba: ne-
bude stát za kočku.

STRAKoŠ: Star]1i cyniku! Svedl jste mně ženu...
DR VĚŽNÍK: BohuŽel, není to pravda' Jak bych byl rád' kdyby

tomu tak bylo.
STRAKoŠ: Kazil jste Evžu do osmnácti let svou absurdní vjrcho.

vou, sv;imi nemravnostmi rádobyfilosoÍick1fmi a lžimyslitel.
sk;imi, pak jsem pňišel já a pňetrhl jsem vaši činnost, která se
podobala velmi tlení a pŤenášení tlení. Ale vám čert nedal
dobňe dělat! St skalo se vám na venkově ve vaší nečinnosti
a pŤestěhoval jste se do Prahy, abyste v novém prostŤedí znova
otravoval. Trnem v oči bodalo vás naše harmonické manžel-
ství, založené na souladu duší i těl, naše ideální soužití' Proto
jste je chtěl nejprve poslintat a pak rozbít.

DR vĚŽNÍK. Vaše krásné harmonické manŽelství? Vaše ideáIní
soužití? Pokrytče! Komu to vykládáte? Myslíte, že nevím, jak
jste zacházel s EvŽou onen večer, kdy jsem po prvé vsťoupil
do vaší domácnosti? Jak jste ji tupil, urážel, pÍezíral? Jak
vám byla obtížná? Jak jste záletničil? DvoÍil se zde s]ečně
Pistoriusové a později, kdyŽ se ukázala nedobytnou, jin1fm
ženám? Myslíte, že jsem byl slep1i a hluch;i ten den i dni
následující? Hned první večer jsem si Ťekl: Tohoto ničemu,
kter;i šlape po nejdražší perle světa, musíš vyléčiti z jeho
bláznovství. U Evžin;,ich nohou jej musÍš vidět prosit znova



231230 o její lásku, c l ivět se o ni,  žebrat o ni.  A dočkal isern se! Dnes
nadešel m j triumf' Sv1fm dvoŤením se Evži vziiudil jsem ve
vás žárlivost. To byl mrij záměr, to byla má léčba. Vyločil jsem
v{s, vy tatrmane; snad vám to stačí pro život. odveate ši ii l
Ale vě.zte, že ji pňijímáte z m;1ich rukou. (Vztllči se, hněuiuě.)
odejděte všichni! A rychle! Chci b;iti sáml Ňebyli jste mne
h-odni. Ani mne, ani mého snu. (Pod uelilelsltym kgnem prauice
Věžnikoug, Itterou jako bg ugklizel celou proštoru, ženg sbírají
stsé uěci a odchc|zeji, zíejntě zmateng; za nimi Strakoš se-suěšenou
hlauou.)

HEDVA PIsToRIUSovlr (na prahu): Pňes všechno: pĚečnívá nás
o celou hlavu. Je to muž z krve a kosLí. Ti dnešní jsou vedle
něho panáci z pilin a cuckťr. (V!]jde také')

DR vĚŽNÍK (po jejich odchodu zhroulí se na židlí; zastíe tuáŤ; ra-
mena sebou polrhduaji; zíejmo, že uzlgka).

DR oBERGErcr (urazí rozrušen do laboratoie; odhodí. klobouk. suléItd
se z kabdtu, oblékd bilou zdstěru,/ : Proklabá včc' kamaráde' Mám
u něho rozlit;f ocet; nevím, spravím-li si to ještě. Stary mně
sotva ruku podal. Byl ke mně upjat1f až po poslední ťnoflík
své flanelové vesty; on totiž nosí v zimě v leto tutoz teplou
vestu o dvacíti knoflících. (Poklízi píitom po laboratofi.).Ten
ničema mu všecko donášel; zpracoval ho dokonale proti mnč.
Star;Í spílal a hrozil fantastrim, kteňí pr;f kazí medicinu, velebil
speciální pathologii, odsuzoval mé methody. A nakonec dal
mi oteckou raclu. (Vgléud špinauou uodu z umguadla a uléud, do
něho čtstou./ Abych mu pr;f po druhé nepňezdival ani pavián
ani orangutan ; ňíkejte mi, povídal, aspoř pithekaníhropos;
?".' t9 vědečtěji a poqišíte mne o pril stupn8 na zoologictém
žebňíku. Nebude tomu také každ;f rozumět a nedonese rřně to.
Má ten lotr svrij studen vtip, kter;fm dovede spálit víc než
žahavkou. Ano, tak to se mnou stojí, kamaráde. Pňijde takovÝ
žvanil jako ten Houžvička, a člověk letí na dlažbd jako pro.
puštěná služka'

DR vĚŽNÍK' up1d! jste tedy r iplně v nemilost, pňítel i?
DR oBERGElSr: Tak z|é lo Se mnol l  s ice není, alď daleko do toho

nemám'
DR \rĚŽNÍK: A ta návštěva, kterou vám na dnešek slíbi l ,  ta je

odložena ad Kalendas Graecas, ne?

Dl1 oBEIrGI'IS'I: Nc, l re, rte! (Udeíi se do lt lctug./ A já nezapsal
posud do protokoIu pozorování z mikroskopri. A v thermostatu
štav kultur. (Pohlédne na hodinkg./ Nejvyšší čas. (obírd se
ntikrosltopg a zapísuje do protokolu. Pak pf ístoupí k thermosta|u,
oteufe jej, bere do rukg r zné zkoumaultg a zapisuje na ně něctl
zulaštní bareunou tužkou. Píitom Věžníkoui.) Prosím vás, pí.í-
teli, buďte tak laskav a postavLe tamlrleto plivátko ke dveňím.
Star je strašny puntičkáŤ, všecko musí b;it po jeho; jinalr se
hned rozlítí.

onvĚŽNÍx. Ale dovolte, vždyé tu dvei 'í nemáte; to je mám po-
stavit k tomu padáku?

DR oBERGEIsr: Ano! Musí b;it u dveňí, tňeba padákov1ich, Star;i
je bude j istč hledat na jeho místě. ' .  u dveňí' A rozzuňi l  by se,
kdyby je tam nenašel.

nn t'ĚŽNÍx (píendší pliudtko ke dueíínt)'
DR oBERGEIsr' A pak vás musím ještě seznámi| s tirn, čeho ocl

vás žádám pňi experimentování, nebo lépe. čeho od vás žtt-
rláme , protoie tu bude star1i a já musím postupovat podle jeho

návodu. Jinak by byl ]rned oheĎ na stňeše. Víte, jak se clrovat
pŤi mém experimenLu? To je nesmírně driležité. (Dokončil sué
,ť,,,,,,g; dibe si čelo.) JesL|ipak jsem na něco nezapomněl?
( Rozhlíží se dokola. ) To je jako pňed vojenskou inspekcí'

DR vĚŽNÍK (pÍistoupí k němu, položí. mu ru|tu na rameno, upi je
se do něho žrakem): Dovolte mně pňímou obázku: milujete vědu
lrebo kariéru?

DR oBERGErsr: Proč mne ženete do toholrle dilemniatu?
DR vĚŽNÍK: Protože jste zabňedl do bahna' NemáteJi v nčtrt

utonout, musíte z něho ven. Tvoňir'y duch mŮže bydlit jen ve
volném muži.

DR oBERGEIsr: Hleďte, já chtěI vŽdycky vědě pňinášet obět i;
a piinesl bych jí obětí i sebe.

on ínzntN: Fl loupá fráze a hloupější věc pod ní. Jaké občt, i ' l
Všecky oběti ve světě jsou pro lročku. Sebeklam obětníkri, rric
víc. Dávejte lraždému i všemu, coŽ jej ich jest; nic víc, nic míl ' t .

DR oI]ERGEIST: To mně bylo pro rr i  lnálo; já chtěl víc.
DR VĚŽNÍK. A udělal  jste s i  z ní takto modlu: tr l iněnou a clul ,ou.

Jen modlám se pÍinášejí oběti. Prav;f bťrh si jich neŽádá. Prot,o
jste to chytil za nepravy honec.



232 DR oBERGElsr: Jak to?
DR VĚŽNÍK: Hodil jste pňes palubu Lo, bez čeho neni vědec věd-

cem: lidskou.dristojnost. Nedovede-li věda ani toho, aby nás
osvobodila od-nízkosti, n9nlít na ni! A jít, pást raději kozynebo
vepňe. I\enaučila-li vás alespoĎ svobodě osobnosti lidské,"hoďte
j i  do kanálu., Není,to.pak věda, ale koňalka, opium, morÍium,
kokain, hašiš'.-. všecko, co uspává a otupuje..

DR oBERGElsr: MoŽná, 
'že, -1át.e pravdu. A1e 

-já 
jsem jiŽ pÍíliš

pňivykl. sv9. prava.zské stňíkačce.; mně nezb;1ivá než stupĎovat
víc a víc dávku, již si vstňikuji pod križi.

DR vĚŽNÍK: Pak jste otrok neňesti, ne tvrirce. Tvrirci musí b;ft
i věda jen nástrojerrr k vyššímu ričelu.

DR oBERGETST: A ten je?
on vĚŽNÍN: Láska. Láska k životu. Láska ke všemu, co d;1iše pod

sluncem. Láska k lásce . . . k té, která ,,h;irb. .lu'."* i ostatními
hvězdami... ,,Bych jazyky lidsk1imi iandotsk;1mi miuvil a lásky
neměl, učiněn jsem ;ako měď zvučíci nebo Zvonec znějici.í,

DR oBERGErcr (j1ko.,!g' procital z hlubokého spdnku a se rozpo-
mínal ): Co to zde ňíkáte ? Zni mi to tak por'ěáomě . . . j ako píseĚ
z mládí' Také.jsem j i  kdysi zpívával,  

.atu 
1e tomu i iz dávno.

on vĚŽNÍx: V otroctví pňest,ává každá píser1. otroť nezpívá,
otrok jen proklíná.

DR oBERGElsr: Pňedzpěvujte mi ji; chci se jí znova naučit zpívat,
po.Yá9. I když je to jen.pi9eri, je-krásná. 1uante sebou irhne;
pohlédne na hodin,kg,,-ugkíikne. j Za deset minut je zde! A já
v-ám posud nevyloŽil zásady naší t,ak zvané trinď psycho-
therapie.

DR vĚŽNÍK: Jsem velmi zvědav.
DR oBERGEtsr: Tedy: hlavní, co nesmíte ztratit z mysli, je, že jste

jen experiment, mnou ztizeny a ňízen;1i; Že jste áosi'iat.o,,oc.
K tomu če|u se musíte zbaviti nejprve ."e 

".ii.; 
inusíte seuvést, do stavrr, kterému Ťíkám stav volného závěsu. chápetet

DR vĚŽNÍK: SnaŽím se. Jsem tedy něco jako mrtvola na anato-
mickém stole, corpus vile?

DR 9-BT1G!src ( jdsá): Tak jest. Pochopil jste! l{rtvola!To je to.
,,I\Ínich budiž v rukou svého pňedslavenoho jako mitvola...
T-a|. to stojí ve všech Ťeholích. Tak tomu *.i.i r;'itaké ve
včdě.

pn vĚŽilÍr: Nebylo by snad pňece lépe, kdybyste mně nechal
svobodnou vrili, abych mohl s vámi spolupracovat na vašem
experimentu? Jsem slušn;f, dobromysln;i tvor, p jdu vám na
ruku.

DR oBERGEIST: Brih chraĎ! To bychom starého pěkně rozzlobili.
Takové věci on prostě netrpí. Vy musíte dělat všecko, co vám
poručíme, zcela bezmyšlenkovitě.

DR VĚŽNÍK: A jak když mně poručíte, abych zemňel.
DR oBERGEIST: Nu, tak musíte co nejdňív zemňít' Star netrpÍ

v tom směru žádn;fch odkladri.
DR vĚŽNÍK: A jak kdyby mně to nešlo pod vousy...  a já s i  dovol i l

něiaké námitky.
DR oBERGEIST: To bych vám, pŤíteli, ani neradil' Víte, jsme proti

vám dva:já a mťrj star1i. A star je hotovy valibuk. To by to
s vámi po čertech špatně dopadlo. Pamatujte si: poslouchat,
poslouchat, nic než poslouchat. (Htadí ho po lících./ Tak tedy,
miláčku, vrili vypneme a ponecháme si jen obraznost. Ale
počkejte, moh byste si svléknout kabát a vestu a lehnout si
hned na loŽe. Nač to vykládat, do vzduchu? Já to demonstruji
hned na vás.

DR vĚŽNÍK (suléká si  kabdt i  uestu).
DR oBERGErsr: Límeček taky dolri.
DR VĚŽNÍK (suléká si  l imeček a krauatu).
DR oBERGEIST: Krk, hruď musí bft volny. (Pouoluie mu šte.) Š|e

taky spustíme. Tak, miláčku. A ještě něco. Bot,y musí taky
dolri. Zristanete jen v ponožkách. Budu vás lechtati na cho-
didle a to byste ovšem skrz podešve necítil.

DR VĚŽNÍK (zouud sí botg).
DR oBERGEtsr :  Tak  a  teď  na to  cas t rum do lor i s . ' .  hehehe. . . ,

ačkoli Žádné bolesti cítiti nebudete. Moderní věda je humánní.
DR vĚŽNÍK (uleze na lože, natahne se I) něm).
DR oBERGEtsl' (uprauuje na něm ještě leccos): Ták, ručičky hezky

volně podle trupu. Zh]uboka d;ichat. Tak tedy, jak jsem pravil.
Vrili vypneme, zato obraznost rozehrajeme. Ale jen v určitém
směru. Bude to obraznost vzpomínková, s níž si zahrajeme.
ZpňÍtomníte si nejprvnější, nejprostši zážitky životní' Vyvoláte
si v mysli vzpomínky na své nejranější dětství. . . víc. . . na své
nemluvněctvi. PŤedstavte si, jak jste ležel v peňince.'.

o Ú



234 DR VĚŽNÍK (se ošiua),
DR oBERGElSr: Neošívat se! Neh1ibat se vribec. Vždyé jsme vťrli

vypjali' Ta je v nás umrtvena; odumňela; rrení ji.
DR vĚŽNÍK: Ale mne napadlo, že jsem svázan;i povijanem a že

mne škrbí. To je obraznost, pňíteli.
DR oBERGEIsr; Mlčet' Nerušit postupu m1ich myšIenek. Tedy:

pÍedstavte s i  co nejživěj i ,  že leŽíte v peŤince...  nebo ještě lépe
v kolébce. Jste právě nasycen mlékem mateňslr;im, a tedy
v stavu riplného blaženství. Nemáte žádn;ich tužeb, pŤání,
bolestí ' ' . nic. Dovedete si to pňedstavit?

on vĚŽNÍN: ovšemže. Ale kdybyste mně dal koflí]< dobré mokky
a cigaretu, bylo by to bezpečnější.

DR oBERGEIst: Cernou kávu? Cigaretu? Nemluvněti? Vylou-
čeno. To nejsou pňedstavy homogenní s nemluvněctvím. Co
bych vám mohl dát, aby vaše iluse byla co nejrlplnější, to je.
hleďte (ugtahuje zpod laclu sué zdstěrg tg rŮ'zné uěci)... pod
bradičku cintáček, do ručičky rolničlry (zazuoní mu rolničkami
píed očima), po pňípadě láhev rozňeděného mléka s gumov;im
sosákem (ukazuje mu ii) nebo také šidítko (item).

DR vĚŽNÍK: Děkuji zdvoňile. Myslím, že to pŮjde bez télile složité
režie.

DR oBERGEIST: Ale lechtat na chodidle vás pňece budu. To napo-
máhá rižasně i|usi, (PÍejede mu prstg po patě, jalio bg bral
akord na harfě.)

DR vĚŽNÍK (ugkfiltne): Au! .fo je pro mne nesnesitelné.
DR oBERGEIsr: Nekňičet! To nejsou žádné žerty! To je věda. Ne-

myslete si, že s vámi provádím nějakou komedii. Tady všecko
má svťrj ričel. Chci-li vás dovést na rozhraní života a smrti,
musite prodělat zpětně - alespoii v obraznost,i - hlavní stadia
životní a pňedevším dětství, a více: nemluvněctví; jím nazpět
provedu vás až do stavu prenatálnélro '. . do stavu pňed zroze-
ním. Rozumíte mi?

DR vĚŽNÍK: Snažím se' Ale hlava mne z toho bolí.
DR oBERGElsr: Mlčet! Jste věc. V le je ve vás umrtvena. (Sleduje

ddle suou mgšlenku,) Pak až budete, jak bych to Ťekl,  jako
bourec zapŤeden v kuklu plného nem]ur'něctví, palr pustím
na vás své paprsky Z s ňímskou dvojkou oddíl gamma, (Hraje
si se strojem, kterg stoii tt patg a je namíŤen na hlauu lože,)

A ričinek bude o-hro-mny, pravim vám. Ne-če-ka-ny. Zá-
zra-čn1i. (Slgšet praskdní zespodu, jako bg se schodg boíilg.)

DR oBERGErcr (zduihne hlauu, poslouchťL): Co to? Aááá.. .  to je
už profesor Valnoha.

DR vĚŽNIK (uztgčil se na loži).
DR oBERGEIST:  Ne ' . .  ne . . .  ne!  LežLe!  Nevs táve j te !  To nemá

profesor rád. Tvaňte se radši mrt,v;im. To má nejradši. (PÍi-
skočí k padakouítgm dueíím, které zduihd. Ze schod je slgšet

Iuněni a klení,)
PRoI... VALN otts ( hlauu nad rou ittou scéng, ostatním tělem u ězí dole ) :

Proklat1i člověče! Kde to bydlíte? on si tady udělal nějakou
šternvartu. Copak jste hvězdáň? Člověk aby si nohy polámal,
než se k němu dostane. (Schod pod ním praskl.) Kat vás sper!
Pomozte mně! Vždyé tu zristanu vězet do soudného dne!

DR oBERGEtsr: Račte Se o mne opŤít, pane profesore! (Podpírd ha
pod leugm ramenem.) Hej, pane VěŽníku! Pňistupte s drrllré
strany a pomozte panu profesorovi.

Dn vĚŽNÍK, Ale vždyé jste mně poruč,il, abyclr se tváňil mrtvifm!
I]R oBERGEIST: Nerozumovat! Mlčet a poslouchat!
DR vĚŽNÍK (slézd z lože a pomdhd prof . Valnohoui zpraua' Spoje-

nym usilim ugtahnou profesora do laboratoíe).
PRoF. vALNoHA: Uf. Uf. Proklat,;i člověče, copak nevíte, že jsem

korpulentní? on si udělá schridky jak do kurníku a pak sem
vláká člověka. Vy špicbube! Kdybych nevěděl, jak máte rád
svého starého paviána, respektive svou starou gorilu, respek-
tive svého starého kartouzníka, musil bych si myslib, Že mi
ukládáte o život.

DR vĚŽNIK: Dovoluji si piedstavit se vám, pane profe ' '.
DR oBERGErcr (ucpdud mu usta): Proboha, mlčte, člověče! Jděte

si lehnout a mlčte ' . . tvaňte se něm;im.
DR vĚŽNÍK (leze na sué lože a zde klidně uléha),
PRoF. VALNoHA: Co to je?
DR oBERGEIST: Ale experiment. Corpus vile' Zaučuji ho jiŽ šest

neděl naší pasivní therapeutické mettrodě a on poŤád vypadá
z rilohy.

PRol'. VALNoHA (mdune rukou; odŤíkdud mechanickg/: Dobrá.
Mlčet! Poslouchat. Nic nemyslit. Nic nechtít. Uvolnit si krk
a lrruď' Povolit šle. Botv dolťr. DÝchat zhluboka. I\echat se



šimrat na chodidle. ( Rozchodí se po laboraÍoij.,/ Nu, máte to tu
pěknÝ holubnik. (Nahle se rozlilédne kolem sebe.) Kdejsou dveňe?

DR OBtrRGEIST: Tady.
PRoF. vALNoHA: A lrde je pl ivátko?
DR oBERGEtsr: Zde: u dveÍí!
PRoF. vAr,Norra; Dobrá. A teploměr? A barometr?
DR oBERGErcr (ukazuje/: Teploměr visí zde. Ale barometr jsem si,

bohuŽel, posud neopatňil.
PRoF. VALNoHA: Tedy to co nejdí'íve udělat. Řilrám vám vždyck.v:

zaznamenávejte si i stav ovzduší vnějšího. Clově]< niiidy neví,
k čemu se to nehodi. (Stane pí,ed, statistickgmi tabulkami a día-
gramg.) i\ení posud ztracen. Piln1f člověk, jak vidím. Kdo
počítá a kreslí, aspoĎ zbytečně nemyslí. Immerhin něco. (Stane
píed stolkem s mikroskopem,) A copa}r naše mršky? Poslou-
chají? Tancují, ja lr j im hrajete?

DR oBERGEtsr: Bakteriocidní ričinlry m;fclr aktinick;fch metlrod,
zejména paprskri Y odnož alfa, jsou skr'ělé. Račte se sám pňe-
svědčit v tomto mikroskopu, (Vede jej k jednomu ze stolk ' )
Dvě hodiny po tom' co jsem je vydal činkrim těchto paprskri.
osvětlování trvalo 45 vteňin. Myslím, že se tam nic neh;i'be'

PRoF.VALNoHA (hledí do mi 'kroskopuJ: Nu, nejásat pňedčasně.
opatrnost matka moudrosti. A trpělivost nejlepší methoda
medicinsliá. Nělrdy se ty mršlry taky tak jen pňetvaÍují. Pak
se vzpamatuji a máte blamáž. Je to nevypočítatelná banda.
A vedete si ta.ké pňesn;f protolrol? Všeclro lege artis?

DR oBERGEIsr: Račíe nahlédnout. (Ultazuje mi protokot.)
PRoF' VALNoHA: Dobrá. Ale proč je tak potrhan1i a zamazany?
DR oBERGEIST: To mně provedl kolega Houžvička schválně, ze

zlomyslnosti, lrdyž slyšel, že mne ráčíte poctÍt svou návštěvou.
PRoF' vALNot{A: Houžvička? Nu, to se mně na něj nelíbí. Pro|o-

kol má b;ft svat;i i odprlrci. Medik, kter;1i nerad píše protokol
nebo ho nemá v rictě, je mně vždycky podezňel;f. Ten obyčejně
špatně skončí. A coŽ thermostat? (Díuci se na leploměr na něm
umístěng') Udržujete stejnou teplotu? Tak, dobrá, (otuird ho
a hledi na jednotliué epruuetg,) Záznamy na nich jsou v po-
ňádku?

DR oBERGEIST: K s lužbám. Račte se pŤesvědčit.
PRoF. vALNoHA: Nu dobrá. Užíváte dermatografické tuŽky, jak

vidím. Taky dobrá. (Zahledí se na Věžníka.) lr co náš objekt?
Zlroušel jste mu již analgesii? Jsou kontraktury a jalré? Je
sousti.edné zis,ženi zorného pole?

Dn oBERcEIsr: Posud ne, pane profesore,
PRoF. vALNoHA: Ale to je chyba, člověče. Podle toho, co jst,e mně

o něm ňekl, je to nesporně hysterik. Musíte diagnosovat na
hysterii, záporně i kladně. Vydává se za dvacítiletého, ačkoliv
je mu, jak pravíte, šestadevadesát, namlouvá si stále ženské,
snad několik najednou, tančí jazz, shimmy, foxtrot, tango,
sl<áče jako clown, delrlamuje verše, potlouká se s kytarou pod
měsícem, ovšem že vyt louká také bary a dupárny...  vyloŽenj l
mythoman a pathomim. A pamatujte si, mlad;f muži, že já
polrládám hysterii za projev mytlromanie a pathomimie. Kde.
koli najdete mythomana, všude je lrysterie. Budete-li to mít
na mysli, nikdy nezbloudíte.

DR VĚŽNÍK (uztgčil se za íeči profesoroug na Ioži): Já mythomarr
a pathomim?.Já hysterik? Co.to pleslráte za nesnrysly, profe-
sore ?

PRoF. vALNous (pŤeslgchd s opouržením Věžníka jako blazna),
DR oBERGEIST: Já jsem, pane proťesore, nikdy nepochyboval

o správnosti téhle vaší theorie.
PRoF. VALNoHA: A pak' pňíteli, netraktujte ho hypnotismem. Ne-

věite Babinskému, že hyst,erie a hypnotismus jsou dva projevy
t'ychž tendencí. Toho Babinského si vrjbec vyndejte z hlavy.

DR oBERGEIsT: Já j iž dávno na něj, pane profesore, nepňísahárn.
DR vĚŽNIK: Ty lotŤe! Vždyé to bylo tvé božstvo, a teď ho zapíráš?
PRoF. vALNone' (pňeslgcha i ngní Věžníka s opouržením jako

blázna): Pamatujte si' co vám ňíká váš star1i učitel, Lotíž že
}rysterikové jsou málo hypnotisab| a že objekbi, kteňí jsou
hypnotisabl, neukazují pravidelně žádn;ilch projev hysterie.
Udělejte o něm (posun bradou) obyčejnou popisnou práci _
za  víc  taky  nes to jí . . .

DR vĚŽNÍK: Padouchu!
PRoF. vALNone' (pokračuje): ...v níž právě jeho myt,homanii

a pathomimii prokážete jako typiclry hystericlré. A dost. Dost,
povídám vám. Vy podáte prostě pňíspěvek 1r mojí generalisaci
o totožnosti hysterie a mythomanie.

DR oBERGE:.sr (ukldní se): R službám, pane profesore! Vždyé já



238 na té své generalisaci nikdy netrval. Nabízel jsem vámvždycky,
že ji obňežu, jak si ráčite pňát.

DR vĚŽNIK. Hanba t i !  Konec s tebou! Pohňbi l  js i  se.
PRoF. vALNont (ugtahne z kapsg polírskg melr): Podívejte se,

kamaráde. Já vám dovoluji zaLim jen pět centimetrri genera-
lisace. Až budete mimoŤádn1f profesor, povolím vám padesát;
a jako Ťádn;1i, zgeneralistrjte si cel1i metr' To jsou moje zásady.
od těch, pane, profesor Valnoha neustoupí ani o milimetr.

DR oBERGEtsr: Miloval jsem a ctil jsem vŽdyclry muže pevn;iclr
zásad.

DR vĚŽNÍK: Protože jsi sám chameleon, viď?
PRoF. vALNoHe: SnaŽte se, prozatím, jen dobÍe pozorovat a po-

pisovat. Já chci vychovávat jen dobré pozorovatele, nic víc.
Žaane blázny, fantasty, filosofy. A jen dobrého pozorovatele
pustím za docenta na katedru.

DR oBERGEIST: To jsou opravdu zdravé zásady; mně vždycky
imponovaly.

PRoF. vALNoHa: Není to tak lehké, jak se vám zdá. Ale až se vy-
cvičíte v pozorování, stači vám jedin;f pohled na takov1i objekt
jako ten zde a víte hned všecko' Jeho minulost, pŤítomnost,
budoucnost. Nemusil jste mně nic ňíkat a já bych vám byl sám
o něm všecko pověděl. Zňejmě fantasticky prolhané, histrionské
individuum. Degenerovanec. Spontánní somnambul. Napolo
zodpovědn;i'. oblouzenec pansexualistick;f. Skončí tím, že bude
zdvihat sukně patnikťrm a podstavce svítilen na ulicích bucle
pokládat za baletky.

DR vĚŽNÍK (ugskočí z lože a žene se po pro|. Valnohoui): Teď toho
mám dost! '  ' .  LotŤe! Nact iutrhači! Fantasto a blázne, ži lJ i  kdy
jakl i !

PRoF. vALNon,t: Co je s vámi, člověče? Vždyé vy jste jen věc,
objekt, corpus vile. Experiment námi zŤízen . Jdete si hned
lehnout! Ve jméno vědy, jediné, pravé, vševládné, všemo-
houcí, všepŤedvídavé, pŤikazuji vám to já' její velekněz, pro-
fesor Valnoha.

DRvĚŽNÍK (jede mu po hrdle): Ten zlolajn;i chňtán ti brzy pro-
máčknu. (Rdousí ho, Zapasí spoLu.)

DR oBERGEtsr: Člověče, uklidněte se! Jdete hned na |ože| Zb|áz-
nil jste se? Což nevidíte, že mně ničíte akademickou kariéru?

DR vĚŽNÍK, Tak moci zničit nádavkem k ní i  tebe, plaze. 239
(Jede mu také po hrdle. Zdhg se zmocní jednou rukou chÍIdnu
Valnohoua, druhou Obergeistoua, claumaje iimi. )

DR oBERGE rcr (ugmkne se mu s napětím ušech sil, uskočí k okénku;
ugrazí je a uola do ul ice): Pomoc! Věda je ohrožena!objekt nás
pŤepad! Naše věc nás vraždí! Pomoc! Pomoc!

OPONA



240 Jeďnání ÚňeÚí

V městečku podkrkonošském na letnim bgtě dra obergeista.Vprauo,
upraung pňíze.mní domek z čeruengch cihel, za okng kuěting u kuěti-
ndčich,- prostíed zauÍené dueíe; diudk uidí jen ieho podétng prof iI.
Píed n[m d,Íeuěnd lduka. Stíed a leuou čdst scéng tuoíí zdhong
kuětinoué, trduníkg, ltefe, stromg štěpné i plané, zuláště několik
krdsn!ch lip. Naleuo dÍeuěng plot zahrádkg; u něrn duíŤka, jimiž se
uchdzí ze silnice. Těsně pfed korunami lip jakésí lešení na kozdch,
asi ue ugši pruního patra domounlho; uedou k němu s jedné strang
dÍeuěné'schodg dosti tedabglé, zfeimě nargchlo sbité. Na tomto lešeni
obdélníkouéhi tuaru, zuící asi prostíedního pokoje, prosté železné
lože, duě slaměné židle, noční stolek. Na loži drVěžník u bíIém
prťtdle, pŤikrgt lehkou pfikryukou. Vedle něho na židli sedí a plete
punčociu Barbora Koudčkouá, Na zadní, užší stěně tohoto lešeni.pŤiděIáno 

prkno, jakého se užiuá k odrazu pŤi skoku do uodg; uzndší.se 
nad íeiou, ktira obtéká čdstečně zahradu. Šum uodg slgšeti po

celg tÍetí akt.
jest o paté hodině ugjimečně krásného odpoledne na konci zdÍi,

slunce se chgtí k západu a osuětluje šikmgmi paprskg scénu.

DR oBERGE rcr (ugšel z domu naprauo a zahleděI se na lešeníJ : Jak
j * ?

NovÁČr<ovÁ: Pňed chviličkou usnul' Ale fiák se mně to nelíbí.
DR oBERGEtsr: Tak pojďte trochu dolú, když usnul.
KovÁČKovÁ (sejde a usedne uedle dra obergeista na lauičku): Leži'

na jedny straně, na bolesti si naňíká, suše kašle, je rozpálenjl.
A poňád fantazíruje. o.samejch ženskejch.

DR oBERGEIST: Jmenuje je jmény?
KovÁČKovÁ' Menuje. Ani jim to hned Ííc nemrižu. Tak ůák jako

Eee. . .  Evža. . .  Hedva a  J iŤ ina .  Po iád  se  mu to  michá  a  mate '
A věcli, že mne to mrzí. Vědi, když talr na něj koukám, že bych
ho mohla mít ráda?

DR oBERGEIST: Ale jděte, jděte! To je k smíchu. Dáváte mu každé 241
dvě hodiny ten ledov;i náčinek na levou stranu, tam, kam jsem
vám ukázal?

KovÁČKovÁ: To jako umšlok? Dávám'
DR oBERGEIST: A ten lék taky?
KovÁČKovÁ: Meducinu taky. Vědi' pane doktor, voni sou moc

učenej pán, nezazlívají mi to, ale já bych ho nenechávala furt
na luftě. Dyé se celej nastudí. Clověk pňeci už letitej. To nejní
jako dvacítiletej.

DR oBERGEIST: Láry fáry. Není žádného nastuzení.
KovÁČKovÁ: Tak, voni tomu dali. A z čeho sou ty šecky nemoce:

souchotě a such;f loupání a kajhustn a zapálení plic a regma?
DR oBERGE|ŠT: Z konstituce a ze špatné životosprávy.
KoVÁČKovÁ: To jako že nechoději lidi ke správě boŽí?
DR oBERGEIsr: Ale ne. Ze moc jedí a pi jí, a samé škodl ivé věci:

moc masa 3 piva a vína a koňalky, černou kávu a siln;.i čaj
s rumem. Ze moc kouŤí. otravují se r zn;/mi jedy.

KovÁČKovÁ: Ale daji pokoj'Voni se něco mejleji. To se všeckochyti
z cukluftu. Já, jak s i  chvi lku někde sednu' kde to táhne,..  .
hned to mám v těle. A musím clo postele, poď duchnu.. ' a li-
povjl te do sebe hodně horlry. Vypotit se' Jinač bych to vod-
stonala.

DR oBERGEIST: A kde se tedy nastudil doktor Věžnik?
KovÁČKovÁ: A to voni nevědi? Voni nevědi, že se pobláznil, pán-

!ťrh mi hňíchy vodpust, za tou frajlinkou, co je tu z Prahy na
luftě? Co z stává u Nádvorníkri?

DR oBERGE|ST: Za Forejtovou myslíte?
KovÁČKoVÁ: Už jo. Za I'ou, za tou. Už nebude jinač. A drápal on

se za ní nahriry na kopec pr i l  hodiny. ' .  Nic ho nemrzelo, že
bylo rozmoklo po dešti. A tudle zas spad v noci do potoka, jak
se minul lávky.

DR oBERGErcr (huizdne/: Tohle on že tedy tady tropí?
KovÁČKovÁ: Já neÍíkám, že je špatnej' Brih chrari. Ta slečinka

snad taky ne. Snad je to šecko jen tak untrholt. Ale nes jí tam
tuhle balzaminky a špásoval s ní pod volrnem. Voni tam nebyli
sami, lidi je tam viděli. Von prej je to taky moc dobrej dochtor
(naznačí bradou Věžníka). Měl prej velkou prachci. AŽ na
druhou stranu, jako do Prajska, prej ho volal i .  A je moc milej.



242 Vědi, že bych ho mohla mít ráda? Má něco ve vočích a tudle
(naznačí rtg) jako mrij nebožtík, když bejval mladej.

DR oBERGElsr: Tohle je podívaná pro bohy. Snad se do něho za-
miluje ještě postel, na níž líhá, a židlice, na níŽ sedá.

KovÁČKoVÁ' Já bych moc ráda, dyby neumňel. Tak ;i myslím, že
by mne ani pak svět netěši l .  Já bejt na jej ich místě.. '  já bych
mu necha]a pustit, žilou. Tamhle felčar z Posádkova pouští,
když má někdo bolesti v žebrách nebo když plivá krvavy;
a každej eště z toho vyšel.

DR oBERGEIsr: Strašní lidé. oni mne budou učit léčit pleuritidy.
Ale, matko, vždyé já opravuji v Praze profesory.

KovÁČKovÁ: No jo, copak vo to. Voni profesoňi taky nic nevědí.
Jako tuhle starej Macoun šel do Prahy...  jako do špitá lu.
Udě la l  se  mu na krku . . .  vzadu. ' .  v  záš i jku  nežid; jako s lep ičí
vejce byl velkej. A voni mu to tam rozŤízli a za dva dni byl hin.
Zjedovatěla se mu krev vod toho. Jo, profesoňi, ty to uměji.
Jak viději chudylro člověka, hned si Ťelrnou: Počkej, tebe
dostanu na prkno. A prodaji z něj pak kosti. Voni prej je ve
špitá le vyváňej i . . .  jako ty hnáty l idsky; a pak to zas sesadějÍ
na dráty a je z toho umrlec. A ty mlady dochtoŤi se prej na
tom učeji. Voni prej maji z toho velky peníze, jako za ty hnáty,
ty profesoňi.

DR oBERGEIST: Ale, matko, to jsou povídačky pro děti. Že byste
takovému tlachu věňila, vy, taková moudrá osoba.

KoVÁČKoVÁ: No, aési. Ale pravda je to pŤeci' Chudej človělr nejni
těm pánrim ani č]ověk. Já to znám, mně nic nenamluvě ji, Za-
cházejí s nim jako s vodpuštěním s tím hovadem., '  a často
eště h i . '  .  .

DR oBERGEISI: Ale, matko, to b valo snad za starÝch čas , ale' 
není to teď. Nyní je věda lidumilná.

KovÁČKovÁ: Nevěňeji tomu. Chudej zťtstane dycky chudej, až do
skonání světa. A bohatej dycky ho pňekročÍ, aby se vo něj
nezamazal. To už nepňeděláme. Ale vědí co? Nenechávaji ho
(naznačí bradou Věžníka) na těch hambalkách. Daji ho do
sednice. Dou, pŤeneseme ho hned. Bojím se vo něj. Já bych ho
mohla mít ráda. Nesmějou se mně, bábě bláznivy. Já za to
nemužu. Má takovy mily usmáni ve vočích...  jako by tam
eště boží sluníčko doutnalo, dyŽ už všude jinde je noc.

DRoBERGErsr: Nemějte starostí, matko! Než zapadne slunce,
sneseme ho do pokoje. To je léčba sluncem a vzduchem. To je
to nejlepší, co si mriŽete vymyslit pro nemocného. Zvláště
dnes! Je den tak tepl;il a pokojn;f jako v červnu.

KovÁčKovÁ: No, já nic neŤíkám. Copak pro zdravy, snad je to.
Těm to neublíží. Ale nemocnej je nemocnej a patŤí do sednice;
a pod duchnu.

(Ktepe se na zahradní urdtka.)
BINKA: HalÓ. HalÓ. Jste doma, doktore?
DR oBERGErst: Adsum. (K duííkdm,)
BINKA: Dobré odpoledne vinšuji. Mastodont pr1i7 se rozstonal;

a pr1i na smrt. Je to pravda? V Praze to letí od rist k ristrim.
PÍijel jsem sem dnes na skok za JiŤinou; a tak se vás chci zeptat
jako kapacity lékaňské, co o tom soudíte?

DR oBERGEIST: Hm... Vážné je to. Což o to. Velmi vážné. Ale
ztracen posud není. V1fsledek nemusí bfti ještě letální. Myslím,
že ho z toho pŤece vytáhnu.

BINKA: To nedělejte, pÍíteli. Pňišel jsem vás právě zcela formálně
požádat jménem naší pojišéovny Cechie, akciová společnost
s r. o.' abyste ho v tom nechal. Už snad padesát let bere ten
netvor rentu na dožití: čtyňiadvacet tisíc korun ročně. Ten
chlap pamatoval na zadní kolečka. od svého padesátého roku,
pravím vám. Není to nestoudnost?

DR oBERGEtsr: Neshledávám v tom zvláštní nestoudnosti. Po-
jišéovny jsou pÍece od toho, aby zaopatňovaly sv;im klientrlm
bezstarostné st,áňí; to je pŤece jejich ričel. Vždyé se chlubíte, že
jste podniky humánní'

BINKA: Ano, pane. Ale všeho s měrou! My jsme sice ristavy hu.
mánnÍ, ale nehumánní jest hŤešit,i takto na naši humánnost.
Ještě osm deset takov1ich klientri, a naše pojišéovna jest
ruinována; zhroutí se.

DR oBERGEIST: To má tak slabé nohy?
BINKA: Silné slabé, nevím; nesahal jsem jí na ně. Ale co vím, jest,

že mne nepovyšují, poněvadž se vymlouvají na malé pňíjmy
a velké v1idaje' A proč? ProtoŽe chodí po zemi lidé, kteňí by
měli bfti-iiž dávno pod ní. Což to nechápete, ke všem čertrim,
že ten chlap porušuje nějakf základní zákon životní? Ze ohro-
žuje, Ťekněme, životní provoz? Že začiná obstruovat život?



244 Že nás mladé prostě zavaluje a dusí svou piekypělou život-
ností?

DR oBERGEIsT: Nevypravíte z Prahy, vy domněle rnladí, zvláštní
vlak s deputací, která by ho zdvoňile požádala, aby se ltlidil?

BINKA: Nu, bylo by skoro na čase pom;iršlet na něco podobného.
Ale jestli by tu deputaci nevyhodil ze dveňí, to se neví. Já
bych aspori v ní nechtěl b t. Má síly za tňi mladé. Kdyby nás
tak shazova] se schodťt.. .  ne.. .  rozhodně není to pňíjenrná
pŤedstava'

DR oBERGEIST: Ale jacípak jste to mladí, když se bojíte takového
st,aňečka nad hrobem? Šestadevadesát mu už minulo.

BINKA: StaŤečka? To je nezmar stále zelen1f. Něco nepodňezatel.
ného, nerozkrajitelného, nerozdrobitelného, nespalitelného, ne-
umoŤitelného. To není člověk. To je nějak1f praživok' Dejte si
na něho pozor' doktore.

DR OBERGEIsT: Jak to?
BINKA: Nepochováte.Ii ho vy, pochová on vás.
DR oBERGEIST: To nemyslíte doopravdy?
BINKA: {Jž ano. Jen o tom uvažujte trochu. Žije prosbě na ťrkor

nás mlad ch. Jak mrižeš žít vedle člověka' kter}i ti vyd]ichá
takika všechen vzduch? Spase celou zemi kolem sebe? Vyssaje
všechno slunečné teplo? Ani život, ani piíroda nejsou neko-
nečné, n brž konečné. Tv jejich dary nárn jsou odrněňené. Aby
on, velikán velikánovič, vyrostl ještě o pět metrri, musí ňada
mlad1ich stromkri vedle něho zakrnět. il{usí zemŤít několik
miad;fch Lidi. Musí zemňít, pane' pravím vám to já, dobr1f
statistick;f odborník Binka. Je to matematic]rá rrutnost, pane;
dá se to vypočítat. Myslete jen o tom clrvilku a dáte mně za
pravdu.

DR oBERGErcr (pťemítd, čechraje sí bradku): Hm. Máte snad
pravdu. Takhle jsem se na to posud nedíval' Rozhodně je to
člověk, kter;Í porušuje jaksi zákony a iády pňírody; začíná se
jim vymykat, začíná je jaksi pi.erristat. I{mm. Taková pŤe-
bujelá individua jsou vždycky cosi povážl ivého...  cosi ,  co
nemá b;iit. Ani se stanoviska vědecké methodologie to nemá
b1ft, protože to znesnadĎuje generalisaci. Je to pňece jen
neňest.

BINKA: A jak to, že se vťrbec rozstonal? \rždyé je to mal;-i zázrak'

Nikdo ho nepamatuje posud nemocného. To je vaše zásluha,
coŽ, doktr irku? Nedělal vy jste s ním nějaké čáry máry fuk.. .
nějaké ty zašmodrchané čertovské experimenty na sakra-
menty? Jak tomu Ťíkáte? Nějaké to proti Smrti taženíčko, pŤi
němŽ se pňichází o zdravíčko?

DR oBERGErcr (pobouÍen neuctou Binkouou ke sué osobě): Vaše
frivolnost a nevědomost, vašnosti, se velmi rn]irlí. To je vidět,
že neumíte myslit medicinsky' Jste-li statisticlr;Í odborník, jste
zato v medicině ťrpln;.i ignorant. Naopak, kdyby byl podstoupil
tenlrrát Věžník pňed profesorem Valnohou mou zdokonalenou
pasivní psychotherapii, již jest možno populárně nazvati taže-
ním proti Smrti, bylo by dnes lépe s ním i se mnou.

BINKA: Jak to s vámi?
DR oBERGEIsT: Já mohl b].Íti již navržen za docenta sv m profe-

sorem Valnohou a on se nemusil již báti Smrti. Takhle ho to
teprve čeká.

BINKA: Mohl to míti již odbyto? Což? Bradou vzh ru? Byl by
v tom Laženi zťlstal?

DR oBERGErcr (uztekle,): Nesmysl! Tlach! Smrti se rremusil bát,
poněvadž by se byl s ní seznámil ve stavu kataleptickém. Ale
on se rozzuňil, vyskočil z |ože, byl by málem starého uškrtil.
Valnoha z toho t;ilden ležel a já se mu bojím ocl té doby pŤijít
na oči.

BINKA: A, pane, to je pěkná šlarnast ika.
DR oBERGEIST: A tak jsem udělal kňíž nad svou akademickou

kariérou. PŤijel jsem sem, abych se poohlédl po nějakém domku
se slunnou zahrádkou, abych začal tak na zlroušku s nějak1im
tím sanatoriem, tňebas z počátku sebemenším' Něčím se člověk
živib musí' Zdejši krajina a podnebí jsou pro něco takového
jako stvoňeny.

]]INKA: A co čert nec]rce? První váš klient zde je zase ten proklat1i
Věžník.

DR oBERGEIST: Ano. Neboé není zloby prot i  němu v srdci mém,
ačkoliv mne tak těžce poškodil. Když se rozstonal - tňeba
vám totiž vědět, že spad do vody a se nastudil -

BINKA: Ale vždyé vy v nastuzení nevěňíte?
DR oBERGEIST: To jest: v tomto pŤipadě onernocnění není je

možno, abyclr talr Ťekl, absolutně vylučovati. MťrŽe b;irt, Že zd'e
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v1fjimečně nastuzení pňipravuje rodnou pťrdu pro specifické
mikroorganismy.

BINKA: Hmm! Uplách jste mi. Dobr;i forman na čtyráku obrátí.
DR oBERGEIsr: tljal jsem se ho tedy a začal jsem ho léčit svou zdo-

konalenou methodou plenérovou: paprsky slunečními, vzdu-
chem, kyselinou uhličitou stromy vydechovanou a tak dále...
a tak dále... všecko ovšem v určit;ich pŤesn1fch poměrech
mnou stanoven1fch a odměňovan1fch.

BINI(A (směje se/: Není to vaše samaritánství pňece jen tajná
msta?

DR -oBERGErcr (necfuipe chuíli, pak se mu rozbÍeskne; ugbuchne)..
Vy ignorante, myslíte, že mně Věžník nějak pÍekáži? Jd že
bych se ho chtěl zbavit? Proč? A|e ug, vy byite se měl mít
!i..d lí- na pozoru! Nasadí vám parohy dňíve, než se nadějete.
Hahaha ! To bude pak látka k tlachrim a smíchu na prll roku
pro pražské kavárny a salony. on, staňec šestadevadeiátilet1f,
vám, j inochovi osmadvacit i letému...

BINKA (žene se po něm): Co to tlacháte? on že by mně mohl od-
loudit Jiňinu?

DR oBERGEIST: Už ano, velectěn;f statistiku a matematiku. To je
taky jedna taková matematická nutnost, s níž jste nepočítál.
Pamatujte si to tedy pro všecky pňípady životní jako mate-
mat'ick1i axiom: kdykoli a kdekoli necháte doktora Věžníka
s šestnáctiletou dívkou - aé ve společnosti, aé o samotě, aé
ve dne, aé v noci _, zamiluje se do něho, dŤíve než si to
uvědomíte. Viďte, že je tomu tak, paní Kováčková?

KovÁČKovÁ: No. . . jako ta slečinka z Prahy? No. . . von je to snad
víc untrholt... Voni se tak trochu spolri škádleji.

BINKA: Dost! Dost! Tohle by mně ještt scháze|o..(Prchd ze za-
hradg. )

DR oBERGEIST: Poroučím se, velectěn1i. Já ti dám tropiti si blázny
z mfc! léčebn1ich method. Hloupé je to jako faiáňovy boty
a otíralo by se to o medicinu.

DR vĚŽNÍK (procitl a zduihd se na Ioži): Doktore? Asistente? Kde
jste?

DR oBERGErcr (stoupd k němu na lešení):Zde, zde! Hned! Ležte
pŤece klidně, člověče. Vždyé vás to zabije' Jakživ jsem neviděl
takového nepokojného pacienta. Myslí stále, že je mu dvacet.

DR vĚŽNÍK: Nenl zde J iŤina? Stále se mně zdá, že slyším její

líbeznjl hlas. Má hlas jako nejkrásnější kremonské housle. Te.
kuté zlato. A do toho její drobn;f zvonečkov smích! Zní mně
to jako pošetilé bláznovství lásky... jako nejspanilejší Mo-
zartova kantiléna do těžkfch snri mé staré zakouňené lebky.
Neviděl jste JiŤinu, asistente?

DR oBERGEtsr: JiŤinu? Vem vás rohat1f s tou vaší věčnou eroti-
kou' To vám nedají ty ženské pokoj ani ve smr... (zarazi se)
...ani v těžké nemoci? Vždyé pr1i to máte všecko z toho, že se
touláte v nocích za děvčaty?

DR vĚŽNÍKl A za k1fm se mám toulat? Snad ne za hochy?
DR oBERGEIST: Ne...  to taky ne. Pederast ií byste s i  taky ne-

posloužil. Máte bft vribec večer hezky doma. Jste už star;i pán
a pro ty platí pravidlo: v devět hodin večer šálek čaje s mlékem
a nějak;f ten cake k tomu a o desáté všecky vášně hezky do
šatníku a umravněné tělo do postele.

DR vĚŽNÍK: Mflíte se, nejsem star;f. Cítil jsem se v poslední době
mladší a svěžejší neŽ kdy pŤedtím. A kdybych i byl! Raději
bych zahynul na'bojišti než zde v posteli.

DR oBERGEIsr: Míníte bojiště lásky? Padnout poražen mrtvicí
na tělo krásné milujtct dívky?

DR vĚŽNÍK: I tak by bylo tisíckrát líp než kreplrovat zde, pňed-
mět vašich nov ch theorií, method, hypothes, fantasií a expe-
rimentri. Po prvé jsem vám unikl. Nyní jsem však padl nahf
do jámy medvědí. Vydán vám na milost a nemilost.

DR oBERGEtsr: Nebojte se! Já již sv1ich velikj'ch směrotvorn;ich
experimentri zanechal. Vyst,ňízlivěl jsem ze svého vědeckého
romantismu, díky vám a Valnohovi. Teď nebudu provádět nic
než docela nepatrnou sanatorní praxi na fysiatrickém pod-
kladě. Trochu toho plenéru, riklianismu a priesnitzovství. Je
to ještě jak tak v mÓdě a krámek snad bude prosperovat.

DR vĚŽNÍK: obÍezal jste tedy ty své směrotvorné generalisace dri-
k ladně...  až po sám dňík. Nebo lépe: zakrouti l  jste j im krkem.
PŤistŤihl jste tak drikladně kŤídla té své obraznosti, že nemriže
již v bec létat.

DR oBERGEIsT: Ano' brzy bude z ní jen slepice, která se shání po
nějakém tom zrníčku.

DIl vĚŽNÍI(: A se mnou je to, asistente, právě naopak. Vaše sny
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rristají a bují tak divoce, že jim brzy nepostači cel;i makro.
kosmos. Jsme protinožci.

DR oBERGEIsT: Proto se doplflujeme.
DR vĚŽNÍK: Také odpuzujeme. Ale co to tlacháme stále za zby-

tečnosti. . .
DR oBERGEIST: . . .a zapomínáme na jediné dri ležité: a t,o je ležet

hezkv tiše a nemluvit. . .
DR vĚŽNÍK. Ó ne, ne, ne! To je J iňina Forejtová' Šílím touhou po

Jiiině. Umírám totrhou po Jiňině. Pňiveďte mně sem, asistente,
Jiňinu nebo mne rovnou zabte. Tamhleto mně nepomriže
(smete se stolku lahuičku s lékem) .. . ani tohleto (rue se sebe
ledoug ndčinek).. . ,  ani ty všecky vaše paprsky s luneční, mar-
tovské, neptunské, saturnské. ' . x, Y ,Z s desiti číslicemi Ťím-
sk1fmi a dvaciti arabsk]i'mi a odnožemi od alťy až do lambdy...
a jak se to celé pelrelné mámení jmenuje.

DR oBERGErcr (krotí jej): Jst"e zticha! Lehnete si hned! Za nic
takhIe neručím.

DR vĚŽNÍK: Nelehnu! Sper to kat|Žit se mně chce, a ne zmíra[
v objetí té vaší ledové panny Vědy...  Jsem syt té vaší nastu-
zené lečby.

DR oBERGEtsr: Rouhači! Budet,e hned zt icha!
DR vĚŽNÍK. Žáru je mně tňeha! Krásy! Mládí! Vel ikého opojení

vrchovatou číší života. objetí šírého jako prolomená jarní
obloha. Žhavého jako vitr v1ilchodní. Polibkri rtri karmíno.
vějších neŽ červánky nad bouÍliqimi západy dubnov1fmi.

DR oBERGErcr (chce mu ucpati usla dlaní).
DR vĚŽNÍK (odstrčí ho): Yari ,  aby to nedopadlo s vámi jako kdysi

s Valnohou, tam u vás v Dejvicích.
DR oBERGErcr (odstupuje od něho): Co si s ním počít? Je to

maělstrom vášní. Tornado. Cyklon. ( Ruce mu klesnou podél
těla.) Zde se nedá nic dělat.

DR vĚŽNÍK (rozkŤikne se na Koudčkouou): 1\{é nové šaty sem! Mám
je ve svém pokojíku v almaňe v levém rohu. A láhev nejlepšího
starého vína' co má doktor ve sklepě. A dvě - [e, tňi sklenice
k tomu' A všecko hezlry rychle ' . .  Nemám mnoho času nazbyt.

KoVÁČKovÁ (uzhlédne tazauě k obergeistouí/ : N{ám ho poslechnout,
pane dochtor?

Dn oBERGErcr (ltrčí rameng ):Nezb;fvá nic jiného. ostatně trochu
alkoholu mu neuškodí; a mnoho mu pít nedovolím.

KovÁČKovÁ (odchdzí do domlru UpraDo, kguajíc zdlouha hla-
uou) .

DR vĚŽNÍK' A nyni dojděte pro JiŤinu! Asistente, proboha vás
prosím. Udělejte mně to k vťrli. NezmaÍte mně mou posledni
iadost '  VyÍiďte jí prosbu umírajícího...  prosbu o poslední
rilevu někomu, kdo stojí pod šibenicí.

DR oBERGEtsr: Dobrá. Dejme tomu, že svolím a že vám pňivedu
Jiňinu. A co vy? Za hodinu brrdete snad chtít Evžu nebo Hedvu
nebo obě dvě. A zítra snad Pepitu a Adu a Bětu a Kaéu...
a coŽ vím kterou všecku. Jste nedopočitateln1i'. Jste stižen
jakousi elefantiasí erotilry. Pravdu měl pŤed chvílí Binka. Ano,
začínáte se již vymykat ňádťrm pŤírody. Pňer státe již svět
a život' Začiná to b;it s vámi naqfsost povážIivé. Brzy vám
snad nepostačí ženy celého světa.

DR vĚŽNÍK (zddumčiuěJ: Budete chtít Evžu nebo Hedvu nebo
obě dvě, Ťekl jste pňed chvílí. Zavčas mně to pňipomínáte.
Sotva se mně vynoŤila v mysli JiŤina, hned jsem cítil jakousi
palčivou bolest u srdce...  široko rozl i tou. Vy jste jí dal jméno
a tvar. Ano, schází mně i Evža i Hedva. Bez nich by mé štěstí
bylo nedokonalé. Mohu nyní milovati jen ve čtyŤech.

DR oBERGErcr (sprdskne ruce): Mrij ty otče nebeskf ! Nač všecko
si tenhle člověk netroufá! V jeho věku! Držte mne' nebo se
slrácím!

DR vĚŽNÍK: od šesti měsícri zase jsem o tolik vyspěl' Bez těch tňi
mlad1ich žen nemohu bfti šéasten.

KovÁČKovÁ (píindši u jedné ruce laheu uina, pÍes druhou píehozené
šatg): Tady je, co si pňáli. (Sestoupí zase s lešení, usadí se na
lauičce pied domem, plete punčochu.)

DR oBERGEIST: Bez těch tňí mlad1jrch žen nem žete pr;i b1ft
šéasten! Vás obšéastůovat, to je perné ňemeslo. Ten pánbrih,
kter1i by to doved, se posud nenarodil' Člověče, vy byste utahal
deset pánťrbohri. Ani ti by nestačili vyhovovat vašim pňáním
a choutkám.

DR vĚŽNÍK: Ano, začíná to b1it stále složitější a mučivější. Nej-
dŤíve se musím domoci individuální lásky u Jiňiny; pak teprve
se mohu pokusiti o to, pohnouti ji k té vyšší: Společné a uvědo-



250 měle spolupracující s EvŽou a Hedvou. A uvažte: o tuhle vyšší
se to vždycky rozbije'

DR oBERGEIST: 
-To 

je opravdu zvláštní. Není ta domněle vyšší
náhodou pŤece jen nižši?

DR VĚŽNÍK:.Nikteiak' asistente. Naprosto ne' Již proto ne, že je

ženám i mužrim tíže dostupna' ano' možno ňíci, posud riplně
nedostupna. Mne chce milovat každá z nich o sobě: i Evža
i  Hedva i  J iň ina . . .

DR oBERGEIST: Nechlubíte se trochu?
DR vĚŽNÍK: Co bych z toho měl? PŤesvědčíte se možná, že nelžu.
DR oBERGEIsr: Nu, konečně .. .  Ženy mívají rády monstra.
DR vĚŽNÍK: Ale společně, ve dvou, nechtějí mne milovat ani

Evža, ani Hedvá; a bojím se' ve tÍech, nebude mne chtít milo.
vati ani Jiňina. A Bvža a Hedva jsou pŤece tak inteligentní,
ale tohleto ne a ne pochopit,. Ne a ne ty dvě se spolu zharmoni-
sovat.. .  raděj i  se rozejdou a rozderou mi srdce. (Sténá.) oÓÓ ' . .
té bolesti zde, asistente. V Dantově Pekle není větší.

DR oBERGEIST: A pňiděláváte si sám nov]irch. Hleďte, stará rána
není zahojena a vy do ní vtínáte novou. JiŤinu! Vy šílenče,
žil-li kdy kter1i pod sluncem i pod měsícem!

DR vĚŽNÍK' Ano, jsem nesyta: štěstí, lásky, bolest i . . .  Nedopi lec
z poháru světa, krásy, síly. Každou číši do dna a hned zase
nďvou! Teď vidím teprve, jak jsem stále pňedbíhal život, cel;f
svťrj věk. A jak jsem tím trpěl. Nepostačí, nepostačí touze
mojí dračí! To mne ničí. Proto ripím a sténám. To mne sklátí
do hrobu, a ne nějaká ta vaše všivá pleuritida. Proto se mně
chce zemŤít. Jsem syt toho nerovného boje, z něhož odnáším
jen rány, rány, rány. (NaIiI sí sklenici uína a rázem jí do sebe
obrdtil )

DR oBERGEnr (iede mu pozdě po ruce)..
malu. Takhle byste byl brzY hotov, a
v mém programu.

DR vĚŽNÍK: Což! o den dňív nebo pozděj, je to j iž všecko jedno.
( Slgšet ktepdní na duíflta zahradní. )

I(ovÁČKovÁ. Pane dochtor, Ďákej pán se Sem dobejvá.
DR oBERGE:.sr (ugskočí a zhlédne prof . Valnohu): Ježiši, profesor

Valnoha.
DR vĚŽNÍK (chce také ustdt a jíti prof . Valnohoui u ustretg ) '

DR oBERGEIST: Ne. Ne. Ležte! To nejvíc profesor Valnoha ne.
návidi, když se pacient hfbe. JiŽ jednou jste mi zkazil ka.
riéru. .. (sbíhd spěšně po schodech a fití se k urdtk m,)

PRoF' vALNoue' (u turistickém dresu): Aá, tady je kujÓn. Zas
něco extra. Tenkrát v Dejvicích bydlil v holubníku, teď zase
lustgarten. . .

DR oBERGErcr (otuír mu)z Má nejhlubší poklona, pane profe-
sore. Té ct i  tomu domu... Kde se tu berete?

PRoF. vALNoHA: Nu, jsem tu na v;.iletě. Dělám exkursi do Krko-
noš. Tak ji chci zač1t z toho vašeho hnízda. A když jsem již
jednou tady a slyším, že zd'e ordinuje ten wunderdoktor, ne-
mohu se na něj nepodívat. Co jste tak náhle zmize| z Prahy?
Mir nix, tir nix, ani se neporoučí svému učiteli.

DR oBERGEtsr: Myslil jsem, že jste na mne zanevŤel, pane profe-
sore' po tom posledním nezdaŤeném experimentu v Dejvicich.

PRoF, vALNoHe: To jako tenkrát, když se nám ten objekt vzbouŤil
a když by mne byl málem uškrtil? Nu, na takové žerty musí
b1it psychiatr zvykl1i. Ale sílu vám ten chlap měl! Jakživ mne
v životě nikdo tak nepŤiškrtil!

DR oBERGEIST: A pak jsem slyšel, že jsem upad u vás v nemilost.
Prjl jste si našel nového asistenta. Řekl jsem si: Sloužil jsi
věrně, ctil jsi věrně, miloval jsi věrně.'. a takovou jsi vzal
odměnu.

PRoF. VALNoHA: Ale šel, chlapečku. on je hned cel1i podebran1f.
Šel sem, aé mu pofoukám-prstíček. (Hromotluclcg./ JakÝpak
to chcete b1it medikus, když vás všecko srazÍ hned k zemi?
To musíte vydržet jiné rány než špatné nálady profesora Val.
nohy. (Ukazuje na lešení.) Co to tu máte za hasičskou parádu?

DR oBERGEIST: To je, prosím, lešení pro léčbu sluncem a vzdu.
chem. A vzadu to má prkno, aby v létě prosluněn; pacient
mohl se kdykoli ochladit skokem do vody.

PRoF. vALNoHe: Ještě jste nenechal těch hloupostí? St,ále ještě
trojčÍte? Držte se kliniky. Dělejte dobrá pozorování zajíma-
v1ich pňípadri a jasně a pŤesně je popište. Víc se od vás nežádá'
Ale ne! Takovou vyzkoušenou užitečnou věc.. .  ne.. .  to j im
nevoní. Ale kde je nějaké cizÍ bláznovství, hned se po tom
opičí'

DR oBERGErsr: Račte dovolit, ale sám jste napsal, že pobyt na
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Pomalu, kamaráde, po-
to není ani ve vašem, ani
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lgpteqr čerstvém vzduchu snižuje horečlru a zkracuje její pr -
běh. Domníval jsem se tedy, že jdu vašimi stopami, když. . .

PRoF. vALNoHA: Nu, když jsem to napsal,  je dobŤe. Pracujt,e tedy
v m;1ich stopách dál. To vám nemriže nikdy šlrodit.

DR oBERGF'Jsr: A pokud se té kliniky t če, jak mohu na ní pra-
covat' když jsem byl odtamtud vypuzen tím bídn1iim a lživÝm
udavačem doktorem Houžvičkou?

PRoF. VALNoHA: o tom mně ani nemluvte. Cítit ho nemohu. Ten
si u mě poňádně rozlil ocet. Domníval jsem se, že vy jste
blázen a on rozumnÝ člověk, ale zm;flil jsenr se šeredně. Vy jste
sice také blázen, ale on je blázen mnohem horší. (Vgnda z ln-
batu časopis a rozuird ho pied drem obergeistem,) Podívejte se!
ZnáLe tohleto?

DR oBERGErcr (ugkŤikne ) : M j článek! Moje charakteristika!
PRoF. VALNoHA: Žádn]Í váš čIánek, žádná vaše charakt,eristika!

Co to zase fantazírujete? Je to poslední číslo Lélraňské revlre
a otisk] tam ten hnidopich své rozumy o mně. Jalrživ jsem ne-
čet větších bot. Pr;f mám mentalitu jako Pierre Marie. on
myslí, takov hniclopich, když ňekne nebo napíše ,,mentalita..,
že všichni padnou na bňicho a budou paf. A že pr;ii spojuji
vnitŤní zkušenost s pozorováním, introspekci s experimentem'
Takové nesmysly! Co je medikovi do vnitŤní zkušenosti, co je
mu-po introspekci? To je pro ty filosofické vrtáky, ne pro nái,
exaktní vědce. To bych si vyprosil, takovéhle neslušnosti!
Kolegové se mně teď s tím smějí.

DR oBERGEIST: Jen co je pravda, je to drz;i, neomalen;i subjekt.
PRoF. VALNoHA: on myslí, když si takov1f Pierre Marie napíše

roku dvacet dva do Presse médicale článelr, že pry není vroze-
n1ich a pňeformovan;.ich stňedisk ňeči, že už je to svaté' A hned
by na to pňísahal nebo vzal jed, Že pr;f rozbil lokalisaci Broca-
Charcotovu...  Pomalu, chlapíku! Dvakrát měň a jednou ňež!
My prostě lokal isace potť'ebujeme...  my medikové. A kdyby
nám nčkdo nakrásně rozbil lokalisaci Broca-Charcotovu, my
si uděláme jinou. Novou! Však se v tom směru už znova pra-
cuje. Proč? Protože nem žeme bez ní b1i't. Že ano?

DR oBERGEIST: Nu, ovšem, ovšem; s lokal isací je hned všecko
jasnější.

PRoF. vALNoga: Jasnější! DobŤe jste ňek. To je pravé slovo. Me-

dik chce mít všecko jasné. \'. mlhách aé si bloudí ti filosofičtí
jankové. To oni by tak, kujÓni '  Nic určitého v medicině!
Všecko aby se houpalo ve vzduchu nebo v jejich farrtasii. Ne. . .
ne.. .  Ten člověk mně nesmí na kl in iku! Ne-smí! (Pozduihuje
húI') - A co to máte nahoňe?

DR oBERGEIST (o rozpacich): Ale zase ten objekt z Dejvic.
PRoF. vALNou,r (huízdne si): Táák. A nebojíte se ho?
DR oBERGEIST: Dnes už je velmi zkrot ly.
DR vĚŽNÍK (chce ugskočit, abg mu uglal, ale posledni chuili se

ouládne ).
DR oBERGElsr: Nechtěl by se pan profesor na něj podívat?
PRoF. VALNoHA: Ne, ne . . . Dejte mně pokoj. Ztoho chlapíka mám

vítr. Mohl by mne srazit se schodťr a to by se mně pak špatně
lezlo na Sněžku. A to s ním chcete zas dělat nějaké hokus-
pokusy?

DR oBERGEIsT: Naprosto ne, pane profesore. (Šeptem.,) onenroc-
něl. Pleuritis serofibrinosa. Vážn;f piípad. Chtěl to piechoclit
a zhoršilo se to velmi. Kromě Loho srdce nestojí Za moc. Léčím
j . j  .

PRoF. vAI'NoHe: Tak vám pi'eji, kamaráde, hodně štěstí. A po
prázdnináclr hrred na lrliniku ! I\a staré asistentské místo ! A pra-
covat pilně pod mÝm vedenim. (Hrozí prstem.) Pozorovat,
pozorovat, pozorovat, tÍikrát pozorovat; zapisovat, zapisovat,
zapisovat; tŤikrát zapisovat. Jen jednou mluvit. A ]rlavně: nic
nemyslit! Pak budeme dobňi lramarádi. (Poddud mu ruku, jde
h uratk m. )

l(oYÁČKovÁ (ustoupí ntu do ceslg ): Líběji vodpustit, jednostpane,
že sem tal< směIá. .  .

DR oBERGErcr (píerušuje ji): Jdiite pryč, osobo. I\epleťte se do
cesLy panu profesorovi.

PRoF. VALNoFIA: Ale nechte ji, kamaráde. Copak chcete, matko?
I{ovÁČKovÁ' Já se jich jerr chtěla voptal,, dyž voni sou teda ten

slar.nej profesor z Prahy, kdo vyvái'í ve špitále'.. jako tam
v Praze...  ty kost i  těch chudejch, co tam umňel i  a ke kerejm
se nikdo nehlásí. Já mám v Praze synovce...  jako vocl bratra
nebožtíkova syna. '  '  moc chudej je. .  .  taky už metaňi l .  .  '  on
chtěl beit u nás pohodnej, ale nedosta] to. Talr terly sem si
m.Yslela, esl i  by se moh tak vobživit . . .  jako u nich v tom



251 velkym špit,ále. Tam musí pňeci bejt moc hnát ... dyž tam
tolik lidu denně pomŤe. Jemu je všecko jedno, von je moc ku-
rážnej. U nás krtkaňil a chytal žáby a prodával steh;.1nka do
města.

PRoF. VALNoHA: Vy myslíte, matko, anatomii? S tím já nemám
co dělat. Kostry tam preparují fiškusové a sluhové. Ťo já jsem
někde docela jinde. Na klinice. Sbohem. (odcfuizí.)

DR oBERGErcr (doproudzí ho pfed urdtka): Uctiv;Í sluha, pane
profesore !

PRoF. VALNoHA: Servus, kamaráde!
KoVÁČKovÁ: To von si to nechce pustit. Depalr aby bohatej chu-

dymu krirku chleba vodstoupil.- ( U sedd znoua naiauičc, o pt,t,. 1DR oBERGErcr (upoušti Bínku a sl. I|orejtouou, kteíi se rozčilen,ě
hddaj i ).

BINKA: Zťrstari! Nechoď tam. Nechci tě více znát, vkročíš-]i do
téhle zahrady, prijdeš-li lr tomu starému Rybrcoulovi.

JIŘINA FoREJTovÁ: A vkročím! A p jdu! PŤejedl jsi se mně
s tou svou statist,ikou a matematickou nutnostÍ hriŤ než věčná
vepŤová s knedlíkem a zelím. Nech mne! Dej mně pokoj!
Nestojím o tebe.

DR oBERGEISr: Měl jsem pravdu nebo ne? Vidíte, vy pošetilče.
Ještě vás všecky vy}rází ze sedla' Snad i tu kupčuchu Plíska.
lovou s tňemi domy by získal. . .

on  vĚŽNÍN (k  sobě) :  Br r r . . .
DR oBERGEIST: . . . kdyby o to stál. Zač stojí ta vaše matematická

věda, když si nedovedete vypočítat ani tohleto? Já si to ze-
sumíroval na prstech jedné ruky.

BINKA: Tak proč jsi pňijímala mé dvoŤení?
JIŘINA r'onoltovÁ: Proč? Jen ze zoufalství! Z čeho jiného? Do

Věžníka, chceš-li vědět, jsem se zamilovala hnedvziměvPraze.
Bruslil i jsme spolu. okouzlil mne rázem svou elegancí... tak
d-ocela jinou, než je ta vaše elegance.. . vás salonn]ch panákri.
Vy jste vedle něho obchodní commis, kteŤí se dali v neděli
vyžehlit, oholit, navonět. V jeho eleganci bylo něco zvláštního.
Vtip, hra, smělost, rozmar. Jak on umí jen čarovně vyprávět!
Rozen1y' básník' A jak rytíňsk;ir dovede bft. Nebylo odpoledne
na ledě, abych od něho byla nedostala kytičku fiátek. Ále zmi-
zel mi jednoho dne tak náhle, jako se kdysi objevil' Pak jsi

pňišel ty. Mohla jsem se buď zabít, nebo musila jsem tu zoufa.
iou prázdnotu dní něčím vyplnit '  Trpěla jsern tě.. .  trpěla, nic
víc. A když jsem se zde na Vysoké Znovu setkala s nínr, šla
jsem za nim znova jako zmámená. Pňitahuje mne, volá mne
jako mťrj osud.

BINKA: Víš, Že mu minulo šestadevadesát.. '
JIŘINA FoREJTovÁ: Pomluvači! Kdo ví, jestli čtyňicet! Ale

i kdyby mu bylo dvě stě, bude pŤece ještě vžrtycky mladší
než ty a tobě podobní.

DR oBERGEtsr: Tohle iíká každá. Což má čarodějnou píšéalku,
že vás láká za sebou?

;tŘINe FoREJTovÁ: Patrně má něco, čeho nemáte vy ostatní. Má
něco, co se nedá vymezit a co je pňec víc než všecky věci
hmotné' Je to obraznost? Je to poesie? Takt srdce? Vťrně
dobrodružství? Nevím. Vím jen, že toho nikdy nepochopíte
v;', kteňí chcete v životě všecko zvážiL, změňit, spočítat, očmu-
uhat, rozkuchat,. Čím nás vábí Věžník, nezměňíte nijak;fm
metrem ani nezvážíte na nijak;fch vážkách. Také se to nedá
strkat pod mikroskop ani do zkoumavek, pane asistente...

DR vĚŽNÍK (uztgčí se na lešení a rozpfdhd po ní ruce): Má prin-
cezna pŤišla ke mně. Vítejte, mé královské dítě! Moje ztracená
radosti! Moje mládi! Mé slunce! Piišla jste se podívat na mne
pŤed m1i'm koncem?

lIŘINe FoREJTovÁ: Co to rnluvíte, mistňe? Proč mne tak zrafiu-
jete? Chcete, abych zešilela? Proč jste mně nevzkázal, že jste
nemocen? Byla bych pňišla ihned.

DR vĚŽNÍK: Svět vložil se nepÍejícně mezi vás a mne, aby zmaŤil
naši lásku. Žáaat jsem asistenta, aby vám vyŤídil mou poslední
prosbu, ale on odmítl'

JIŘINA FoREJTovÁ (obergeistoui): Jakje to ošklivé od vás. pane
asistente.

DR vĚŽNÍK (hodld sestoupit s lešení k Jifině).
DR oBERGErsr; Zťrstanete nahoňe! Ani krok dolri! Slyšíte! Chcete

se zabít?
JIŘINA r'onolrovÁ: Buďte k|iden, mistie! Vystoupím k vám na to

lešení, když vás již tam vězní ten lékaňsk; šílenec. Nikdo a nic
mne od vás jiŽ neodtrhne. Budu vás ošetŤovat ve dne v noci'
pokud se zcela neuzdravíte.
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KovÁČKovÁ (žd,rliuě): Pomalu, slečinko. Vod toho sem tu já. Já
se v tom líp vyznám než taková městská frajlinka.

JIŘINA FoREJTovÁ: Vy jsLe, matko, j iŽ pňíl iš stará. NIěla byste s i
odpočinout,.

KoVÁČKovÁ:  Ne. . .  ne . . .  j á  ještě  něco vydržím.
JIŘINA FoREJTovÁ: Tedy se bucleme stňídat? Ujednáno?
I(ovÁČKovÁ (zaurčí): Radši ne. Já nemám ráda holporty.
DR oBERGEIST: No, tolrle se povedlo. Podívaná pro bohy. Teď se

spolu ještě Seperou' která ho má ošetť,ovat. Což je svět obrácen
vzhriru nohama? Snad židle bude žárlit na židli, Že se posadil
na tu druhou, a ne na ni?

DR vĚŽNÍK: Mlčte, asistente! Nerouhejbe se! Spíše se těšte z toho
zázraku' Zde se učte té nové methodě léčebné, již t,ak d]ouho
a tak marně hledáte. Slyším hlas své princezny, a hle, okovy
mé nemoci v něm roztály a rázem Se mne spadly. Jsem mlád
a svěží, jako by mně bylo dvacet. Tohle byste, asistente, měl
ordinovat všem svÝm nemocn)im. Honem! Vemte mou radost
a udělejte z ni serum a vstňikujte ji lidem pod križi. Za minutu
budou jim šlehat z očí plameny a za dvě jim narostou kŤídla.

JIŘINA FoREJToV;t (ugstupuje k Věžnikoui),
BINKA (u šileném uzteltu): Zastňelím ho. Zastňelím ji. Vždyé je to

prot i  pŤírodě, prot i  bohu i , . .  což já vím, prot i  čemu všemu..len chlap obrací světov1i poňádek naruby. Jak se mriže na to
brih klidně dívat?

KovÁČKovÁ (pokí.ižouala se).. Na ně by se neměl pánbri dívat, to
je pravda. Ale tohohle vraha neměl by taky dyl poslouchat.
Jakživa jsem neviděla talrovou spoušé lidskou.

JIŘINA FoREJTovÁ (j iž s lešeni): A vidíš, dívá se na násažehná
nám sv;fm nejlaskavějším risměvem. I(dežto tebe i s těmi
tqiimi statistick;imi tabulkami posedá již několik let čert a od-
klidí tě jednou do své nudné kanceláÍe pekelné. Tam budeš na
věky věkriv vypočítávat renty podagrick1im ďáblrim.

BINKA (rozbíhd se k lešení): Prokletá! Srazím tě dolr iI
DR vĚŽNÍK (stauí se hned píed J ií inu): Jen pojďte! Dám vám

knock out, že se z něho t;Íden nevzpamatujete.
DR oBERGErcr (zadržuje Binku): Uklidněte se, kamaráde. (Věž-

níkoui.) Ukl idněte se oba' Žaane nási l i .  To si  vyprošuji .  Věda
jest prot i  každému nási lí. A zcle jste na vědecké pridě. Nesmite

na to zapomínat. (Vgpne hruď.) Ano, do jisté míry na prldě 257

universitnÍ.
'ď ;;;;;; rov1. (Věžníkoui): Mrlj rytiŤi! Jak jsem šéastna pod

vaší záštitou!
( Buší se na duifka. )

DR oBERGErcr (otuírd): To jsi ty, Hedvo? Kde se zde bereš?

HEDvA PISToRIUSovÁ: Ano, Alberte, já' Slyším, Že se.vážně roz-
.."Jo.'"t 

doktor Věžnik a že jej léčíš: Jak je s nim.? Nemohu si

ááp"Jit, že jsem k němu neúyla naposledy dosti vlídná..Bolí

io.',,. 
"'po*lnce 

víc a víc: drikaz, že tu je nija\g zásadní po-

"r,.,tr.ni. 
Stále si vvčitám: nejoriginálnejši človek, s nÍmž jsi

š.," zi"otě setkalá, a nedocenilás ho. A muči to tím víc,

l,po..,,,,.li si, (s 
,pointou) 

kolik hlupákri a slabochri jsem

pŤecenila.
DR.oBERGErcr (podrážděn): I ty! Ty, které jsme Ťíkali Pallas-.A;ha;, 

p'op"ias tomu bláznovst,vi? Což ani moudrost od něho

necn.anit c.oz 1e také epidemie šílenstvi? A šíňí se vzduchem?

Ýě".,, stálo by to za léÉaiskou studii: jak pÍeskakuje duševni

nákaza ze ženy na ženu jako chňipka nebo spalničky...

HEDVA PIsToRIUsovÁ: Zachovej se! Tupost ovšem nemusí pňe-

skakovat z mlže na muže, poněvadž v ní vězite ty a. tobě

;il;b"] "' 
po hlavu. Moudrost... Co myslí",,ž.'j9 moudrost?

í,Ině je mouárost clt,iLi život jemněji než druzí, uhádnouti jeho

p'"'''lo, milovati jej vášnivě.j] nez druzí. A proto--vim, že

v něm, ve Věžníkovi tryská iivot, a ne ve vás... (Ukáže na

Obergeista a Binku.)
B,N,<o.]S,,ět se zblázníl' Dědek strlně a mladé ženy tlačí se kolem- 

j;h; fostele, aby ho ošetiovaly. Ben Akibo, to zde opravdu

posud nebylo.
xď,icxov.l. "(zatdhne ho za ru|tdu): Nerozčilujou s9 poŤád, mladej

pane. Dou si sednout ke mně na lavičku a netrucujou poňád.

byz .u tak na nich zadivám, rozumím., proč jim dala ta jejic\

jalo košem. Nehněvají se na mne, ale sou strašně vošklivej
.', tc.t, brejličkách..."takovej zeschlej .a scvrklej jako stará

švestka. ro 5e pan dochto' Ýoz''ik védle nich jinej chlapík.

Chlapec jako lusk.
nr*'.e. J"šiě vy! I tenhle tvor se mně bude posmívat..
KovÁČKovÁ: Nic ve zly, voni za to nemuŽou, že tam nebyli, když



zsB pánbrih krásu rozdával. (Strkd ho k lauíčce./ Sednou si tuhle
Se mnou. Já j im nenechám ublížit.  Nic se nebojej.  A podržej i
-mnč bavlnu., aby jednou v životě taky něco poňáánfho dělali.
Musím si svinout novy klubko, stary mně došlo. (Dástrkata ho
lt lauičce a uložila mu na ruce pdsmo baulng, které suíjí.)

BINKA (mručí u rozpacích): Nu...  nu dobrá. aspori  budu odtucl
lépe vidčt, co t,ropí ti dva tam nahoi'e

HEDvA PISToRIUsov'\ (obergeistoui): Veď mne k Věžnikovi.
DR oBERGEtsr: Níusíš nahoru. Sem na lešení.
DR V.ĚŽNÍK (7ozpfahd jí ruce u ustretg): Ano, sem' sem' madotro.

Má kráso. Mé mládí. Má pycho a slávo! Slvšim váš íeplÝ hlas
pln;f pohody jako violu d'amour a taji v něm jako sn8hová
v]očka ve slunci. PoslednÍ vazby nemoci se mne padají. Jsem
plně mlád. Pučí mně kňidla. Zalvkám se radostí. Ňemohu

mluvit, .
rIEDVA PIsToRIUsovÁ: b{rij doktore, jak jsem šéastna, že vás zas

vidím. Pověst lhala. Není to s vámi takzlé, jak se tvrdilo. tr{ám
v;iičitky, že jsem vám naposledy kňivcli|ai ze jsem vám ne-
rozuměla. Myslila jsem zatím mnoho o tom vašem novém.
vyšším pojetí lásky ve tňech. o tom vašem ženském hudebním
dvojzvuku. Mám chví]e, kdy vám dávám skoro za pravdu;
k.dy se mi .opravdu zdá, že láska ve vašem pojetí je vyssi nez
láska v pojetí starém: ten egoism ve dvou. Ťa.vaše láska blíží
se snad pravé lásce altruistní: všelidské, kosmické' boží. Jen
nevím ještě' jak ji uskutečĎovat. o tom mám ještč mnoho po-
chyb. Ty si musíme dňíve rozňešit.

.]IŘINA T.o.|DJLoVÁ (u nejugšším udiau): Co to je, mistňe? Sním
nebo bdim? v.zdyé stejně blouznivě, stejn;iimi ikoro slovy vítal
jste pňed chvilí mne! Což mne jiŽ nemiiujete?

DR \ 'ĚŽNÍK: M;Ílíte se, drahé dítě. Mi luj i  vás stejně.. .  ano tuto
yt9iinu ještě víc než pňed několika minutami: jednou vás,
individuálně, ve vaší osobě, a po drtrhé vás jako složku toho
vyššího dvojzvuku, nebo lépe trojzvuku. Poněvadž se auto-
maticlly zároveĎ s vámi vynoňila mučivá touha po Evži. Jak
to zde hoňí, jak to zde pálí! Teprve v ]rudebnímirojzvuku...
." t9*-trojzvuku, v nějž byste se zharmonisovaly v lásce
k sobě.i ke mně vy, Hedva a Evža, byl bych zcela šéasfun. Pil
b;'ch jedinÝm orgánem nejvyšší dokonálost krásy a něhy

ženslré. Spl1fval bych slrrze vás tňi s božs]<ou láslrou, podstatorr
vesmíru.

JIÍiINA FoREJTovÁ (propultd u plač): Ale to všeclro je strašlivč
ošklivé. Vy jste mne podvedl. Proč jste mně to neňekl hned,
že milujete mne i paní Evžu a slečnu Pistoriusovou? B11ivala
bych si vás vribec nevšímala. Nekompromitovala se s vámi!

HEDVA PIsToRIUSov.s. '  Ááa! Bělmo mi padá s očí. on se dostal
za těch šest měsícri od harmonického dvojzvuku k trojzvuku.
NejdÍíve jsme to byly já a EvŽa; teď jsou to Evža, já a J iŤina.
Vy hudební Turku! Vy harmonisátorsk mormone! Vy maji-
teli ženskÓho harému s harmonick1fm doprovodem sfér kos.
mick;ich! S lyrickofilosofickou omáčlrou! A buďte jisti, on
pokročí ještě dál, neboé je v tomto směru do nekonečna
schopn1i v1ivoje. Do nekonečna zdokonaliteln;.i! Za dva měsíce
to budeme Jiňina, já, Evža a snad ta kupčucha Plískalová.
Ta vydá ovšem hned za dvě; to bude tedy hned hudební pěti-
zvuh!

DR vĚŽNÍK: Brrr. Plískalová? Piísahám vám: nikdy.
DR oBERGErcr (chechtri se,/: Ten jim dal. Teď jsou nahrané' Tohle

je kujÓn, a ne já! Toho by měl vidět star;f Valnoha, abyvěděl,
co je to opravdov1i kujÓn.

BINKA Qir ině): Dostala js i  v topek. Tak se to patňí na takové
poti.eštěné husy. Poňádn1f mužslry, kter to myslí vážně s hol-
kou, jim nevoní; nad tím ohrnují nos. Chtějí mít něco roman-
tického, nevšedního. Nějakého clorvna, tatrmana, lromedianta.
Dobňe. Heč. Teď to máš! (Posltakuje radostí na lauici, až se mu
ugsmekne z rukou pasmo batlng.)

I(ov]tČKovJt' Seději a nevrtěji sebou. Dyé mně potrhaji pásmo.
Zvednou to hned!

BINKA (nema se k tomu).
KovÁČKovÁ (pí,ísně): Zr'ednott to hned!
BINKA (shgbne se pro ně a nechd si je nastrčit na ruce),
KovÁČKoVÁ' To je vidět, zač stojeji. Srněje se, když se druhymu

pňitrefí neštěstí. To dělaji jen moc zly a hloupy lidi. Voni bejt
muj syn nebo muj muž, byli by bit jalro žito. Pňece snad bych
z nich eště něco vYcepovala.

DR vĚŽNÍK' Ale, dět i ,  to je nedorozumění. (Pistor iusot:é.) Yy,
madono' jste rnne j iž napolo pochopi la. .Ialt  se mrižete tedy



nade mnou pohoršovat? Vy jste už napolo pňekročila tu hlu-
bokou propast, která vede od 1 ke 2. ode 2 ke 3 není neŽ
krriček.

HEDVA PIsToRIUSovÁ: Nu, jsem snad nedrisledná. Pňipouštím.
Ale jsem člověk, žena, ne formulka v učebnici logiky. Udivil
jste mne, vy netvore, ještě jednou, ale doufám, jii náposledy.
Bylo to tak drikladné, že jsem snad již navždy vyléčena zka-ž-
dého divení. Vím již, že jste nestvrira, a pňece od vás čekám
krotké jednání. Není to k smíchu? Vím, že jste vlk stepní, a já
husa čekám, že budete zprisobně Ďafat a frkat jako-salonní
pinčlík s mašličkou na krku.

DR oBERGEISI: Marná Ťeč. Binka měl pravdu. Ten chlap je mon-
strum. Pňerristá pňírodní zákony. Měli bychom se spojit a ubít
ho. Země by nám byla za to vděčna. A taky věda. Prěkáží i jí.
Pocuchá nám brzy každou generalisaci'

HEDvA PISToRIUSovÁ' (Jiíině, kterd stdle pldče): Neplačte, Ji-
iinko! Váš omyl, i kdyby to byl omyl, ctí vás víč než tupá
bezpečnost druh1fch, které se nikdy nevydaly v pokušení. Pb-
něvadž mají míst,o srdce statistické tabulky. Stojíte zav\c, než
by z,a vás vribec mohl dát ten pŤežvykavec cifer. (Ukdže hlauou
na Binku.)

JIŘINA FoREJTovÁ (s naiuní upíímností): Ale já milovala 'Věžníka
a miluji ho ještě. Proto pláči.

DR vĚŽNÍK (celuje jí ruku): Ale já vás' dítě, taky' Nade všecko,
z celé duše, z ce|é mysli, ze vší síly. Pňísahám vám, žádné jiné
ženy na světě jsem vÍc nemiloval a nemiluji než vás.

(Klepe se na urátka,)
DR oBERGEtsr (upouští Euženii Strakošouou): Yy, paní Strako-

šová?
EvŽA sTRÁKoŠovÁ (uejde; na pruní pohled patrno, že je s utěžkem)z

Ano, já, pane asistente. Je u vás doktor Věžník? Je pr1f s ním
z|e. Je to pravda? Neklamte mne. Muka jsem vystáta, n-ez;sem
sem dojela.

DR oBERGElsr: Zbytečně' Právě poslední hodinu nastal zcela
pa!.lÍ obrat k lepšímu, ne-li uzdravení riplné. Bude zdravější
19z kdy jindy. Moloděc. Na toho je beznoska krátká' Ten jÍ
ještě několikrát vypálí rybník. Právě dnes se po tňetí žení. PŤed
chvílí v erotickém klání vymrštil rrbohéhď Binku ze sedla;

spravuie si tamhle na lavici (ukdže hlauou) pošramocené tidy

ď pňiučuje se Žensk;fm ručním pracem.

Bvze srne'roŠovÁ: To je dobŤe. To jsem šéastna. Cent mně spadl

se srdce. Uvažte, mťrj duchovní otec. Vychovatel. Všecko, co

mám, mám od něho. Co jsem, jsem jím. A kde jest? Veďte mě

k němu!
DR oBERGErcr (ugstoupí po schodech na lešení): Za mnou, paní!

Zde jest!
EvŽA sTRAI{oŠovÁ (za ním),
DRvĚŽNÍK (u radostném zajásdní): Tos ty, Evžo. Vítej! (Pohled

ho poučí, že je těhotna. Zapotdci se pod ním, zhroulí .'se na
židii,) odpusé, nemohu ti podat ruku. Jsem slabší, než jsem

myslil.
on onencercr (píisltočí k němu): opravdu. Chvěje se na celém

těle. Pot mu vyrazil na čele.
DR vĚŽNIK (uzchopi sel: Ne. '  .  ne. Neznepokojujte se. Je to jen

chvilková slabost. PŤejde to. (S ndsilngm klidem') Posaď se,
Evžo. A pověz, jak se máš?

EvŽA STRAKoŠovÁ: DobŤe, jen kdybyste vy byl zdráv. Muž vás
pozdravuje. Má mnoho starostí o vás právě jako- já..

on vtzNir< (usměje se kíiuě): Tak, děkuji. Tak se teď již lépe sná-
šíte? Vaše manželství je sklíženo?

EvŽA STRAKoŠovÁ: Musí b1it dobÍe, když není lépe. Sám jste mu
mne tenkrát odevzdal... v onen jarní den v Dejvicích.

DR vĚŽNÍK: Máš pravdu. Ano, vzpomínám si. Mám teď tak
špatnou paměé. (S uelikgm napětím,) Aaa, budeš mít brzy
děéátko, jak vidím?

EvŽA sTRAKoŠovÁ (zardí sel: Musíte mu b t kmotrem, strfčku.
DR vĚŽN ÍK: Budu, holka, budu. Jen ted musíte všichni na chvilku

odejít. I ty, Evžo. Jsem nesmírně slab1i. Spat, spat se mi chce.
(Padd na lože,) Sbohem, sbohem, má princezno!

DR oBERGErcr (rozpíná mu šatg, píikrgud iei pÍikrgukou, o.hma-
tdud mu tep): optavdu, tep je nitkovitjr. Musím povzbudit
činnost s.dce. I,etim pro injekci. Na neštěstí mám to ještě

v brašně v hostinci. . . volali mne tam dopoledne k nemocnému.
Kováčková, pňineste hned peňinu a zristaĎte pak u něho. Jsem
zde ve dvou ve tiech minutách. A dámy, vaňte zatím černou
kávu...  tuhle v kuchyni. . .  (Ukazuje nadueŤe domku naprauo.)



Na plotně je vaňič a upražená zrnková káva v plechové krabici.
Rychle! Rychle! (Vgběhne zahradnimi duíŤkg.)

EVŽA STRÁKoŠoVÁ l
JIŘINA FoREJToVÁ I (uriu se poděšeng do domku uprauo),
HEDVA pIsronIusovÁ J

, KovÁČKov Á' (upustila punčochu a ubíhd za obergeistem zahradními
urdtkg): Teď si zpomněl! NeŤíkala jsem to dávno? Nemocnej
patňí do sednice a pod duchnu. A já musím teprve pro ni domri,
pÍes ul ičku' Ježíši Kr ist,e!
(Na scéně zŮ'stal jen Bínka. Sedi s ustg užasem oteuŤengmi, na
ruce pásmo baulng. Již za posledniho ugstupu nebe se stmíual,o;

ngní šero uelmi pokročtlé. Večernice zahoÍela na nebi')
ČERNÝ YÁN ( muž oděng pouze u černé triko, kračí ne jlehčím krokem,

jako bg se uzndšel, k loži Věžníkouu): Dobr;1i večer! Čas na
cestu, brachu!

DR vĚŽNÍK (uztgčil  se na ložt): Kdo js i? odkud pňicházíš?
ČERNÝ PÁN: Z tvého niLra, Z tvé poslední touhy, které sám ne-

znáš, které snad sám netušíš. Zahleď se dost hluboko do sebe...
co nejhlouběji; a nalezneš mne tarn. Kdybys mne nebyl volal
poslední svou skrytou v lí, nebyl bych zde.

DR vĚŽNÍK: \rítej tedy! To jsi se zdvihl z těch čern1iich vod bolesti,
co se ve mně pňed chvílí slily?

ČERNÝ PÁN: I z Lěch, které se slévaly v tobě, krripěj za krripějí,
cel;i dlouh1i živob.

DR vĚŽNIK: A kam mne povedeš?
ČERNÝ PÁN: Tam' kde jiclr není! Tam, kam toužíš, aniž o tom víš.
DR vĚŽNÍK: K mému naplnění?
ČERNÝ PÁN: K tvému naplnění.
DR vĚŽNÍK: Abych byl celejší?
ČERNÝ PÁN: AbyS byl celejši. Víš, jak ti zde v celosti bránili. Proč

váháš? Ceho se bojíš? Byl js i  cel život mysl i te l .  Víš, že slovo
konec je jen v;fraz lidské omezenosti jalio slovo začátek.

DR vĚŽNIK: Máš pravdu. Nebojím se. (Vstdua z lože.)
ČERNÝ PÁN: Zpňítomni si své dobré skutky a všecek straclr s tebe

spadne. Tisíce a desettisíce jsi jich vykonal. Jeden za ostatní:
Evžu js i  vychoval jako pr inceznu ducha; mohl js i  j i  podržet,
ale vrátil jsi ji muži a rodině. Není to krásné?

DR vĚŽNÍK (zakroutí, hlauou1 s hoíkostí): Ne! Pomlč o tom raději!

Boli to i ve vzpomince' (Zahledi se na něho dlouze./ Proč nejsi

raději žena? Še ženou bych šel raději' (Po chuilce./ Ne! Ne!

JiŽ ne! Podej mi ruku.
ČERNÝ vLN (podd mu ruku),
DR vĚŽNÍK. J.at je věrn;i její stisk. Ne, ženy nemají tak věrného

stislru ruky. A pojďme již.

ČERNÝ PÁN: Účiní5 pár krok a jsi na okraji tohoto lešení! Pak

snesou tě již okŤídlené nohy.,. LyÍ'éž, které míval Hermes
PsychopomPos.

Dn vĚŽNÍK, Pádnout, do propasti? Snést se do ní? Když je možno
do ní skočit? Ne. Ustup stranou. Hleď, zde je prkno. Visí nad
Íekou. Skákávaji odtud do ní plavci' Proč by nemohlo tento-
krát sloužit za odraz ke skoku mezi hvězdy? B1ival jsem

v životě v1iborn1i skokan. Snad se mi podaŤí i tenhle poslední
skok. . . na dálku i na v1išku zárove .

ČERNÝ PÁN: Budiž. Já se tedy rozběhnu a skočim první. Ty hned
za mnou.

DR vĚŽNÍK: Ne, ne. Já první. (Couud asi deset krok , pak se roz.
běhne, odrazí od prltna, ugmrští se skokem do tmg. Cerng pdn
couune také asi deset krok , rozběh, odraz od prkna, skok do
tmg.)
(Zatím tma zalila zemi. Několik huězd se rozhoŤelo na nebi. I{ě-

kolik uteíin hlubolté zltostné ttcho.)
HLAS ČERNÉHo PÁNA (z praué kul isg): Dobňes dopadl?
HLAS DRA VĚŽNIKA (z leué kulisg): DobŤe. Rovnou do náruče

boží. Krásně a svatě je mi. Děkuji ti.
HLÁs ČERNÉHo pÁrqa: Rádo se stalo.

OPONA




