
A norci sestoupili s pokŤikerrr a ve jménu lblise.
Ale pán poodešel na uskali a vrhl se odtud do moŤe a utonul dÍive,

než se ohjevili s koňisti. Vynesli pak norci perlu veliké ceny, větši než
všecko, co snad měl kdy el Hasan majetkem, a podali ji Bališadovi,
kterj' pňihlíŽel talré lovu a viděl zkrvaven1 závoj Fatimin i sebe-
vraždu el Hasanovu.

Bališarl vzal vylovenotr perlu a rozdrtil ji na prášek a vmetl jej
v moŤe. A když norci Žasli a spílali mu pošetilcri, kynul rukou a káza|
jim sestoupit tentokrát opravdu naposlerly a ve jnrénu Boha jediného,
vznešeného, pŤemocného, stvoŤitele lidi a džinri pŤi písmě na prstenu
Šalomounově, syna Davidova, a s jeho požehnáním'

I sestoupili norci naposledy a brzy vynesli perlu mnohem větší
ceny, než byla perla roztňená nedávno Bališadem.

A když vzal Bališad do rukou perlu nevídané velkosti a krásy,
zvitézí| v něm jakoby divem mudŤec a básník nad zmučenj.m člo.
věkem a Bališad, duse slzy, díky činil Bohu velikj'm hlasem.

,,Sláva Bohu, jedinému a věčnému, díky mu za smrt, kterou dal
jako činnjl lék těm, jimŽ selhaly léky ostatní.

Díky od věkú do věkri jedinému a beze změny, ktery nemá ani
podoby, ani barvy, ani tvaru, ale jímž žijí všecky podoby, barvy,
tvary, city, zmatky i bědy; kterj. nemá mezí, ale sám položil meze
světu i člověku, zvíŤeti i rostlině.

Díky i za slovo i za zpěv, kterjl se nese nad žalem lidskym a taneční
lehkostí pÍemáhá jeho tíhu jalro tato perla pňekonává všecku hnilobu
a prázdnotu svého okolí, krása nevědoucí o bolesti' jež ji zrodila,
požehnanj'sirotek, nic nevědoucí o muce a smrti sv]i'ch rodičrl...

I donesli perlu tu kalifu Rašidovi a nazvali ji žetima, coŽ se čte
sirotek a vykládá buď na vzácnost jeji, Že není ji podobné, nebo, jak
jsme učinili my zde, na to, že její otec i její matka, jimŽ děkuj e za to,
Že byla vylovena, zahynuli tak podivně
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Psáno Úužkou na sÚarém papíňe

Umění a mistr

Sním sen, podobenství své čisté umělec]<é touhy.
. . . Jest staňeček, sešljl, směšnj', pošílen staŤeček, ktery se zachrá-

nilz nějakého velikého společenského pÍevratu, ňekni, revoluce; žalnjl
trosečník; podivín, k posměchu všem lidem dneška. Děti plazí po něm
na ulici jazyky a dospělí ohlíŽejí se po něm s pošklebkem nebo ukazují
si na něj prstem.

A tento staŤeček je poslední pŤedstavitel nějakého vymŤelého
umění, tÍebas italského bel canto - ale tento pŤíklad není zcela čistjl
a nesmí se brát doslova: bel cantu lidé, alespoĎ několik starych lidí
ještě dnes trochu rozumí a snad jsou i zpěváci, kteŤí jej ještě pěstují'
byt vupadkové formě. Řekni tedy spíše starého italského baletu, jak
o něm psal Stendhal: takovjl Viganč nebo spíše poslední jeho učell
a žák.

Tedy: posledni pŤedstavitel umění zcela starého, stylisovaného,
konvenčního. Dnes jest konvence, do níž bylo vsazeno' rozbita,
a umění leží pŤed tebou na zemi jako vypadlá inkrustace nebo vypadlj.
drahj'kámen. Nikdo nezná již toho, več bylo vsazeno, k čemu sloužilo,
odkud se na ně musíš dívat, aby mělo smysl a dalo rozum. Nikdo by
mu dnes již nerozuměl, i kdyby se mohlo ještě dnes provozovat; ale
nem že se provozovat; není prostě lidí, kteŤí je znaji. Jest jen mrlj
staŤeček a ten mne jemu učí.

Jest mrzutj.' TozmarnÝ' roztrpčenj' ritisky osudu a sprostotou lidí,
pološílenj.a pomatenj,. A B h ví, není to pÍijemnj.učitel. opovrhuje
dnešní dobou' opovrhuje i mnou. Mizerná trpasličí chasa, Ťíká, vy-
rostla dnes a urvala moc; sprostácká luza, která si musi porazit celf



strom, aby si utrhla jeho plod a snědla jej; plebejci, těŽkopádná sběŤ
dňevěnkáŤská, literá v dražbě po šlechtici-bankrotáii skoupila pŤeď-
měty, jichž nedovecle uŽívat; spásá květiny, k nimž se má jen vonět,
chce ohmatávat, nač se m Žeš jen dÍvat.

A bydlí m j staŤeček v opuštěné staré čtvrti, pÍístupné v zimě
ledovym větr m a z jara vúni z uzavňenjlch, ukrytjlch zahrad, v stínu
starého chrámu nebo v pŤístavbě opuštěného paláce; a drim jeho jest
uzamčen i ve dne. Zvonec jest v domě, starjl chraptiqf zvonec s vel-
kym čern;fm srdcem . . . slyším jeho žalnf hlas, jak volá pril poplašně,
ptil kvílivě . . . slyším skňipot rezivého drátu vlečeného po dlouhé
zatuchlé chodbě, kďyž za něj táhnu.

A chodím k němu pňes dvrir dlážděnj. běloučkfmi oválnj.mi ka-
meny' hladšími než oblásky ňíční a potoční, tak byly opláchnuty
bezpočetnj'mi clešti a lijáky; a bledé hroty chura.l' ch traviček pučí
mezi nimi, nevyvolány sluncem a zraze\y dŤíve, než se zazelenaly.

PŤekrásnj. jest pohleď z tohoto tlvora v létě do vykrojeného
čtverce modrého nebe. Nebe se zdá odtud hlubší než odjinud, chvílemi
až jako by hloubkou černalo; a ticho jest tu takové, že se ti zdá chvi-
lemi, jako bys slyšel slabounky sykot rozstŤiklj'ch hedvábnj,ch
obláčkri, smj'kanfch a trhanj.ch tahem větrnj'm.

Vstupuji do zatuchlého zanedbaného pokojíku svého staňečka;
l'onÍ tu starosvětskou vťrní a květiny, které zalévá mrij učitel na svém
olině, pěstují se dnes již jen na hňbitovech.

Začinám své cvičení a slyším již sípavj'hlas staňečkriv, jak chybuji;
slyšírn jeho posměšn:il hvizd: un,altra uolta, corpo di bacco. A jeho
suché vrásčité pěsti svírají se a zdvíhají se; napiahuje rámě, jako by
mne chtěl udeňit.

Ale já klesám k jeho nohám, objímám jeho kolena a šeptám:
n'IistŤel Mistňe! Jedin: pravj' mistňe! Udei! Bij! Ty smíš, ty jedin;f
máš právo. Tys kněz, jedinjl kněz jediné pravé Církve, protože l7ent
již věňících a není již lracíŤťr.

A cítím: to zde byl'o by pravé umění, umění bez naděje nejen na
rlspěch, ale i na slávu _ umění, jehož zákony nesl by v sobě nevrlÝ,
pološílenj'člověk: zákony, které se smísily do nerozeznání s rozmarem.

Jehož trestajíci a zhrdající kritika padala by z oči, které zŤely

kdysi krásnj' svět pŤed potopou - svět' jejž milovali a navštěvovali
ještě bozi a s jehoŽ dcerami souložili ještě andělé.

Nebot tyto oči jediné mají právo líti jed a žluč
vychladlého kamení, jenruž se dnes Ťíká život.

po té spoustě
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Z roku pokoÍeni

Žil ;sem v cizim moclerním velkoměstě nad velkou kalnou Ťekou.

Žit isem v něm uvězněn a pokoŤen, žil jsem v ohromné jeho skladbě

Jatro jedna z nejmenších a nejspodnějších rozšlápnutj.ch molekul.

A chodíval jsem těsně pŤi zdech, pod okapy, skrčenj'a pohrbenj,

v ošuntělj'ch splihlj.ch šatech, v beztvarém houbovitém klobouce.

A nějaká ohromná tíha ležela na mjlch zhroucenj'ch plecích; dlouho

jsem nevěděl odkud ten tlak, aŽ jednoho dne jsem pochopil, že se to

dvacet poschodí ohromné společenské stavby vrší nade mnou.

Řekněte, jak jsem neměl chodit zhroucenf?
. Bydlil jsem v ohromném starém kasárním domě, rozděleném pouze

na nejmenší byty pro chudinu: tak vytěžil majetník z domu nejvíc'

Tento drim byl jakoby zmenšenf obraz velkoměsta. Již proto, že v létě

žehla tato pŤíšera dusnj.m prašnj.m vedrem a v zimě jí profukoval

jako nějakj'mi ohromnj.mi varhanami a skučel v ní vítr a mráz:

většina oken i dveŤí pŤiléhala špatně. v létě sedaly kopy poodrostlj'ch

dětí pŤed prahy na chodbách nebo na točitj.ch schodech, a nebylo

možno nepŤedstavit si pii tom hmyz, kterj' se slezl; bylo pŤíliš

patrno, že je nakupily na sebe první pohlavní pudy tak smutné

u těchto zanedbanjch, špatně živenj'ch a pŤedčasně zra|fch tvorri.

V zimě valívaly se otevŤenjmi dveŤmi bílé chumle páry z vyváŤeného

prádla. Ale i v zimě i v létě čpěI celf drim jakfmsi ustydlj'm, pŤi.

pálenjm omastkem, zápachem mně nejodpornějším. Tento pach,

kterj'prostoupil a vpil se i do mj'ch šatri, jak se mně zdálo, mučil mne

nejvÍc: on pozvedal mrij poloprázdnf žaludek neustupující ošklivostí.
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