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SLOVO ÚVODEM

V roce 2021 se již pošestnácté konala na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity Překlada-

telská soutěž pořádaná pod záštitou děkana FF OU docenta Roberta Antonína. Pracovníci a pra-

covnice jazykových kateder v tomto ročníku pročetli na 220 překladů a studenti jak středních, tak 

vysokých škol se tak mohli porovnat s ostatními studenty v dovednosti převést co nejadekvátněji 

originální text do češtiny. Nejen dlouhá tradice soutěže, ale možná i  skutečnost, že byl letošní 

ročník poznamenán pandemií, přispěly k tomu, že studující do soutěže přihlásili rekordní počet 

překladů. Středoškoláci od Děčína až po Hodonín zaslali 59 překladů z angličtiny, 32 ze španěl-

štiny, 30 z němčiny, 21 z francouzštiny, 16 z ruštiny a jeden z polštiny. Také vysokoškolští studenti 

překladatelství, filologie, ale i  jiných oborů představili odborným porotám 62 přeložených textů 

nejen z výše zmíněných jazyků, ale také z italštiny, portugalštiny a latiny. Ty nejlepší z nich, které 

byly oceněny čestným uznáním, si máte možnost přečíst na následujících stranách.

Samotný Den s překladem, který je vyvrcholením celé soutěže, proběhl dne 16. března 2021. Zá-

jemci o překlad tak mohli poprvé sledovat blok přednášek na svých monitorech a telefonech. Den 

zahájila prorektorka pro zahraniční vztahy dr. Renáta Tomášková přehledem soutěžních překladů, 

následoval blok přednášek univerzitních odborníků a výtečných překladatelů. Před přednáškami 

si posluchači připomněli nedožité 71. narozeniny překladatele Jiřího Joska. Jeho dcera Zuzana 

Josková představila vzpomínkovou akci a vyzvala studenty k zasílání osobních nahrávek s oblí-

benými pasážemi z knih, které Jiří Josek přeložil. Překladatelka Kateřina Klabanová se ve svém 

příspěvku zaměřila na praktické zkušenosti ze své překladatelské praxe. Zamýšlela se nad hovo-

rovostí v překladu a nad možnostmi, jak co nejpřirozeněji převádět přímou řeč, vnitřní monolog 

nebo ich -formu. Docent Enrique Gutiérrez Rubio z  Univerzity Palackého v  Olomouci, který je 

nejen lingvista, ale také překladatel, představil výzvy, se kterými se musel vyrovnávat při překladu 

komiksové knihy Alois Nebel do španělštiny. Doktor Pavel Král z téže univerzity ve svém příspěvku 

nastínil možnosti strojového překladu a  využívání nových technologií v  překladovém procesu. 

S přednáškami nevystoupili pouze zkušení odborníci a překladatelé, ale také studentka navazující-

ho studia Angličtina pro překlad z pořádající univerzity Fabiána Tetamenti, jejíž prezentace o chy-

bách v překladech byla zajímavým a inspirativním příspěvkem k překladatelské praxi studentů. 

Přednáškové dopoledne uzavřel Martin Pšenička z časopisu Plav, který publikum seznámil s tímto 

časopisem zaměřeným na světovou literaturu, v němž působí jako šéfredaktor.

Účastníci Dne s překladem nebyli ochuzeni ani o tradiční odpolední překladatelské dílny, které 

organizují jednotlivé jazykové katedry. Přestože i ony byly vysílány online, nechyběl na nich kon-

takt s vyučujícími a živé diskuse se středoškolskými i vysokoškolskými studenty.

Přestože byl letošní ročník v online prostředí v některých aspektech nový a netradiční, jsme 

rádi, že se soutěže i Dne s překladem zúčastnil tak vysoký počet studentů. Doufáme, že tento den 

plný inspirativních překladatelských momentů přispěje i k tomu, že se s překlady mnoha středo-

školáků setkáme v příštích letech i ve vysokoškolské sekci.

Za organizační tým Irena Fialová



8 PETER MATTHIESSEN
In Paradise

He has flown all night over the ocean from the New World, descending from moon stare and the 

rigid stars into the murk and tumult of inversion shrouding winter Poland.

From the airport, a cab takes him to the city and sets him down in an empty square where 

a row of buses, closely parked, face a cracked wall; the cab is gone by the time he discovers they 

are locked. (The imprisoned air inside, he thinks, must be even colder than this outside weather.) 

At the corner café he is informed that buses to his destination won’t be available before spring, and 

that he has missed the morning train he would have caught had he been driven to the depot; there 

will be no other until evening.

At a loss, he drinks black coffee at the counter, scowling at the unshaven traveler reflected in 

the dirty mirror. His antiquated Polish is eked out by the primitive English of a young couple who 

have overheard his inquiries about hiring a car and boisterously endorse the waiter’s protest that 

the cost would be far too high. Concerned that a visitor to their fair land has been inconvenienced, 

they offer to escort him to the small museum he had mentioned: the waiter will keep an eye on his 

old suitcase. On the way he can admire the Royal Palace and cathedral on Wawel Hill and the St. 

Mary’s Basilica destroyed in the thirteenth century by Asian Tatars and rebuilt in the fourteenth 

with that strange crowned tower. “Like black icicles!” the girls cries. Thus their guest can at least 

enjoy the historic center of Poland’s oldest city, still so beautiful, they say, because Cracow, like 

Paris, had been spared bomb and fire in the war. Pardon? Oh no, sir, they giggle, they have never 

been to Paris!

Exhausted, he trails his merry guides past the medieval Cloth House on the Market Square. Mirek 

and his lovestruck Wanda will not let him visit this city he knows more about than they do without 

dragging him into a shop to find a souvenir of Poland. Wanda supervises the selection of a silken 

lozenge of transparent amber. “For delight your sweetheart in America? Beauty gift for Mama?” 

This golden drop encasing flecks of ancient insects is the very essence of his native earth, yet its ac-

quisition further sinks his spirits. He knows no one who would have much interest in this scrap of 

fossil tree sap, never mind “delight”. He has no sweetheart, only a married lover he does not much 

miss—in fact, is rather glad to get a rest from—and no surviving family in the New World. Were 

they still alive, his father and paternal grandparents would have disapproved this trip, having al-

ways warned him against returning to this region of southwest Poland just because he happened to 

be born there. “You have no memory of that place, and our own memories are sad,” his father said.

The one thing he will make sure he sees in Cracow is the Leonardo da Vinci portrait of a Re-

naissance girl holding a white winter weasel in her lap. Long ago, his father had shown him a fad-

ed reproduction clipped from an art magazine (“She reminds me so of your dear mother!”). Alas, 

on this cold Sunday of 1996, Young Woman with Ermine is locked away behind an obdurate wood 

door. His guides stare at the notice as if hoping that at any moment it might change its mind. Dis-

appointed for their guest and sensing his annoyance, the poor things are looking a bit desperate.
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LUCIE BEDNÁŘOVÁ
Překlad z anglického originálu 

Letí celou noc přes oceán z Nového světa. Opouští hypnotizující měsíc i strnulé hvězdy a klesá do 

šera a vřavy zimního Polska zahaleného inverzí.

Taxi ho odváží z  letiště do centra a vysazuje ho na prázdném náměstí, kde před oprýskanou 

zdí parkuje v těsném závěsu řada autobusů; když zjistí, že jsou všechny zamčené, taxi už je pryč. 

(Vzduch uvězněný uvnitř, myslí si, musí být ještě chladnější než tady venku). V kavárně na rohu se 

dovídá, že tam, kam má namířeno, autobusy pojedou až na jaře, a že zmeškal ranní vlak, který by 

býval stihl, kdyby se býval nechal dovézt na nádraží; další vlak bude vypraven až večer.

Bezradně upíjí černou kávu u pultu a mračí se na odraz neoholeného cestovatele ve špinavém 

zrcadle. Jeho zastaralou polštinu doplní neobratná angličtina mladého páru, který ho zaslechne, 

jak se vyptává na pronájem automobilu, a vehementně souhlasí s číšníkovou námitkou, že by ho 

to vyšlo příliš draho. Trápí je, že se návštěvník jejich líbezné země ocitl v nesnázích, a nabízejí mu 

společnou prohlídku malého muzea, o kterém se zmínil: číšník mu mezitím dohlídne na starý 

kufr. Cestou může obdivovat královský hrad a katedrálu na Wawelu a Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, jenž byl zničen při nájezdech asijských Tatarů ve třináctém století a znovu vybudován ve 

čtrnáctém století i  se svou podivnou korunovanou věží. „Jako černé rampouchy!“ zvolá dívka. 

A tak má jejich host alespoň příležitost vychutnat si historické centrum nejstaršího města v Pol-

sku, které si zachovalo svůj šarm, říkají, protože Krakov, stejně jako Paříž, byl za války ušetřen 

bombardování i požárů. Prosím? Ale ne, pane, hihňají se, v Paříži nikdy nebyli!

Unaveně se vleče za svými veselými průvodci kolem středověké Sukiennice na hlavním náměs-

tí. Mirek a jeho láskou opojená Wanda mu při návštěvě města, o kterém toho ví víc než oni, ne-

dovolí vynechat obchod se suvenýry a táhnou ho dovnitř, aby si našel památku na Polsko. Wanda 

se ujímá výběru průzračného, hedvábně hladkého jantaru ve tvaru kosočtverce. „Radost pro vaši 

milovanou v Amerika? Krása pro maminku?“ Tato zlatavá kapka obalující částečky starodávného 

hmyzu představuje pravou podstatu jeho rodné půdy, a přesto ho její koupě naplňuje ještě hlubší 

sklíčeností. Nezná nikoho, kdo by mohl mít zájem o tenhle kousek zkamenělé mízy, natož pak ně-

koho, komu by udělal „radost“. Nemá v Novém světe žádnou milovanou, pouze vdanou milenku, 

po které se mu nijak zvlášť nestýská – po pravdě ho těší, že si od ní může odpočinout – a žádné pří-

buzné. Jeho otec a prarodiče z otcovy strany ho vždy varovali, aby se nevracel do této části jihozá-

padního Polska jen proto, že se v ní narodil, a kdyby byli ještě naživu, jeho výlet by byli neschválili. 

„Nemáš na to místo žádné vzpomínky, a ty naše jsou smutné,“ řekl mu otec.

Jediné, co v Krakově opravdu musí vidět, je portrét renesanční dívky chovající v klíně hranos-

taje s bílou zimní srstí od Leonarda da Vinciho. Jeho otec mu kdysi dávno ukázal zašlou kopii to-

hoto obrazu vystřiženou z časopisu o umění („Tolik mi připomíná tvou drahou matku!“). Bohužel, 

Dáma s hranostajem je tuto chladnou neděli roku 1996 zamčená za tvrdošíjnými dřevěnými dveř-

mi. Jeho průvodci zírají na oznámení, jako by doufali, že by každou chvíli mohlo změnit názor. 

Tváří se chuděry poněkud zoufale, mrzí je to kvůli jejich hostu a vnímají jeho rozmrzelost.



10 On the return, in an effort to intrigue them, he relates how over the centuries this portrait of 

Cecilia Gallerani, Count Ludovico Sforza’s adolescent mistress, had wandered in times of war and 

conquest—sealed up in castle cellars, stolen, sold and finally recovered, only to be confiscated by 

Hans Frank, now Governor General of Occupied Poland, and displayed in his office in the Royal 

Palace—

“Is up there!” Eager to contribute, the girl is pointing at the fortress castle looming in the mist 

on its rock hill over the river. “We can visit!” shouts Mirek, eager, too.

Inside, they are shown the empty office where the Leonardo—and perhaps also a  Raphael, 

never recovered—might have illumined these drab walls, doubtless vaunted as trophies, spoils of 

war, by hausfrau Brigitte Frank, she who styled herself “a Queen of Poland” as fit title for so grand 

a personage as the new lady of the Royal Palace. And perhaps it was this Nazi queen (said to have 

been detested by her husband) who had seen to the theft of “the Cecilia” in early 1945, when this 

awful family fled the Red Army rumbling across Poland from the east and installed her in their 

chalet in Bavaria, from where, eventually, she would be rescued by Allied soldiers rumbling across 

Poland from the west.

“I have always been a student of that period,” he explains, embarrassed by their awe of so much 

knowledge. But as they make their way outside again into the city, he tells his rapt young friends 

that rather wonderfully, the masterpiece—one of but four known Leonardo portraits of women, 

including the Mona Lisa and La Belle Ferronnière, both in the Louvre—turned up in Paris and 

was eventually restored, thank God, to Cracow. “Thanks God!” the lovers agree fervently, at the 

same time confessing prior ignorance of its existence and also their amazement that a treasure so 

renowned might ever have been found anywhere in their battered land.

They head for the warmth of that café in Kasimierz, the old Jewish quarter named after King 

Kasimierz of the sixteenth century—a “Golden Age,” he mentions, of benevolence toward Jews, 

who were fleeing to Poland from pogroms an persecutions all over Europe. However, his compan-

ions, though they nod and smile, cannot come up with any comment on all his information, which 

he’d hoped might stoke a faltering conversation. He tries to mend his pedantic tone but soon falls 

back on his research for want of a better antidote to their blithe ignorance, instructing them that 

in former times, their city was a cultural center of this country’s Jewish population. Afetr Septem-

ber 1939, when southwest Poland was seized by the Third Reich, the Jews were driven from their 

houses into a ghetto over near the river, permitting Obergruppenführer Frank to boast that Cracow 

was the first Judenfrei city in the Occupied Territory.

The girl looks at her companion. Judenfrei? What can he be telling us?

“But of course you know your own history much better than some foreigner who has never 

been here.”

“Not even to Cracow?” the girl entreats him, hand circling to summon up its fabled spell. “But 

you are speak okay Polish,” Mirek says, urging their guest to tell them more about this “Judenfrei”: 

how amusing that in all their lives they have never met a single Jew, not one!
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Cestou zpátky se v  nich snaží vzbudit zájem a  vypráví jim, jak portrét Cecílie Galleraniové, 

mladistvé milenky vévody Ludovica Sforzy, putoval během staletí v dobách války a dobývání – byl 

zapečetěný v hradních sklepeních, ukraden, prodán a konečně znovu získán, avšak zanedlouho 

zkonfiskován Hansem Frankem, generálním guvernérem okupovaného Polska, a vystaven v jeho 

kanceláři na Královském hradě –

„Tady je nahoře!“ Dívka dychtí něčím přispět a ukazuje na opevněný hrad tyčící se na skalna-

tém vrchu v mlžném oparu nad řekou. „My můžeme navštívit!“ vykřikuje rovněž dychtivý Mirek.

Uvnitř si prohlédnou onu prázdnou kancelář, kde právě Leonardo – a snad i Raffael, který se 

nikdy nenašel – kdysi možná rozjasňovali ponuré zdi a hausfrau Brigitte Franková je bezpochyby 

dávala na odiv jako trofeje a válečné kořisti. Považovala se za „královnu Polska“ a domnívala se, že 

takový titul právem náleží tak význačné osobnosti, jako je nová paní Královského hradu. A snad to 

byla právě tato nacistická královna (již údajně vlastní manžel nenáviděl), kdo stál za krádeží „Cecí-

lie“ počátkem roku 1945, tedy v době, kdy tato strašlivá rodina prchala před Rudou armádou valící 

se Polskem od východu a ukryla se ve své horské chatě v Bavorsku, odkud ji nakonec vysvobodili 

spojenečtí vojáci valící se Polskem od západu.

„Odjakživa se zajímám o toto období,“ vysvětluje a jejich úžas nad takovým množstvím znalostí 

ho uvádí do rozpaků. Ale zatímco opouští hrad a míří zpátky do centra, vypráví svým zaníceným 

mladým přátelům, jak se umělecké dílo – jeden z pouze čtyř Leonardových známých ženských 

portrétů, k nimž patří Mona Lisa a La Belle Ferronnière, oba vystavené v Louvru – téměř zázračně 

objevilo v Paříži a později bylo díkybohu navráceno Krakovu. „Díky bůh!“ přisvědčují milenci hor-

livě, čímž se přiznávají, že o obrazu nikdy předtím neslyšeli a že by je nikdy ani nenapadlo hledat 

tak proslulý poklad v jejich utlačované zemi.

Jdou se ohřát do oné kavárny v Kaziměři, staré židovské čtvrti pojmenované podle krále Kazi-

míra vládnoucího v šestnáctém století – byl to takzvaný zlatý věk shovívavosti vůči Židům, sděluje 

jim, kteří prchali do Polska před pogromy a pronásledováním ze všech koutů Evropy. Ačkoliv se 

jeho společníci usmívají a přikyvují, nenapadá je nic, co by k tomu dodali, a to doufal, že by tímto 

příspěvkem mohl rozproudit váznoucí konverzaci. Snaží se znít méně pedantsky, avšak brzy se 

znovu uchýlí ke svému bádání, protože ho nenapadá lepší způsob, jak je vyléčit z jejich blažené 

nevědomosti, a poučuje je o tom, jak jejich město dříve bývalo kulturním centrem polské židovské 

komunity. Od konce září 1939 se jihozápadního Polska zmocnila Třetí říše a Židé byli vyhnáni 

ze svých domů do ghetta nacházejícího se nedaleko řeky na jejím opačném břehu, díky čemuž 

se mohl Obergruppenführerer Frank vychloubat, že se Krakov stal prvním judenfrei městem na 

okupovaném území.

Dívka se zadívá na svého společníka. Judenfrei? Co tím má asi na mysli?

„Ale samozřejmě znáte historii vlastní země daleko lépe než nějaký cizinec, který tu nikdy 

předtím nebyl.“

„Ani v Krakově ne?“ vyzvídá dívka a krouží paží, aby vyvolala jeho pověstné kouzlo. „Ale vy 

mluvíte dobrý polsky,“ říká Mirek a naléhá na jejich hosta, aby jim pověděl více o tom „judenfrei“: 

je legrační, že za celý život nepotkali jediného Žida, ani jednoho!



12 He watches them chortle at the idea of knowing Jews. “I suppose that’s not so strange, under 

the circumstances,” he says. “Very few survived the war and scarcely any have returned even today. 

Small wonder.”

“Is small wonder!” Mirek agrees fervently. “Is small wonder!” the girl says. Uneasy, the lovers 

peer about them for some trace of missing Jews as if these buildings dark with centuries of soot 

were rife with Hebrew secrets.

In coal fog and December rain, the thousand -year -old city lies steeped in his own weariness and 

melancholy. He has no wish to visit the Old Synagogue, built in the Renaissance. Thank you, he 

says, but he is too tired from his night of travel. “Okay, no problem,” Mirek laughs. “Tired is natu-

ral.” And Wanda smiles, “Okay, tired is natural, no problem exactly.” The lovers hug in celebration 

of their juicy life (and perhaps also to warm themselves: Mirek wears only a thin white turtleneck 

under his light leather -type jacket and Wanda a denim jacket with overbold white stitching and an 

orange faux -fox collar).

So delighted are these lovers with their rare opportunity to practice English that they offer 

to drive their captive stranger all the way to his destination “just for the fun”. Don’t be silly, he 

protests, it is much too far, they will have to return on icy roads in the winter dark— “No, no, sir, 

please, sir, you are the guest of Poland!” If he insists, the guest of Poland can help pay the petrol, is 

okay? “Yes, it is okay exactly,” the girl laughs. Anyway, her parents live in a nearby town and maybe 

her boyfriend can stay over, too, if Papa will permit.

At the café he retrieves his suitcase while Mirek goes off to fetch the car and Wanda runs to the 

shop next door and buys him a souvenir postcard of Young Woman with Ermine. On her return, to 

her squeaked delight, he pulls out her chair and seats her, ordering hot cocoa and sweet biscuits, 

whereupon she presents the postcard: “Your Cecilia, sir! Is more pretty than what I am?” Wanda is 

attractive in her gamine way and has sensed that the visitor may think so. She flirts gaily, intrigued 

by his Old World manners, he suspects, and his decent clothes. But being unsophisticated, she 

becomes alarmed when, to amuse himself, he captures her gaze and challenges her coquetry by 

leaning forward to appraise her face while holding up the postcard for comparison. For sure, she 

cries, as her eyes seek escape, for sure the gentleman will come visit his Cecilia on his way back 

through Cracow? She fishes in her red shiny purse for nothing whatsoever while he sits back to 

summon the waiter (at one time a resident of Queens, New York, and in consequence an authority 

on the U.S.A.) and orders “Mademoiselle” another chocolate to replace the one which in her ner-

vousness she has mostly spilled onto the round marble top of their café table.

“They say Cracow have more synagogue than Jew,” Mirek laughs, returning. The joke is far 

too knowing from the mouth of a young man born long after the war: surely he has overheard it, 

picked it up, a worn coin off the sidewalk. Turning up his nose at the boy’s joke as he sets down 

Wanda’s chocolate, the waiter says that most of this city’s old wood synagogues had burned down, 

and the world -famous Old Synagogue of the Renaissance is mainly visited by tour groups from 

Israel and the United States.
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Dívá se, jak se řehtají při představě, že znají nějaké Židy. „Vzhledem k okolnostem na tom nej-

spíš není nic zvláštního,“ přemítá. „Jen velmi málo z nich se dožilo konce války a téměř nikdo se 

nevrátil, dokonce ani dnes se nevrací. Není se čemu divit.“

„To není čemu se divit!“ souhlasí Mirek horlivě. „To není čemu se divit!“ přitakává dívka. Mi-

lenci se rozpačitě rozhlížejí kolem, jestli nezahlédnou nějakou stopu po zmizelých Židech, jako by 

snad okolní budovy zčernalé staletým nánosem sazí překypovaly hebrejskými tajemstvími.

Tisícileté město ukryté v uhelném dýmu a prosincovém dešti leží ponořené ve vlastní ospalosti 

a pochmurnosti. Nemá nejmenší chuť navštívit Starou synagogu z období renesance. Děkuji, říká, 

ale je příliš unavený z celovečerního letu. „Dobrý, není problém,“ směje se Mirek. „Unavený je 

přirozené.“ I Wanda se směje, „Dobrý, unavený je přirozené, přesně není problém.“ Milenci se na 

oslavu svého pestrého života obejmou (a možná také proto, aby se zahřáli: Mirek má na sobě pouze 

tenký bílý rolák a lehkou koženkovou bundu a Wanda džínovou bundu s příliš nápadnými bílými 

švy a oranžovým límcem z umělé liščí kožešiny).

Milenci jsou z té vzácné příležitosti procvičit si angličtinu tak nadšení, že svému zajatému ci-

zinci nabídnou „jen tak pro legraci“ odvoz až do jeho cílové destinace. Ale to ne, namítá, je to příliš 

daleko a museli by se vracet v zimní temné noci po zledovatělých cestách – „Ne, ne, pane, prosím 

vás, pane, vy jste host Polska!“ Pokud na tom trvá, host Polska může alespoň přispět na benzín, 

souhlasí s tím? „Ano, přesně souhlasí s tím,“ směje se dívka. Její rodiče beztak bydlí v nedalekém 

městečku a její přítel tak možná bude moct zůstat přes noc, když to tatínek dovolí.

Zatímco Mirek jde pro auto a Wanda běží do sousedního obchodu koupit cizinci pohlednici 

s Dámou s hranostajem, vyzvedne si v kavárně kufr. Když se Wanda vrátí, nabídne jí židli a usadí 

ji, z  čehož dívka piští radostí. Objedná horké kakao a  sladké sušenky, načež mu Wanda předá 

pohlednici: „Vaše Cecílie, pane! Ona je více pěkná než já?“ Wanda je hezká svým chlapeckým způ-

sobem a vytušila, že by cizinec mohl být stejného názoru. Zvesela s ním koketuje a je okouzlena 

jeho staromódními způsoby a slušným oblečením, jak se muž domnívá. Je ale prostoduchá a celá 

zneklidní, když se dotyčný pro své vlastní pobavení rozhodne odpovědět na její laškování, upoutá 

její pohled a nakloní se k ní, aby posoudil její obličej a porovnal ho s pohlednicí, kterou pozvedá 

k její tváři. Určitě, promlouvá dívka příliš hlasitě a snaží se uniknout pohledem, určitě se pán při 

zpáteční cestě přes Krakov přijede podívat na svou Cecílii? Předstírá, že něco usilovně hledá ve 

své lesklé červené kabelce, zatímco on se zaklání v židli, aby přivolal číšníka (bývalého obyvatele 

Queensu v New Yorku a tudíž odborníka přes USA), a objednává pro mademoiselle další horkou 

čokoládu, protože tu první samou nervozitou téměř celou rozlila po kulaté mramorové desce ka-

várenského stolu.

„Oni říkají, že Krakov má víc synagogy než Židé,“ směje se vracející se Mirek. Z úst mladého 

muže, jenž se narodil až dlouho po válce, vyznívá vtip příliš vědoucně: musel ho někde zaslech-

nout nebo pochytit jako nějaký zlozvyk. Číšník nad chlapcovým vtipem ohrne nos, položí Wan-

dinu čokoládu na stůl a prohlásí, že většina starých dřevěných synagog ve městě vyhořela a že 

světoznámou Starou synagogu z období renesance navštěvují především skupiny turistů z Izraele 

a Spojených států.



14 “Tours group exactly!” Relieved that Mirek has returned, the girl burbles happily that this old 

quarter has really come to life as a tourist attraction, with lively “Jew music” in the Klesmer -Hois 

and the Ariel café. Doubtless, the stranger says, the few Jews who returned after the war enjoy 

“Jew music”. Though his tone is mild, its edge brings a small wrinkle to that alabaster brow. Could 

their guest be a bit sensitive about those Jews?

“It’s all right, miss, I’m not Jewish,” he smiles. With his wheaten hair and pale bluey eyes and 

broad high cheekbones, he looks more Slav than they do. “How can she know,” hoots Mirek, “if 

she never seen one?”

Scraping chairs back, all three laugh a bit too long. Over their protests, the stranger pays the 

bill and tips the waiter. With his father’s unwieldy leather suitcase (making its first return journey 

to the old country) he is stuffed into the back of Mirek’s little auto, sitting sideways, knees up to 

his chin. “Have a nice day, mister,” the waiter calls, smirking for some reason. “A nice Polish day.”
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„Přesně, skupiny turisty!“ Dívka je ráda, že se Mirek vrátil, a radostně blekotá o tom, jak tahle 

stará čtvrť obživla a stala se turistickou atrakcí díky bujaré, údajně židovské hudbě v Klezmer Hois 

a kavárně Ariel. To málo Židů, kteří se po válce vrátili do Polska, si bezpochyby náramně užívají 

údajně židovskou hudbu, poznamená cizinec. Ačkoliv jeho hlas zní mírně, jeho břitkost mu na 

alabastrovém čele vytvoří nepatrnou vrásku. Že by snad tihle Židé byli pro jejich hosta citlivé téma?

„To nic, slečno, nejsem Žid,“ usmívá se. Vzhledem k jeho vlasům barvy pšenice, světle modrým 

očím a vysokým lícním kostem připomíná Slovana více než oni. „Jak by to ona může vědět,“ zaha-

lasí Mirek pobaveně, „když nikdy neviděla žádný?“

Odstrkují židle a všichni tři se smějí až příliš dlouho. Cizinec i přes jejich námitky vyrovná 

účet a nechá číšníkovi spropitné. On i jeho nepraktický kožený kufr po otci (který se poprvé vrací 

do své bývalé země) se těsnají na zadních sedadlech Mirkova autíčka. Musí sedět bokem s koleny 

pod bradou. „Přeji Vám hezký den, pane,“ volá za ním číšník a z neznámého důvodu se uculuje. 

„Hezký polský den.“



16 SANDRA CISNEROS
The House on Mango Street

Komentář: Kniha sice do češtiny ještě přeložená nebyla, ale jako každý správný překlad si nějaký 

komentář zaslouží, proto bych tu ráda alespoň citovala úsek z předmluvy (bohužel příliš dlouhé na 

to, abych ji do samotného překladu zahrnula), který je důležitý pro zodpovězení otázky, proč jsem 

překládala tak, jak jsem činila.

“The language in Mango Street is based on speech. It’s very much an antiacademic 

voice—a child’s voice, a girl’s voice, a poor girl’s voice, a spoken voice, the voice of 

an American-Mexican. It’s in this rebellious realm of antipoetics that I tried to create 

a poetic text with the most unofficial language I could find. I did it neither ingenu-

ously nor naturally. It was as clear to me as if I were tossing a Molotov.”

The House on Mango Street

We didn’t always live on Mango Street. Before that we lived on Loomis on the third floor, and 

before that we lived on Keeler. Before Keeler it was Paulina, and before that I can’t remember. But 

what I remember most is moving a lot. Each time it seemed there’d be one more of us. By the time 

we got to Mango Street we were six—Mama, Papa, Carlos, Kiki, my sister Nenny and me.

The house on Mango Street is ours, and we don’t have to pay rent to anybody, or share the yard 

with the people downstairs, or be careful not to make too much noise, and there isn’t a landlord 

banging on the ceiling with a broom. But even so, it’s not the house we’d thought we’d get.

We had to leave the flat on Loomis quick. The water pipes broke and the landlord wouldn’t fix 

them because the house was too old. We had to leave fast. We were using the washroom next door 

and carrying water over in empty milk gallons. That’s why Mama and Papa looked for a house, and 

that’s why we moved into the house on Mango Street, far away, on the other side of town.

They always told us that one day we would move into a house, a real house that would be ours 

for always so we wouldn’t have to move each year. And our house would have running water and 

pipes that worked. And inside it would have real stairs, not hallway stairs, but stairs inside like the 

houses on TV. And we’d have a basement and at least three washrooms so when we took a bath we 

wouldn’t have to tell everybody. Our house would be white with trees around it, a great big yard 

and grass growing without a fence. This was the house Papa talked about when he held a lottery 

ticket and this was the house Mama dreamed up in the stories she told us before we went to bed.

But the house on Mango Street is not the way they told it at all. It’s small and red with tight steps 

in front and windows so small you’d think they were holding their breath. Bricks are crumbling in 

places, and the front door is so swollen you have to push hard to get in. There is no front yard, only 

four little elms the city planted by the curb. Out back is a small garage for the car we don’t own yet 

and a small yard that looks smaller between the two buildings on either side. 
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ŽANETA KOVÁŘOVÁ
Dům v Mangové ulici. Překlad z anglického originálu

Dům v Mangové ulici

Nebydleli jsme v Mangový ulici vždycky. Předtím jsme žili ve třetím patře v ulici Loomisově a ještě 

předtím v Keelerově. Před tou to byla Paulinina a tu ještě před ní si už ani nepamatuju. Co si ale pa-

matuju nejvíc, to je hodně stěhování. Při každým to vypadalo, že nás bude o jednoho víc. Než jsme 

se dostali na Mangovou ulici, bylo nás už šest – máma, táta, Karlos, Kiki, moje sestra Nenny a já.

Dům v Mangový ulici je náš, takže nemusíme nikomu platit nájem nebo se dělit o zahradu 

s lidma pod náma nebo si dávat pozor, abysme nedělali moc rámus. Není tady ani domácí, co by 

nám bušil koštětem do stropu. Ale i tak to není dům, v kterej jsme doufali.

Z bytu v Loomisově jsme museli odejít rychle. Prasklo tam vodovodní potrubí a majitel ho ne-

chtěl opravit, protože dům byl moc starej. Museli jsme teda rychle pryč. Používali jsme koupelnu 

u sousedů a vodu si nosili v prázdných nádobách od mlíka. Proto máma s tátou sháněli dům a pro-

to jsme se přestěhovali do domu v Mangový ulici, daleko, až na druhou stranu města.

Vždycky nám říkali, že jednou budeme mít dům, opravdickej dům, kterej bude navždycky náš, 

takže se nebudeme muset rok co rok stěhovat. Náš dům bude mít tekoucí vodu a fungující potrubí. 

Bude v něm opravdový schodiště – ne chodbový, ale vnitřní, jako je mají domy v televizi. Bude mít 

taky sklep a aspoň tři koupelny, takže nebudeme muset všem říkat, že se jdeme vykoupat. Náš dům 

bude bílej a obklopenej stromy, s velkou zahradou a trávníkem bez plotu. Tohle byl dům, o kterým 

mluvil táta s lístkem do loterie v ruce, tohle byl dům, kterej si máma vysnila v příbězích, co nám 

vyprávěla na dobrou noc.

Dům v Mangový ulici ale takovej není ani náhodou. Je malej a červenej, vepředu má úzký scho-

dy a okna jsou tak malý, že to vypadá, jako by zadržovaly dech. Cihly se místama drolí a vchodový 

dveře jsou tak zpuchřelý, že na ně musíš silně zatlačit, aby ses dostal dovnitř. Před domem není 

žádná zahrada, jenom čtyři malý jilmy na kraji chodníku, který sem zasadilo město. Za domem 

je malá garáž pro auto, který ještě nemáme, a malej dvorek, kterej vypadá mezi dvěma budovama 

z každý strany ještě menší. 



18 There are stairs in our house, but they’re ordinary hallway stairs, and the house has only one 

washroom. Everybody has to share a bedroom—Mama and Papa, Carlos and Kiki, me and Nenny.

Once when we were living on Loomis, a nun from my school passed by and saw me playing 

out front. The laundromat downstairs had been boarded up because it had been robbed two days 

before and the owner had painted on the wood YES WE’RE OPEN so as not to lose business.

Where do you live? she asked.

There, I said pointing up to the third floor.

You live there? There. I had to look to where she pointed—the third floor, the paint peeling, 

wooden bars Papa had nailed on the windows so we wouldn’t fall out. You live there? The way she 

said it made me feel like nothing. There. I lived there. I nodded.

I knew then I had to have a house. A real house. One I could point to. But this isn’t it. The house 

on Mango Street isn’t it. For the time being, Mama says. Temporary, says Papa. But I know how 

those things go.

Hairs
Everybody in our family has different hair. My Papa’s hair is like a broom, all up in the air. And 

me, my hair is lazy. It never obeys barrettes or bands. Carlos’ hair is thick and straight. He doesn’t 

need to comb it. Nenny’s hair is slippery—slides out of your hand. And Kiki, who is the youngest, 

has hair like fur.

But my mother’s hair, my mother’s hair, like little rosettes, like little candy circles all curly and 

pretty because she pinned it in pincurls all day, sweet to put your nose into when she is holding 

you, holding you and you feel safe, is the warm smell of bread before you bake it, is the smell when 

she makes room for you on her side of the bed still warm with her skin, and you sleep near her, 

the rain outside falling and Papa snoring. The snoring, the rain, and Mama’s hair that smells like 

bread.

Boys & Girls
The boys and the girls live in separate worlds. The boys in their universe and we in ours. My broth-

ers for example. They’ve got plenty to say to me and Nenny inside the house. But outside they can’t 

be seen talking to girls. Carlos and Kiki are each other’s best friend… not ours.

Nenny is too young to be my friend. She’s just my sister and that was not my fault. You don’t 

pick your sisters, you just get them and sometimes they come like Nenny.

She can’t play with those Vargas kids or she’ll turn out just like them. And since she comes right 

after me, she is my responsibility.

Someday I will have a best friend all my own. One I can tell my secrets to. One who will under-

stand my jokes without my having to explain them. Until then I am a red balloon, a balloon tied 

to an anchor.
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V domě jsou sice schody, ale jsou to obyčejný halový schody, a koupelna je tu jenom jedna. O lož-

nici se musí každej s někým dělit – máma s tátou, Karlos s Kiki a já s Nenny.

Jednou, ještě když jsme bydleli v Loomisově, šla kolem jeptiška ze školy a viděla mě, jak si ven-

ku hraju. Prádelna v přízemí byla zabedněná, protože ji dva dny předtím vyloupili, a majitel, aby 

nepřišel o zisk, na dřevo barvou napsal ANO, MÁME OTEVŘENO.

Kde bydlíš? zeptala se.

Tam, odpověděla jsem a ukázala k třetímu patru.

Tam bydlíš? Tam. Musela jsem se podívat, kam ukazovala – k třetímu patru, k odlupujícímu 

se nátěru, k dřevěným mřížím, který táta přitlouk na okna, abysme z nich nevypadli. Tak tam ty 

bydlíš? Z toho, jak to řekla, mi bylo nanic. Tam. Bydlela jsem tam. Přikývla jsem.

Už tenkrát jsem věděla, že musím mít dům. Opravdickej dům. Takovej, na kterej bych mohla 

ukázat. Ale tenhle to není. Dům v Mangový ulici to není. Je to prozatím, říká máma. Dočasně, říká 

táta. Já ale vím, jak tyhle věci chodí.

Vlasy
V naší rodině má každej jiný vlasy. Vlasy mýho táty všechny trčí do vzduchu jako koště. Co se týče 

mě, moje vlasy jsou líný a nikdy se nepodvolí sponkám a gumičkám. Karlosovy vlasy jsou hustý 

a rovný, ani si je nemusí česat. Vlasy Nenny jsou zase klouzavý – vysmeknou se vám z ruky. A Kiki, 

kterej je nejmladší, tak ten má vlasy jako kožíšek.

Ale vlasy mý mámy, vlasy mý mámy, ty jsou jako maličký rozety, jako malý cukrový kroužky, 

všechny kudrnatý a krásný, protože je má celý dny v natáčkách, a je tak sladký do nich zabořit nos, 

když vás objímá, objímá vás a vy se cítíte v bezpečí, jsou teplou vůní chleba před upečením, jsou 

vůní, kterou cítíte, když vám udělá místo na vlastní straně postele, pořád zahřátý jejím tělem, a vy 

spíte v její blízkosti, venku prší a táta chrápe. Chrápání, déšť a máminy vlasy vonící po chlebu.

Kluci a holky
Kluci a holky žijou v odlišných světech. Kluci ve svým vesmíru a my zas v tom našem. Tak napří-

klad mí bráchové. Když jsme doma, tak mně a Nenny mají pořád co říct. Ale venku je nikdo nesmí 

vidět bavit se s holkama. Karlos a Kiki si jsou navzájem nejlepšíma kámošema… ale našima ne.

Nenny je zase moc malá, aby byla mojí kámoškou. Je prostě moje sestra a za to já nemůžu. Svoje 

sestry si nevybíráš, jednoduše je dostaneš, a někdy vyjdou jako Nenny.

Nemůže si hrát s těma Vargasovic děckama, nebo to s ní dopadne stejně. A protože přišla hned 

po mně, jsem za ni zodpovědná.

Jednou budu mít nejlepší kamarádku jen sama pro sebe. Takovou, který budu moct říkat svoje 

tajemství. Takovou, která bude rozumět mým vtipům bez toho, abych je musela vysvětlovat. Do tý 

doby jsem červenej balónek, balónek přivázanej ke kotvě.



20 My Name
In English my name means hope. In Spanish it means too many letters. It means sadness, it means 

waiting. It is like the number nine. A muddy color. It is the Mexican records my father plays on 

Sunday mornings when he is shaving, songs like sobbing.

It was my great -grandmother’s name and now it is mine. She was a horse woman too, born like 

me in the Chinese year of the horse—which is supposed to be bad luck if you’re born female—but 

I think this is a Chinese lie because the Chinese, like the Mexicans, don’t like their women strong.

My great -grandmother. I would’ve liked to have known her, a wild horse of a woman, so wild 

she wouldn’t marry. Until my great -grandfather threw a sack over her head and carried her off. 

Just like that, as if she were a fancy chandelier. That’s the way he did it.

And the story goes she never forgave him. She looked out the window her whole life, the way 

so many women sit their sadness on an elbow. I wonder if she made the best with what she got or 

was she sorry because she couldn’t be all the things she wanted to be. Esperanza. I have inherited 

her name, but I don’t want to inherit her place by the window.

At school they say my name funny as if the syllables were made out of tin and hurt the roof of 

your mouth. But in Spanish my name is made out of a softer something, like silver, not quite as 

thick as sister’s name—Magdalena—which is uglier than mine. Magdalena who at least can come 

home and become Nenny. But I am always Esperanza.

I would like to baptize myself under a new name, a name more like the real me, the one nobody 

sees. Esperanza as Lisandra or Maritza or Zeze the X. Yes. Something like Zeze the X will do.

Cathy Queen of Cats
She says, I am the great great grand cousin of the queen of France. She lives upstairs, over there, 

next door to Joe the baby -grabber. Keep away from him, she says. He is full of danger. Benny 

and Blanca own the corner store. They’re okay except don’t lean on the candy counter. Two girls 

raggedy as rats live across the street. You don’t want to know them. Edna is the lady who owns 

the building next to you. She used to own a building big as a whale, but her brother sold it. Their 

mother said no, no, don’t ever sell it. I won’t. And then she closed her eyes and he sold it. Alicia is 

stuck -up ever since she went to college. She used to like me but now she doesn’t.

Cathy who is queen of cats has cats and cats and cats. Baby cats, big cats, skinny cats, sick cats. 

Cats asleep like little donuts. Cats on top of the refrigerator. Cats taking a walk on the dinner table. 

Her house is like cat heaven.

You want a friend, she says. Okay, I’ll be your friend. But only till next Tuesday. That’s when we 

move away. Got to. Then as if she forgot I just moved in, she says the neighborhood is getting bad.

Cathy’s father will have to fly to France one day and find her great great distant grand cousin 

on her father’s side and inherit the family house. How do I know this is so? She told me so. In the 

meantime they’ll just have to move a little farther north from Mango Street, a little farther away 

every time people like us keep moving in.
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Moje jméno
Moje jméno v angličtině znamená naděje. Ve španělštině znamená příliš mnoho písmen. To zna-

mená smutek, to znamená čekání. Je jako číslo devět. Jako barva bláta. Je mexickýma nahrávka-

ma, který v neděli ráno pouští můj otec, když se holí; písně, co znějí jako vzlykání.

Bylo to jméno mý prababičky a  teď je moje. Ona byla taky koňskou ženou, stejně jako já se 

narodila v čínským roce koně – což má údajně nosit smůlu, když se narodíte jako žena –, já si ale 

myslím, že je to lež, protože Číňani, stejně jako Mexičani, nechtěj, aby byly jejich ženy silný.

Moje prababička. Ráda bych ji znala, ta byla divokým koněm uvnitř ženy, tak divokým, že se 

odmítala vdát. Dokud jí můj pradědeček nehodil pytel přes hlavu a neodvezl si ji. Jenom tak, jako 

kdyby byla nějakej ozdobnej lustr. Přesně takhle to udělal.

A příběh pokračuje, ona mu nikdy neodpustila. Celej život se dívala z okna, tak jako tolik žen-

ských, co opřený o loket vysedávají svůj smutek. Ráda bych věděla, jestli využila toho, co měla, 

jak nejlíp mohla, nebo litovala, že nemohla být vším, čím být chtěla. Esperanza. Zdědila jsem její 

jméno, její místo u okna ale zdědit nechci.

Ve škole říkají, že je moje jméno k smíchu, jako by jeho slabiky byly vyrobený z plechu a zraňo-

valy patro ve vaší puse. Ale ve španělštině je moje jméno vytvořený z něčeho jemnějšího, něčeho, 

jako je stříbro, a není tak hutný jako jméno mý sestry – Magdalena –, který je šerednější než moje. 

Magdalena, ta ale aspoň může přijít domů a být Nenny. To já jsem vždycky Esperanza.

Ráda bych se nechala pokřtít pod novým jménem, takovým, který by se víc podobalo mýmu 

skutečnýmu já, tomu, co nikdo nevidí. Esperanza jako Lisandra nebo Maritza nebo Zeze X. Jo, 

něco jako Zeze X by mohlo stačit.

Katy, královna koček
Já jsem prapraprasestřenice královny Francie, říká. Bydlí támhle nahoře, hned vedle chňapáka 

dětí Joea. Drž se od něj dál, říká. Je nebezpečnej. Benny a Blanka mají obchod s potravinama. Jsou 

prima, dokud se neopíráš o pult se sladkostma. Přes ulici bydlej dvě holky, ušmudlaný jak krysy. Ty 

znát ani nechceš. Edna je zase dáma, co jí patří barák vedle vás. Dřív vlastnila budovu, velikánskou 

jako velryba, ale její bratr ji prodal. Jejich matka říkala, ne, ne, nikdy ji neprodávej. Neprodám. 

A pak zavřela oči a on ji prodal. Alicia je namyšlená už od doby, co šla na vysokou. Mívala mě ráda, 

ale teď už nemá.

Katy, co je královnou koček, má kočky a kočky a kočky. Malý kočky, velký kočky, hubený kočky, 

nemocný kočky. Kočky spící jak malý koblihy, kočky na vrchu lednice, kočky procházející se po 

jídelním stole. Její dům je jako kočičí nebe.

Ty chceš kámošku, říká. Tak jo, budu tvoje kámoška. Ale jenom do příštího úterý. Pak se stě-

hujeme. Musíme. Potom, jako by zapomněla, že jsem se zrovna přistěhovala, říká, tahle čtvrť jde 

do kopru.

Jednoho dne bude muset Katyin táta letět do Francie a najít její vzdálenou prapraprasestřenici 

z otcovy strany a zdědit rodinnej dům. Jak to vím? Řekla mi to. Mezitím se ale musej pohnout tro-

chu dál na sever od Mangový ulice; trochu dál pokaždý, co se lidi jako my přistěhovávají.
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If you give me five dollars I will be your friend forever. That’s what the little one tells me.

Five dollars is cheap since I  don’t have any friends except Cathy who is only my friend till 

Tuesday.

Five dollars, five dollars.

She is trying to get somebody to chip in so they can buy a bicycle from this kid named Tito. They 

already have ten dollars and all they need is five more.

Only five dollars, she says.

Don’t talk to them, says Cathy. Can’t you see they smell like a broom.

But I like them. Their clothes are crooked and old. They are wearing shiny Sunday shoes with-

out socks. It makes their bald ankles all red, but I like them. Especially the big one who laughs with 

all her teeth. I like her even though she lets the little one do all the talking.

Five dollars, the little one says, only five.

Cathy is tugging my arm and I know whatever I do next will make her mad forever.

Wait a minute, I say, and run inside to get the five dollars. I have three dollars saved and I take 

two of Nenny’s. She’s not home, but I’m sure she’ll be glad when she finds out we own a bike. 

When I get back, Cathy is gone like I knew she would be, but I don’t care. I have two new friends 

and a bike too.

My name is Lucy, the big one says. This here is Rachel my sister.

I’m her sister, says Rachel. Who are you?

And I wish my name was Cassandra or Alexis or Maritza—anything but Esperanza—but when 

I tell them my name they don’t laugh.

We come from Texas, Lucy says and grins. Her was born here, but me I’m Texas.

You mean she, I say.

No, I’m from Texas, and doesn’t get it.

This bike is three ways ours, says Rachel who is thinking ahead already. Mine today, Lucy’s to-

morrow and yours day after.

But everybody wants to ride it today because the bike is new, so we decide to take turns after 

tomorrow. Today it belongs to all of us.

I don’t tell them about Nenny just yet. It’s too complicated. Especially since Rachel almost put 

out Lucy’s eye about who was going to get to ride it first. But finally we agree to ride it together. 

Why not?

Because Lucy has long legs she pedals. I sit on the back seat and Rachel is skinny enough to 

get up on the handlebars which makes the bike all wobbly as if the wheels are spaghetti, but after 

a bit you get used to it.

We ride fast and faster. Past my house, sad and red and crumbly in places, past Mr. Benny’s gro-

cery on the corner, and down the avenue which is dangerous. Laundromat, junk store, drugstore, 

windows and cars and more cars, and around the block back to Mango.
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Náš bezva den
Když mi dáš pět doláčů, budu navždycky tvoje kámoška. Tohle mi ta malá tvrdí.

Pět dolarů není moc vzhledem k tomu, že žádný kamarády nemám, teda kromě Katy, která je 

ale mojí kámoškou jen do úterka.

Pět doláčů, pět doláčů.

Snaží se najít někoho, kdo se s nima složí, aby si mohly koupit kolo od toho kluka jménem Tito. 

Už mají deset dolarů a všechno, co potřebujou, je pět dalších.

Jenom pět doláčů, říká.

Nebav se s nima, říká Katy. Nevidíš, smrděj jak košťata.

Mně se ale líbí. Mají starý a zmačkaný oblečení a nosí lesklý nedělní boty bez ponožek. Mají 

z nich kotníky celý rudý, ale mně se líbí. Hlavně ta větší, co se směje a jsou jí u toho vidět všechny 

zuby. Líbí se mi, i když všechno mluvení nechává na tý malý.

Pět doláčů, ta malá říká, jenom pět.

Katy mě tahá za ruku a mně je jasný, že ať teď udělám cokoli, tak ji to navždycky naštve.

Počkejte chvilku, říkám a běžím dovnitř sehnat pět dolarů. Tři dolary mám našetřený a dva 

vezmu Nenny. Není doma, ale vím, že bude ráda, až zjistí, že máme kolo. Když se vrátím, Katy je 

pryč, jak jsem taky čekala, ale je mi to jedno. Mám dvě nový kámošky a ještě kolo.

Jmenuju se Lucy, říká ta velká. Tady je moje ségra Rachel.

Jsem její ségra, říká Rachel. Jak se jmenuješ ty?

Přeju si, aby moje jméno bylo Cassandra nebo Alexis nebo Maritza – cokoli, jenom ne Esperan-

za –, ale když jim ho řeknu, nesmějí se mi.

Jsme z Texasu, řekne Lucy a zazubí se. Její se narodila tady, ale já, já jsem Texas.

Myslíš ona, říkám.

Ne, já jsem z Texasu, nechápe.

To kolo je třikrát naše, říká Rachel, která už zase myslí napřed. Dneska moje, zítra Lucy a po-

zítří tvoje.

Všechny na něm ale chceme jet dneska, protože je kolo nový, a proto se rozhodneme, že se bu-

deme střídat až od zítřka. Dneska kolo patří nám všem.

O Nenny jsem jim ještě neřekla. Je to moc složitý. Zvlášť když Rachel Lucy málem vyrazila oko 

kvůli tomu, kdo se projede jako první. Nakonec jsme se ale dohodly, že se projedeme spolu. Proč 

taky ne?

Jelikož má Lucy dlouhý nohy, tak šlape. Já sedím vzadu a Rachel je dost hubená na to, aby 

seděla na řídítkách. Kolo je kvůli tomu celý vratký, jako by mělo gumy ze špaget, ale na to si za 

chvíli zvykneš.

Jedeme rychle a ještě rychleji. Kolem našeho domu, smutnýho a červenýho a místy se drolícího, 

kolem potravin pana Bennyho na rohu a dolů tou nebezpečnou ulicí. Prádelna, vetešnictví, droge-

rie, okna a auta a ještě víc aut a kolem bloku zpátky do Mangový.
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Rachel shouts, You got quite a load there too. She is very sassy.

Down, down Mango Street we go. Rachel, Lucy, me. Our new bicycle. Laughing the crooked 

ride back.
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Lidi v autobusu nám mávají. Hodně tlustá paní přecházející ulici říká, máte tam pořádnej ná-

klad.

Rachel zakřičí, vy taky máte pořádnej náklad. Je hrozně voprsklá.

Jedeme dolů, dolů Mangovou ulicí. Rachel, Lucy a já. Naše nový kolo. Smějeme se naší krko-

lomný jízdě zpátky.



26 AMIN MAALOUF 
Le Rocher de Tanios

PREMIER PASSAGE

La tentation de Lamia
Puisse le Très -Haut m’accorder Son pardon pour les heures et les journées que je vais 

devoir dérober au temps béni de la prière et des Saintes Lectures afin d’écrire cette his-

toire imparfaite des gens de ma contrée, mon excuse étant qu’aucune des minutes que 

nous vivons n’aurait existé sans les millénaires qui l’ont précédée depuis la Création, 

et qu’aucun de nos battements de cœur n’aurait été possible s’il n’y avait eu les géné-

rations successives des aïeux, avec leurs rencontres, leurs promesses, leurs unions 

consacrées, ou encore leurs tentations.

Préambule de la Chronique montagnarde,

œuvre du moine Elias de Kfaryabda.

I
En ce temps -là, le ciel était si bas qu’aucun homme n’osait se dresser de toute sa taille. Cependant, 

il y avait la vie, il y avait des désirs et des fêtes. Et si l’on n’attendait jamais le meilleur en ce monde, 

on espérait chaque jour échapper au pire.

Le village entier appartenait alors à un même seigneur féodal. Il était l’héritier d’une longue 

lignée de cheikhs, mais lors qu’on parle aujourd’hui de « l’époque du cheikh » sans autre précision, 

nul ne s’y trompe, il s’agit de celui à l’ombre duquel a vécu Lamia.

Ce n’était pas, loin s’en faut, l’un des personnages les plus puissants du pays. Entre la plaine 

Orientale et la mer, il y avait des dizaines de domaines plus étendus que le sien. Il possédait seu-

lement Kfaryabda et quelques fermes autour, il devait avoir sous son autorité trois cents foyers, 

guère plus. Au -dessus de lui et de ses pairs, il y avait l’émir de la Montagne, et au -dessus de l’émir 

les pachas de province, ceux de Tripoli, de Damas, de Saïda ou d’Acre. Et plus haut encore, beau-

coup plus haut, au voisinage du Ciel, il y avait le sultan d’Istanbul. Mais les gens de mon village ne 

regardaient pas si haut. Pour eux, « leur » cheikh était déjà un personnage considérable.

Ils étaient nombreux, chaque matin, à prendre le chemin du château pour attendre son réveil, 

se pressant dans le couloir qui mène à sa chambre. Et lorsqu’il paraissait, ils l’accueillaient par 

cent formules de vœux, à voix haute à voix basse, cacophonie qui accompagnait chacun de ses pas.

La plupart d’entre eux étaient habillés comme lui, seroual noir bouffant, chemise blanche 

à rayures, bonnet couleur de terre, et tout le monde ou presque arborait les mêmes moustaches 

épaisses et bouclées fièrement vers le haut dans un visage glabre. Ce qui distinguait le cheikh ? 

Seulement ce gilet vert pomme, agrémenté de fils d’or, qu’il portait en toute saison comme d’autres 

portent une zibeline ou un sceptre. 
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TEREZA MAZLOVÁ
Překlad z francouzského originálu

PRVNÍ ČÁST

Lamiino pokušení

Kéž mi Nejvyšší odpustí za ty hodiny a dny, které si budu muset vyhradit z požehna-

ného času modlitby a čtení z Písma svatého proto, abych mohl napsat tento nedokona-

lý příběh o lidech ze své země. Mojí omluvou je to, že žádná z minut, kterou prožívá-

me, by neexistovala bez tisíců let, které jí už od stvoření světa předcházely, a že žádný 

z úderů našeho srdce by nebyl umožněn bez nepřetržitých generací našich předků 

a jejich setkání, slibů, posvátných spojení, ba dokonce jejich pokušení.

Předmluva z Horské kroniky,

díla mnicha Eliáše z Kfaryabdy.

I
Za oněch dnů bylo nebe tak nízko, že se žádný člověk neodvažoval chodit zcela vzpřímeně. Přesto 

měli lidé svůj život, své tužby a slavnosti. A když už od tohoto světa nikdy neočekávali to lepší, tak 

alespoň doufali, že každý den uniknou tomu horšímu.

Celá vesnice tehdy patřila jedinému feudálnímu pánovi. Byl pokračovatelem dlouhé linie šejků, 

ovšem když nyní zmíníme „šejkovu dobu“ bez bližšího upřesnění, nikdo se nesplete – jde právě 

o toho, v jehož stínu žila Lamia.

Ani zdaleka se neřadil mezi nejmocnější osobnosti v  zemi. Mezi Východní nížinou a  mo-

řem byly desítky rozlehlejších panství, než bylo to jeho. Nevlastnil nic než Kfaryabdu a několik 

okolních farem, pod jeho vládu spadaly nanejvýš tři stovky rodin, víc ne. Nad ním a jemu rovnými 

vládl emír Pohoří a nad emírem pašové provincií Tripolis, Damašek, Sidón nebo Accra. A ještě výš, 

mnohem výš, hned vedle Nebe, sídlil sultán vládnoucí Istanbulu. Ale lidé z mé vesnice tak vysoko 

nedohlédli. Už i „jejich“ šejk pro ně byl významnou osobností.

Byly jich spousty, co se každé ráno potloukaly zámkem a vyčkávaly na jeho probuzení. A všich-

ni se hrnuli na chodbu, která vede k  jeho ložnici. Jakmile vyšel ven, vítali ho stovkou různých 

zdravic, hlasitých i tichých. Ta vřava doprovázela každý jeho krok.

Většina z nich nosila stejné oblečení jako on – sirwal černé barvy s širokými nohavicemi, bílou 

pruhovanou košili, čapku v zemitých odstínech – a téměř všichni na svých jinak holých tvářích 

hrdě a důstojně vystavovali své husté nakadeřené kníry. Čím vynikal šejk? Snad jen tou jablkově 

zelenou vestou, prošívanou zlatými nitěmi, kterou nosil v každé roční době, tak jako jiní nosí so-

bolí kožešinu nebo žezlo. 
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milieu de sa foule, à cause de ces plongées que toutes les têtes effectuaient les unes après les autres 

pour lui baiser la main, cérémonial qui se poursuivait jusqu’à la salle aux Piliers, jusqu’à ce qu’il 

eût pris sur le sofa sa place habituelle et porté à ses lèvres le bout doré du tuyau de sa pipe d’eau.

En rentrant chez eux, plus tard dans la journée, ces hommes diraient à leurs épouses : « Ce 

matin, j’ai vu la main du cheikh. » Non pas : « J’ai baisé la main… » Cela, on le faisait, certes, et 

en public, mais on avait pudeur à le dire. Non plus : « J’ai vu le cheikh » – parole prétentieuse, 

comme s’il s’agissait d’une rencontre entre deux personnages de rang égal ! Non, « J’ai vu la main 

du cheikh », telle était l’expression consacrée.

Aucune autre main n’avait autant d’importance. La main de Dieu et celle du sultan ne prodi-

guaient que les calamités globales; c’est la main du cheikh qui répandait les malheurs quotidiens. 

Et aussi, parfois, des miettes de bonheur.

Dans le parler des gens du pays, le même mot, kaff, désignait parfois la main et la gifle. Que de 

seigneurs en avaient fait un symbole de puissance et un instrument de gouvernement. Quand ils 

devisaient entre eux, loin des oreilles de leurs sujets, un adage revenait dans leur bouche : « Il faut 

qu’un paysan ait toujours une gifle près de la nuque » ; voulant dire qu’on doit constamment le 

faire vivre dans la crainte, l’épaule basse. Souvent, d’ailleurs, « gifle » n’était qu’un raccourci pour 

dire « fers », « fouet », « corvées »…

Aucun seigneur n’était sanctionné pour avoir malmené ses sujets; si, quelques rares fois, des 

autorités supérieures lui en tenaient rigueur, c’est qu’elles étaient résolues à le perdre pour de 

tout autres raisons, et qu’elles cherchaient le moindre prétexte pour l’accabler. On était depuis des 

siècles sous le règne de l’arbitraire, et si jamais il y avait eu jadis un âge d’équité, plus personne 

n’en avait gardé le souvenir.

Lorsqu’on avait la chance d’avoir un maître moins avide, moins cruel que les autres, on s’esti-

mait privilégié, et on remerciait Dieu d’avoir montré tant de sollicitude, comme si on Le jugeait 

incapable de faire mieux.

C’était le cas à Kfaryabda ; je me souviens d’avoir été surpris, et plus d’une fois indigné, par la 

manière affectueuse dont certains villageois évoquaient ce cheikh et son règne. Il est vrai, disaient-

-ils, qu’il donnait volontiers sa main à baiser et que, de temps à autre, il assenait à l’un de ses sujets 

une gifle sonore, mais ce n’était jamais une vexation gratuite; comme c’était lui qui rendait justice 

en son domaine, et que tous les différends – entre frères, entre voisins, entre mari et femme – se 

réglaient devant lui, le cheikh avait l’habitude d’écouter les plaignants, ensuite quelques témoins, 

avant de proposer un arrangement; les parties étaient sommées de s’y conformer, et de se récon-

cilier séance tenante par les embrassades coutumières ; si quelqu’un s’entêtait, la gifle du maître 

intervenait en argument ultime.

Une telle sanction était suffisamment rare pour que les villageois ne pussent plus parler d’autre 

chose pendant des semaines, s’évertuant à décrire le sifflement de la gifle, fabulant sur les marques 

des doigts qui seraient restées visibles pendant trois jours, et sur les paupières du malheureux qui 

plus jamais ne cesseraient de cligner.
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Přesto by – ani bez takových ozdob – žádný návštěvník neměl mít problém rozpoznat pána upro-

střed lidu, a to díky pohybu hlav, které se postupně skláněly, aby mohly políbit jeho ruky. Byl to 

ceremoniál, který pokračoval až k Pilířovému sálu, do doby, než šejk zaujal své obvyklé místo na 

pohovce a nepřiložil ke rtům zlatý náustek vodní dýmky.

Když se tito muži vraceli později toho dne domů, říkávali svým ženám: „Dnes ráno jsem viděl 

šejkovu ruku,“ a ne: „Políbil jsem šejkovu ruku…“ To samozřejmě dělali – a veřejně – ale styděli se 

to říct. Ani neříkali: „Viděl jsem šejka,“ to by byly domýšlivé řeči, jako by snad šlo o setkání dvou 

sobě rovných! Ne, „Viděl jsem šejkovu ruku,“ to byla ta posvátná věta.

Žádná jiná ruka nebyla tak důležitá. Ruce Boha a sultána způsobovaly pouze všeobecné po-

hromy, ale byla to šejkova ruka, která rozptylovala každodenní strasti. A sem tam přišly i drobné 

radosti.

Slovo kaff označovalo v běžné řeči místních obyvatel někdy ruku a jindy zase pohlavek. Někteří 

vládcové se inspirovali a vytvořili si z toho symbol moci a nástroj vlády. Když rozmlouvali mezi 

sebou, daleko od sluchu svých poddaných, vyvstalo jim na mysli jedno rčení: „Nevolník potřebuje 

mít u šíje stále napřaženou ruku.“ Tím chtěli říct, že jej musí nechat žít v neustálém strachu, se 

staženým ocasem. Ostatně, často se tento výraz používal i pro stručnější vyjádření slov „pouta“, 

„bič“, „robota“…

Žádný pán nebýval potrestán za špatné zacházení s poddanými. A když už k tomu výjimečně 

došlo a vyvolalo to rozhořčení mezi mocnějšími vládci, bylo to proto, že mu chtěli uškodit ze zcela 

jiných důvodů a hledali jakoukoli záminku, aby ho mohli zkompromitovat. Již po staletí se pod-

řizujeme zlovůli mocných, a i kdyby zde někdy dávno skutečně vládla spravedlnost, už by si na to 

nikdo nevzpomněl.

Když měli lidé štěstí na méně chamtivého a v porovnání s ostatními i méně krutého pána, cítili 

se výjimečně a děkovali Bohu za to, že se o ně tak dobře postaral. Jako by snad nevěřili, že On 

dokáže i víc.

Stejně tomu bylo i v Kfaryabdě. Pamatuji se, jak jsem byl překvapen a párkrát i pobouřen vrouc-

ností, s  jakou někteří vesničané mluvili o  tomto šejkovi a  jeho vládě. Je pravda, říkávali, že si 

nechává dobrovolně líbat ruku a že čas od času některému ze svých poddaných zasadí pořádnou 

ránu, ale i takové zahanbení mělo vždy své opodstatnění. A protože to byl on, kdo v tomto panství 

soudil, a všechny spory – bratrské, sousedské, manželské – se řešily v jeho přítomnosti, bylo šejko-

vým zvykem vyslechnout si žalující, poté několik svědků, a na základě toho navrhnout dohodu. 

Strany byly vyzvány, aby na ni přistoupily a aby se podle zvyku hned na místě políbily na usmíře-

nou. A pokud byl někdo neústupný, pohlavek od pána představoval konečné rozuzlení.

Takový trest byl dost vzácný na to, aby vesničané po několik týdnů o ničem jiném nemluvili, 

přičemž se usilovně snažili popsat mlasknutí pohlavku, vymýšleli historky o stopách po prstech, 

které prý byly vidět ještě tři dny, a o víčkách toho nešťastníka, které už nejspíš nepřestanou pro-

mrkávat.



30 Les proches de l’homme giflé venaient lui rendre visite. Ils s’asseyaient en cercle autour de la 

pièce, silencieux comme à un deuil. Puis l’un d’eux élevait la voix pour dire qu’il ne fallait pas se 

sentir humilié. Qui donc n’a jamais été giflé par son père ?

C’est ainsi que le cheikh voulait être considéré. En s’adressant aux gens de son domaine, même 

aux plus âgés, il disait « yahné ! », « mon fils! », ou « ma fille ! », « ya hinté ! ». Il était persuadé 

qu’un pacte intime le liait à ses sujets, ils lui devaient obéissance et respect, il leur devait sa protec-

tion en toutes circonstances. Même en ce début du dix -neuvième siècle, cette sorte de paternalisme 

intégral apparaissait déjà comme une incongruité, une survivance d’un âge primordial d’enfance 

et d’innocence, dont la plupart des villageois s’accommodaient, et dont certains de leurs descen-

dants gardent encore la nostalgie.

Moi -même, je dois l’avouer, en découvrant certaines facettes du personnage, je me suis senti de-

venir un peu moins sévère envers lui. Car si « notre cheikh » tenait à chacune de ses prérogatives, 

il ne faisait pas, comme tant d’autres seigneurs, bon marché de ses devoirs. Ainsi, tous les paysans 

devaient lui apporter une part de leur récolte; mais il avait coutume de leur dire, en échange, que 

« personne dans ce domaine n’aura faim tant qu’il restera au château un pain et une olive ». Plus 

d’une fois les villageois avaient pu vérifier que ce n’était pas vaine parole.

Tout aussi importante aux yeux des villageois était la manière dont le cheikh traitait avec les 

autorités supérieures, et c’est d’abord pour cette raison que l’on a gardé de lui un si complaisant 

souvenir. Les autres seigneurs, quand l’émir ou le pacha exigeaient d’eux quelque nouvel impôt, 

ne prenaient guère la peine d’argumenter, se disant qu’il valait mieux pressurer leurs sujets plutôt 

que de se mettre mal avec les puissants. Pas « notre » cheikh. Lui tempêtait, se démenait, envoyait 

supplique après supplique, parlait de disette, de gel, de sauterelles, glissait de judicieux bakchichs, 

et quelquefois il obtenait un délai, une remise, voire une exemption. On dit que les agents du Tré-

sor extorquaient alors les sommes manquantes à des seigneurs plus dociles.

Il n’avait pas souvent gain de cause. Les autorités étaient rarement disposées à transiger en ma-

tière d’impôts. Du moins avait -il le mérite d’essayer, et les paysans lui en savaient gré.

Non moins appréciée était sa conduite en temps de guerre. Se targuant d’une vieille coutume, 

il avait obtenu pour ses sujets le droit de se battre sous leur propre drapeau au lieu d’être enrôlés 

avec le reste de la troupe. Un privilège inouï pour un fief aussi minuscule qui pouvait aligner, au 

mieux, quatre cents hommes. Pour les villageois, la différence était grande. Partir avec ses frères, 

ses fils, ses cousins, commandés par le cheikh lui -même, qui les connaissait chacun par son pré-

nom, savoir qu’on ne serait pas abandonné sur place si l’on était blessé, qu’on serait racheté si l’on 

était capturé, qu’on serait décemment enterré et pleuré si l’on devait mourir ! Savoir aussi que 

l’on ne serait pas envoyé à l’abattoir pour faire plaisir à quelque pacha dépravé ! Ce privilège, les 

paysans en étaient aussi fiers que le cheikh. Mais, bien entendu, il fallait le mériter. On ne pouvait 

se contenter de « faire semblant », il fallait se battre, et vaillamment, beaucoup plus vaillamment 

que la piétaille d’à côté ou d’en face, il fallait que leur bravoure fût constamment citée en exemple 

dans toute la Montagne, dans tout l’empire, c’était leur fierté, leur honneur, et aussi le seul moyen 

de garder ce privilège.
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Zpohlavkovaný poté přijímal návštěvy svých blízkých. Ti si v místnosti posedali do kruhu, poti-

chu, jako by drželi smutek. Pak se jeden z nich ozval, aby oznámil, že není potřeba cítit se poníže-

ně. Koho také nikdy nezfackoval vlastní otec?

Právě za toho chtěl být šejk považován. Když se obracel na obyvatele svého panství, dokonce 

i na ty starší, oslovoval je „yahné!“, „můj synu!“, nebo „má dcero!“, „ya hinté!“. Byl přesvědčený, 

že ho s poddanými pojil důvěrný vztah – oni mu byli zavázáni poslušností a respektem a on jim 

zase bezpodmínečnou ochranou. Dokonce i v této době, na začátku devatenáctého století, působil 

takový druh komplexního paternalismu jako něco nevhodného, jako pozůstatek prvotního období 

dětství a nevinnosti, s nímž se ovšem spokojila většina vesničanů a po němž někteří z jejich po-

tomků ještě stále teskní.

I já sám musím přiznat, že jsem vůči němu začal být při odkrývání jistých stránek jeho osob-

nosti o trochu méně přísný. Neboť i když „náš šejk“ lpěl na každém ze svých práv, nikdy nebral, 

na rozdíl od tolika jiných vládců, na lehkou váhu své povinnosti. Sice mu všichni poddaní museli 

odevzdávat podíl ze své úrody, on měl však ve zvyku jim na oplátku tvrdit, že „nikdo v tomto pan-

ství nebude mít hlad, dokud v zámku zbyde chléb a oliva“. Vesničané si mohli nejednou ověřit, že 

to nebyly jen plané řeči.

Neméně obdivuhodný byl v jejich očích způsob, jakým šejk jednal s výše postavenými vládci; 

to je především ten důvod, proč si na něj vesničané uchovali tak laskavou vzpomínku. Když emír 

nebo paša požadovali vyhlášení nějaké nové daně po jiných pánech, nenásledovaly z jejich strany 

vůbec žádné pokusy o vyjednávání. Oni si totiž říkali, že bude lepší zatlačit na své poddané než se 

rozhádat s mocnými. Ale „náš“ šejk ne. Ten vzdoroval, namáhal se, posílal žádost za žádostí, vy-

právěl o nouzi, mrazu, kobylkách, odmítal rozumné odměny, a někdy díky tomu dosáhl odkladu, 

daňové úlevy, nebo dokonce úplného osvobození od daně. Říká se, že úředníci státní pokladny pak 

vymáhali chybějící částky na poslušnějších pánech.

Často tím však vítězství nedosáhl. Vrchnost byla jen zřídkakdy ochotná vyjednávat ve věci daní. 

Ale měl přinejmenším zásluhy za snahu a vesničané mu za to byli vděční.

Stejně tak si vážili i jeho vedení během války. S okázalou chloubou získal pro své poddané právo 

bít se pod vlastní vlajkou namísto obvyklého odvedení se zbytkem vojska. Neslýchaná výsada pro 

tak malé léno, které mohlo postavit nanejvýš čtyři stovky mužů. Ale pro vesničany byl ten rozdíl 

nesmírný – mohli odejít se svými bratry, syny, bratranci; byli povoláni samotným šejkem, který 

znal každého z nich jménem; věděli, že by nezůstali opuštěni, kdyby je zranili, že by je někdo za-

chránil, kdyby je zajali, a že by byli patřičně pohřbeni a oplakáni, kdyby nedejbože zahynuli! Také 

věděli, že by jistě nebyli posláni na jatka jen tak z rozmaru nějakého zvrhlého paši! Vesničané byli 

na toto právo stejně hrdí jako šejk. Ale museli si ho samozřejmě zasloužit. Nemohli se spokojit 

s „předstíráním“ – museli se bít, a to udatně, mnohem udatněji než houf vojáků vedle nich či před 

nimi, jejich chrabrost musela dosahovat věhlasu po celém Pohoří, ba po celé říši. Byla to jejich 

hrdost, jejich čest a také jediný způsob, jak si takovou výsadu udržet.



32 Pour toutes ces raisons, les gens de Kfaryabda considéraient « leur » cheikh comme un moindre 

mal. Il serait même apparu comme une véritable bénédiction s’il n’avait eu un travers, un insup-

portable travers qui, aux yeux de certains villageois, réduisant à néant ses plus nobles qualités.

– Les femmes ! me dit le vieux Gébrayel, et dans son visage s’allumèrent des yeux carnassiers. 

Les femmes ! Le cheikh les convoitait toutes, et il en séduisait une chaque soir !

S’agissant du dernier bout de phrase, c’est une affabulation. Mais pour le reste, qui est tout de 

même l’essentiel, il semble bien que le cheikh, à l’instar de ses ancêtres, à l’instar de tant d’autres 

seigneurs sous toutes les latitudes, vivait dans la ferme conviction que toutes les femmes de son do-

maine lui appartenaient. Comme les maisons, comme les terres, les mûriers et les vignes. Comme 

les hommes, d’ailleurs. Et qu’un jour ou l’autre, à sa convenance, il pouvait faire valoir son droit.
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Ze všech těchto důvodů pokládali obyvatelé Kfaryabdy „svého“ šejka za to nejmenší zlo. Zdál by 

se dokonce být opravdovým požehnáním, kdyby neměl jednu vadu, jedinou nesnesitelnou vadu, 

která v očích vesničanů snižovala i jeho nejvznešenější vlastnosti.

„Ženy!“ řekl mi starý Gébrayel a v jeho přihlouplé tváři se rozzářily oči šelmy. „Ženy! Šejk se jich 

nemohl nabažit a každý večer se zmocnil jedné z nich!“

Co se týče poslední části věty, to byl výmysl. Ale vzhledem ke všemu ostatnímu, což bylo také to 

podstatné, se tedy zdá, že, po vzoru svých předků a po vzoru jiných pánů ze všech koutů světa, byl 

šejk pevně přesvědčen o tom, že všechny ženy v panství byly jeho majetkem. Jako domy a půda, 

jako ostružiníky i vinice. A ostatně i jako muži. Rovněž byl přesvědčen, že až se mu to bude hodit, 

může své právo také patřičně uplatnit.



34 SETZ J. CLEMENS
Das Alte Haus

Ich hielt einen Kamm, mein Anzug war braun, am Horizont drehten sich Kräne. Es war ein grell-

weiß verputztes Haus in der Vorstadt. Ich stellte mich als Peter Ulrichsdorfer vor. Der Vater der 

(laut Klingelschild) Familie Scheuch, ein schnauzbärtiger Mann, hörte sich meine Bitte an, nickte, 

streckte mir die Hand entgegen und sagte, ja, kein Problem, ich könne mich gern ein wenig um-

sehen. Nur herein, bitte. Vielleicht würde ich ja tatsächlich etwas wiedererkennen.

„Wann genau haben Sie denn hier gewohnt?“, fragte er mich.

„Vor sehr langer Zeit,“ sagte ich. „Ich bin als Kind oft umgezogen, aber hier waren wir am längs-

ten, fast sieben Jahre. Bis ich dreizehn war, ungefähr.“

Ich legte eine Hand auf den Türrahmen, der neu aussah, und zog sie gleich weg, als wäre ich 

enttäuscht.

„Ach so, ja,“ sagte Herr Scheuch und legte einen Finger auf sein Kinn, als müsse er nachden-

ken. „Wir sind letzten Sommer eingezogen. Vorher hat hier eine alte Frau gewohnt. Zuser.“

„Zuser,“ wiederholte ich nachdenklich. „Nein, sagt mir nichts.“

Ich schritt ins Vorzimmer des Hauses. Zwei Kinder standen dort. Als sie mich sahen, ver-

schwanden sie in Richtung Treppe. Und, Jackpot, eine Ehefrau gab es auch, Herr Scheuch erklärte 

ihr kurz, weshalb ich hier war. Daraufhin stellte sie sich, Friede sei mit ihr, in einiger Entfernung 

auf und tat so, als beschäftige sie sich mit den Gegenständen in einem der Regale.

Herrlich! Ich kannte dieses wachsame Woanders -Hinschauen, es war mir inzwischen so geläu-

fig wie früher die verschiedenen Ohrenstellungen meines Hundes Jeff. Eine bestimmte Stellung 

bedeutete Alarm, eine andere Entspannung, eine andere Spielfreude, und so weiter. Ich wüsste 

sehr gern, wie es Jeff heute geht. Von den Leuten, bei denen er jetzt wohnt, hat man mir erzählt, 

dass es gute Menschen seien. Gute Menschen mit einem großen Herz.

„Ja, hier, dieses Zimmer, genau,“ sagte ich und deutete im Kreis herum. „Aber es ist doch alles 

sehr verändert.“

„Och,“ sagte Herr Scheuch.

„Aber damals war ich auch kleiner,“ sagte ich.

Ich ging in die Hocke und schaute zur Decke empor. Außerdem steckte ich den Kamm zurück 

in meine Brusttasche, er hatte seine Aufgabe erledigt. Nichts wirkt so unschuldig wie ein Mann, 

der sich, bevor er an deiner Tür klingelt, noch eben rasch gekämmt hat.

„Hier geht es zur Küche,“ sagte Herr Scheuch.

Ich erhob mich und ging ihm einige Schritte hinterher.

„Aber das hier ist alles von uns,“ sagte er.

„Jaja, ich seh schon,“ sagte ich. „Es ist wirklich sehr nett, dass Sie mich mein altes Zuhause 

anschauen lassen.“

Ich ging zurück ins Wohnzimmer.

„Dürfte ich mir das da hinten ansehen? Da war ich immer nach der Schule, glaub ich.“
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LUCIE HÁNOVÁ
Starý dům. Překlad z německého originálu

Držel jsem hřeben, můj oblek byl hnědý, na obzoru se točily jeřáby. Byl to zářivě bílý omítnutý 

dům na předměstí. Představil jsem se jako Peter Ulrichsdorfer. Otec rodiny Scheuchových (podle 

zvonku), muž s knírem, vyslyšel mou prosbu, přikývl, podal mi ruku a pravil, jistě, není problém, 

abych se zde trochu porozhlédl. Tak prosím, jen vstupte. Třeba bych opravdu něco poznal.

„Kdy přesně jste tu bydlel?“ zeptal se mě.

„To už je dlouho,“ řekl jsem. „Jako dítě jsme se s rodiči často stěhovali, ale tady jsme zůstali 

nejdéle, téměř sedm let. Asi do mých třinácti.“

Položil jsem ruku na rám dveří, vypadal jako nový, a hned ji zase odtáhl, jako bych byl zklamaný.

„Ach tak, jistě,“ řekl pan Scheuch a položil si prst na bradu, jako by musel přemýšlet. „My jsme 

se nastěhovali minulé léto. Předtím tu bydlela nějaká paní. Zuserová.“

„Zuserová,“ zopakoval jsem zamyšleně. „Ne, to mi nic neříká.“

Vkročil jsem do předsíně domu. Stály tam dvě děti. Když mě spatřily, zamířily ke schodům. 

A vida, jackpot, je tu i manželka. Pan Scheuch jí krátce vysvětlil, proč jsem tady. Nato se vzdálila – 

pokoj s ní – a předstírala, že je zaneprázdněna předměty na jedné z polic.

Skvělé! Znal jsem ono ostražité odvrácení zraku, bylo mi to v této chvíli tak povědomé, jako 

dříve různá nastavení uší mého psa Jeffa. Jedna pozice znamenala poplach, jiná uvolnění, jiná zas 

radost z hraní a tak dále. Opravdu bych rád věděl, jak se Jeff dnes má. Dozvěděl jsem se, že žije 

u dobrých lidí. U dobrých lidí s velkým srdcem.

„Ano, tady, tento pokoj, přesně tak,“ řekl jsem a ukázal kolem. „Ale dost se to tu změnilo.“

„Ach,“ řekl pan Scheuch.

„Ale také jsem byl tehdy o dost menší,“ řekl jsem.

Přikrčil jsem se a pohlédl nahoru na strop. Kromě toho jsem svůj hřeben uložil zpět do náprsní 

kapsy, svůj úkol splnil. Nic nevypadá tak nevinně jako muž, který se učeše ještě rychle předtím, 

než zazvoní na dveře.

„Tudy se jde do kuchyně,“ řekl pan Scheuch.

Zvednul jsem se a následoval ho.

„Ale to je od nás vše,“ řekl.

„Ano, ano, už vidím,“ řekl jsem. „Je opravdu moc milé, že jste mě nechal nahlédnout do mého 

starého domu.“

Vrátil jsem se zpátky do obýváku.

„Smím se podívat tady dozadu? Myslím, že jsem tady pobýval vždy po škole.“



36 Herr Scheuch nickte.

„Ja, ja natürlich,“ sagte er, „ich hab ja Verständnis für… für Ihre Situation. Wie gesagt, Sie kön-

nen sich gern umsehen.“

Ich machte einen unsicheren Schritt nach vorne, in Richtung des zweiten Raumes, der rechts 

neben der Eingangstür lag, aber dann blieb ich stehen und stützte mich an der Lehne des schwe-

ren Fauteuils ab. Als wäre mir schwarz vor Augen geworden, hielt ich eine Hand vor mein Gesicht 

und schüttelte langsam den Kopf.

„Geht’s Ihnen nicht gut?“, fragte die Frau.

Aber es klang wie abgelesen. Sie war noch nicht in der Szene, noch nicht in character.

Herr Scheuch, dessen Vornamen ich gerne gewusst hätte, ging in die Küche. Er kam mit einem 

Glas Wasser zurück. Er besaß eines jener grübchenreichen, unfreiwillig dauervergnügten Gesich-

ter, wie Gott es all jenen mitgibt, die man etwas zu früh aus ihrem Kokon drückt.

„Hier bitte,“ sagte er.

Jetzt erst fiel mir auf, dass er ziemlich durchtrainiert aussah. Das Gesicht hatte mich abgelenkt. 

Sein Bizeps spannte den Stoff seines Hemdes, als er mir das Glas hinhielt. Und auch am Hals gab 

es deutlich sichtbare Muskeln.

„Es geht schon,“ sagte ich, „danke. Es ist nur diese Wucht. Dass sich alles so verändert hat. Ich 

bin seither so oft umgezogen. Sogar in Schweden hab ich gewohnt.“

Schweden deshalb, weil gerade der Buchstabe S dran war. R war letztes Wochenende gewesen, 

in dem Gespräch mit der tätowierten Reptilienfrau im Typhoid Club in der Rechbauerstraße. Ru-

mänien.

„Ah, Schweden,“ sagte Herr Scheuch. „Wo denn?“

„Es ist alles so verändert hier,“ klagte ich. „Es tut mir leid.“

„Naja,“ sagte die Frau. „Verändert, hm.“

„Und was ist damit?“, fragte Herr Scheuch und deutete auf ein altes Klavier. „Das stand schon 

da, als wir eingezogen sind.“

„Nein,“ schüttelte ich den Kopf. „Nie gesehen.“

Er schien davon tatsächlich ein wenig enttäuscht. Vielleicht würde er nun, so wie die meisten 

beginnen, mir sein Haus vorzuführen, ob irgendeiner der Winkel und Gegenstände vielleicht mei-

ne Erinnerungen berühren konnte, aber nein, er nickte nur und sagte:

„Ah, so, ja. Und wo genau in Schweden?“

„Stockholm,“ sagte ich. „Aber wie gesagt, das war nur kurz. Meine Familie ist ziemlich oft um-

gezogen.“

„Stimmt, haben Sie erwähnt,“ sagte der Mann. „Ich war da immer sehr gern. In Stockholm.“

„Könnte ich,“ begann ich. „Könnte ich, ich meine… Wäre es ein Problem, wenn ich mir noch 

den Garten ansehen würde? Sie waren wirklich sehr freundlich.“

Eine Pause entstand. Dann sagte Herr Scheuch:

„Aber nein, kein Problem. Hier, bitte, Sie sehen ja die Tür.“
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Pan Scheuch přikývl. 

„Ano, ano, samozřejmě,“ řekl. „Mám porozumění pro… pro vaši situaci. Jak jsem řekl, můžete 

se porozhlédnout.“

Udělal jsem nejistý krok vpřed, do druhého pokoje, který se nacházel vpravo vedle vstupních 

dveří. Pak jsem se zastavil a opřel se o opěrku těžkého křesla. Jako by se mi zatmělo před očima, 

rukou jsem si zakryl obličej a pomalu zavrtěl hlavou.

„Není vám dobře?“ zeptala se žena. 

Znělo to ale jako čtená zkouška. Ještě nebyla na scéně, nebyla ještě v roli.

Pan Scheuch, jehož křestní jméno bych rád věděl, šel do kuchyně. Vrátil se se sklenicí vody. 

Vlastnil jednu z těch nedobrovolně, neustále veselých tváří plnou ďolíčky, již ostatně dává Bůh 

všem, kteří jsou příliš brzy vytlačeni ze svého kokonu.

„Tady prosím,“ řekl.

Až teď jsem si všiml, že je docela vysportovaný. Tvář mě zmátla. Jeho biceps napínal látku koši-

le, když mi podával sklenici. I na krku byly jasně vidět svaly.

„Už je to lepší,“ řekl jsem. „Děkuji. To ten nápor. Vše se tu tolik změnilo. Od té doby jsem se 

stěhoval dost často. Bydlel jsem dokonce i ve Švédsku.“

Ve Švédsku proto, že začínalo na písmeno S. Písmeno R bylo zmíněno minulý víkend v rozho-

voru se ženou potetovanou ještěřími motivy, v klubu Typhoid v Reuchbauerské ulici. Rumunsko.

„Ach, ve Švédsku,“ řekl pan Scheuch. „Kde přesně?“

„Všechno je tu tak jiné,“ řekl jsem. „To mi je líto.“

„No jo,“ řekla žena. „Jiné, hm.“

„A co je s ním?“ zeptal se pan Scheuch a ukázal na starý klavír. „Ten tu byl, už když jsme se 

nastěhovali.“

„Ne,“ zavrtěl jsem hlavou. „Nikdy jsem ho neviděl.“

Vypadal trochu zklamaně. Možná by mě teď, stejně jako většina, začal provázet svým domem, 

aby zjistil, zda se nějaký kout nebo některý z předmětů dotkne mých vzpomínek, ale ne, kývl hla-

vou a řekl:

„Ach tak. A kde přesně ve Švédsku?“

„Stockholm,“ řekl jsem. „Ale jak jsem řekl, bylo to jen na chvíli. Má rodina se dost často stěho-

vala.“

„Jistě, to už jste zmínil,“ řekl muž. „Tam jsem byl vždycky moc rád. Ve Stockholmu.“

„Mohl bych,“ spustil jsem. „Mohl bych, tedy… Vadilo by vám, kdybych se podíval do zahrady? 

Byl jste opravdu velmi laskavý.“

Nastalo ticho. Pak pan Scheuch řekl:

„Ale ne, to není problém. Tudy, prosím, vidíte ty dveře.“



38 Er zeigte auf eine hohe gläserne Terrassentür. Ich deutete eine dankbare Verbeugung an und 

ging durch die Tür in den Garten. Die frische Luft war jetzt genau das Richtige, einen Augen-

blick konnte man so noch Ruhe und Gewissheit atmen, bevor die notwendigen Schritte eingeleitet 

wurden. Eine weiße Gießkanne stand im Gras neben einem fernsteuerbaren Spielzeugauto. Und 

weiter hinten eine hässliche, müde Hollywoodschaukel.

Als ich mich umdrehte und aus dem Garten zurück ins Wohnzimmer der Familie Scheuch 

gehen wollte, standen auf einmal zwei Männer vor mir. Der eine war Herr Scheuch, der andere 

seine ungenaue Kopie. Nicht nur, dass sie einander ähnlich sahen, sie trugen auch dieselbe Art 

von schlampig kariertem Hemd, aber die schlechte Kopie war um einen halben Kopf grösser als 

Herr Scheuch.

„Mein Bruder,“ sagte der Gastgeber.

„Alex,“ sagte der Mann und legte eine Hand auf seine Brust.

„Angenehm,“ sagte ich. „Petr Ulrichdorfer.“

„Wie?“, sagte der Bruder und neigte sich etwas zu mir herunter, um besser hören zu können.

„Ulrichdorfer.“

„Aha,“ sagte er.

„Ulrichsdorfer oder Ulrichdorfer?“, fragte Herr Scheuch.

„Ohne s,“ sagte ich. „Obwohl die meisten Briefe, die ich erhalte, an das überzählige s adressiert 

sind, haha.“

Die Männer deuteten ein Lächeln an.

Ich bemerkte, dass der Bruder namens Alex unter seinen Arm geklemmt hatte. Es war ein 

Fotoalbum.

„Und, erkennen Sie irgendwas wieder?“

„Es ist alles so anders,“ sagte ich. „Aber es ist wirklich sehr nett von Ihnen, dass Sie mir erlaubt 

haben, mich überall… Sagen Sie, haben Sie im Garten viel verändert?“

„Wir wollten Ihnen noch das hier zeigen,“ sagte Herr Scheuch und deutete auf das Fotoalbum 

unter dem Arm seines Bruders.

„Das hat die alte Frau Zuser dagelassen,“ sagte Alex.

Die Männer lachten über diese Bemerkung.

Wir gingen zurück ins Wohnzimmer. Herr Scheuch schloss die Terrassentür hinter mir. Es werde 

langsam kalt, meinte er. Vielleicht würde später noch Regen kommen.

„Ja dann, vielen Dank,“ sagte ich.

„Sorry, ich bin vorhin zu spät gekommen,“ sagte der Bruder.

„Sagen Sie noch mal, in welchem Zimmer haben Sie gewohnt?“ Er legte mir eine Hand auf die 

Schulter.

„Ach, das war oben. Eines der Kinderzimmer. Aber ich habe Ihre Geduld schon viel zu lang…“

„Nein, nein, kein Problem,“ sagte Herr Scheuch.
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Ukázal na vysoké prosklené terasové dveře. Vděčně jsem se poklonil a prošel dveřmi do zahra-

dy. Čerstvý vzduch byl právě teď to pravé, na okamžik mohl člověk vdechovat klid a jistotu, dokud 

nepodnikl nezbytné kroky. V trávě vedle autíčka na dálkové ovládání stála bílá konev. A dále pak 

ošklivá, unavená hollywoodská houpačka. 

Když jsem se otočil a chtěl se vrátit do obýváku Scheuchových, stáli přede mnou najednou dva 

muži. Jeden z nich byl pan Scheuch, ten druhý jeho nepřesná kopie. Nejen, že si byli dost podob-

ní, měli na sobě i ten stejný druh neupravené kostkované košile. Jediný rozdíl byl, že kopie pana 

Scheucha byla o půl hlavy větší než on.

„Můj bratr,“ řekl hostitel.

„Alex,“ řekl a položil si ruku na hruď.

„Milé,“ řekl jsem. „Petr Ulrichdorfer.“

„Jak?“ zeptal se bratr a trochu se ke mně naklonil, aby lépe slyšel.

„Ulrichdorfer.“

„Aha,“ řekl.

„Ulrichsdorfer nebo Ulrichdorfer?“ zeptal se pan Scheuch.

„Bez s,“ řekl jsem. „Ačkoliv většina dopisů, které jsem obdržel, byla adresována právě tomu 

přebytečnému s, haha.“

Muži naznačili úsměv.

Všiml jsem si, že bratr Alex měl něco zastrčené pod paží. Bylo to fotoalbum.

„A, poznáváte zase něco?“

„Všechno je tak jiné,“ řekl jsem. „Ale je od vás opravdu hezké, že jste mi dovolil se všude… 

Řekněte mi, změnil jste toho v zahradě hodně?“

„Chtěli jsme vám ukázat ještě tohle,“ řekl pan Scheuch a ukázal na album pod bratrovou paží. 

„Nechala to tu ta stará paní Zuserová,“ řekl Alex.

Při této poznámce se muži usmáli.

Šli jsme zpět do obýváku. Pan Scheuch za mnou zavřel dveře. Domníval se, že už začíná být chlad-

no. Možná bude i pršet.

„Tak vám moc děkuju,“ řekl jsem.

„Sorry, přišel jsem pozdě,“ řekl bratr.

„Ve kterém pokoji že jste to bydlel?“ Položil mi ruku na rameno.

„Ach, to bylo nahoře. V jednom z dětských pokojů. Ale už jsem vaši trpělivost pokoušel příliš 

dlouho…“

„Ne, ne, vůbec ne,“ řekl pan Scheuch.



40 Ich bedankte mich herzlich bei den beiden Männern, auch der Frau winkte ich zu und machte 

einige Schritte in Richtung Tür. Dabei ließ ich eine Hand in die Tasche des Leihanzugs gleiten und 

umklammerte den Stunmaster 500.

„Sehen Sie mal hier,“ sagte Alex. „Erkennen Sie das vielleicht wieder? So hat die Einfahrt aus-

gesehen, bevor wir gekommen sind.“

Ich beugte mich zu dem Bild und nickte.

„Ja, ein bisschen sieht das so aus wie damals. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mein Gedächtnis 

ist nicht mehr so gut.“

„Siehst du? Sein Gedächtnis ist schlecht,“ sagte Herr Scheuch zu Alex.

„Ja, das alte Problem,“ sagte Alex und blätterte um. „Und wie schaut das hier aus?“

„Auch sehr fremd,“ sagte ich.

„Och,“ sagte Alex und schüttelte den Kopf.

Sein Halsbereich wäre nun leicht zu erreichen, dachte ich. Die Kontakte des Stunmasters wa-

ren schon etwas abgenutzt, man musste oft fester zustoßen, ein zusätzliches Risiko. Ich blickte 

zur Seite, auf Herrn Scheuch. Er hielt eine schwere Vorhangstange in der Hand. Mit der konnte 

man vermutlich einem Rhinozeros den Schädel einschlagen. Aber er tat so, als ärgere er sich, dass 

ihm das Ding aus Versehen in die Hand geraten war, und lehnte die Stange neben sich in eine 

Zimmerecke.

„Möchten Sie sich vielleicht noch hinsetzen und die Bilder durchschauen?“, fragte Alex und 

hielt mir das Fotoalbum hin.

„Oh…“

„Es sei denn, es ist alles viel zu emotional für Sie oder so.“

„Nein, nein,“ sagte ich. „Wirklich sehr freundlich von Ihnen.“

„Er erkennt nichts wieder,“ sagte Herr Scheuch.

In diesem Augenblick trat Frau Scheuch neben mich. Sie hielt einen Teller, darauf lag ein Stück 

Kuchen. Es war dunkelgelb.

Wir saßen auf dem Sofa. Ich hatte das Fotoalbum in der Hand und dachte ein Wort: unprofes-

sionell. Das Album in der Hand zu halten und darin zu blättern war unprofessionell. Mich mit 

Kuchen bewirten zu lassen war unprofessionell.

„Ja, das Zimmer oben,“ sagte Scheuch. „Welches war es denn?“

Ich dachte nach und wiegte unsicher den Kopf hin und her, aber sein Gesichtsausdruck ver-

änderte sich nicht.

„Zum Garten raus oder zur Straße?“, half mir der Bruder weiter. Es klang nicht ganz ernst.

„Zum Garten,“ sagte ich, als wäre es mir gerade erst jetzt wieder eingefallen.

Die Männer wechselten einen Blick.

„Genau, den Garten haben Sie ja schon gesehen,“ sagte Alex.

„Wissen Sie, das könnte tatsächlich ein Problem werden, Ihr altes Zimmer anzusehen,“ sagte 

Herr Scheuch.
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Oběma mužům jsem ještě jednou moc poděkoval, i ženě pana Scheucha jsem pokynul na po-

zdrav, a  udělal pár kroků ke dveřím. Nechal jsem jednu ruku vklouznout do kapsy půjčeného 

obleku a sevřel Stunmaster 500.

„Podívejte se ještě tady,“ řekl Alex. „Možná to poznáváte? Tak vypadala příjezdová cesta před-

tím, než jsme přišli my.“

Sklonil jsem se k fotce a přikývl.

„Ano, trošku to vypadá jako tehdy. Ale nevím, myslím, že mi paměť už tak dobře neslouží.“

„Vidíš? Má špatnou paměť,“ řekl pan Scheuch Alexovi.

„Ano, ten starý problém,“ řekl Alex a obrátil list. „A co tohle?“

„Taky dost cizí,“ řekl jsem.

„Ach,“ zavrtěl Alex hlavou.

Jeho oblast krku by teď byla snadno dosažitelná, pomyslel jsem si. Kontakty Stunmastera byly 

už trochu opotřebované, člověk musel často přitlačit, další riziko. Podíval jsem se na stranu, na 

pana Scheucha. V ruce držel těžkou záclonovou tyč. S tou by se dalo pravděpodobně rozbít lebku 

nosorožci. Ale dělal, jako by ho rozzlobilo, že se mu ta věc náhodou octla v rukou, a opřel tyč vedle 

sebe do rohu.

„Nechcete se ještě posadit a prohlédnout si fotografie?“ zeptal se Alex a nabídnul mi album.

„Ach…“

„Ledaže by toho na vás bylo až emocionálně příliš, nebo tak.“

„Ne, ne,“ řekl jsem. „Je to od vás opravdu moc milé.“

„Už nic nepoznává,“ řekl pan Scheuch.

V tuto chvíli ke mně přistoupila paní Scheuchová. Držela talíř, na kterém byl kousek koláče. 

Tmavě žlutého koláče.

Seděli jsme na pohovce. V ruce jsem měl album a myslel si jediné slovo: neprofesionální. Držet 

album a listovat jím bylo neprofesionální. To, že jsem se nechal pohostit koláčem, bylo neprofesi-

onální.

„Ano, ten pokoj nahoře,“ řekl pan Scheuch. „Který že to byl?“

Zamyslel jsem se a nejistě pohupoval hlavou sem a tam. Jeho výraz se ale nezměnil.

„S výhledem do zahrady nebo na ulici?“ pomohl mi dál bratr. Neznělo to tak důležitě.

„Do zahrady,“ řekl jsem, jako bych si zrovna teď vzpomněl.

Pánové si vyměnili pohledy.

„Jistě, zahradu jste už viděl,“ řekl Alex.

„Víte, nahlédnout do Vašeho starého pokoje by teď mohl být problém,“ řekl pan Scheuch.



42 „Das ist nicht persönlich gemeint. Herr Ulrichdorfer, sorry, Ulrichsdorfer, es ist nur so, dass der 

Jeremias jetzt drin wohnt. Wir sagen Jerry zu ihm.“

„Oh, ist okay,“ sagte ich, „ich wollte nur einmal das Haus wiedersehen. Der Eindruck ist ohne-

hin nicht der, den ich mir erwartet habe.“

Mit solchen leicht vorwurfsvollen Formulierungen hatte ich in der Vergangenheit oft Erfolg 

gehabt. Aber hier blieb sie wirkungslos.

„Naja, wir könnten ihn schon fragen,“ meinte der Bruder.

Herr Scheuch lehnte den Kopf zur Seite und schüttelte ihn: „Nein, das bringt ihn nur durch-

einander.“

„Jaja, das schon,“ sagte Alex. „Aber er,“ er deutete mit dem Daumen auf mich, „er ist immerhin 

im Haus seiner Kindheit, das ist eine emotionale Situation, und er kann sein altes Zimmer nicht 

betreten, nicht einmal für eine Sekunde, da hilft es vielleicht,“ bei diesem Wort berührte er meine 

Schulter, „wenn man es ihm sagt.“

Eine Weile schwiegen alle. Ich bemerkte, dass der Teller mit Kuchen inzwischen auf dem Bo-

den stand, direkt neben meinen Füßen. Ich konnte mich nicht erinnern, ihn dort hingestellt zu 

haben.

„Ist Ihr Sohn krank?“, fragte ich.

„Unser Sohn?“, fragte Herr Scheuch.

„Der war gut,“ sagte Alex.

„Nein, nein,“ sagte Herr Scheuch. „Der Jeremias wohnt da oben. Er hat einen Finger verloren.“

„Einen Finger?“

Herr Scheuch und sein Bruder schauten sich an. Eine stumme Entscheidung wurde getroffen. 

Herr Scheuch seufzte, hob dann die Hand und zeigte mir den Mittelfinger, fuck you.

„Nicht erschrecken,“ sagte er. „Dieser hier. Dieser Finger hier fehlt ihm. Sehen Sie?“

„Ja, das war grauenvoll,“ sagte der Bruder. „Es ist ja nicht allein die Tatsache, dass er einen 

Finger verloren hat, sondern die Art, wie –“

„Ja, wie gesagt, ich weiß nicht,“ unterbrach ihn Herr Scheuch.

„Wir haben angefangen,“ sagte der Bruder, „also müssen wir auch… Sonst ist es unfair, oder?“ 

Er wandte sich zu mir. „Er hat ihn sich selbst abgenagt. Immer wieder.“

„Immer wieder?“

„So wie du das sagst, klingt das, als wär er ihm nachgewachsen,“ sagte Herr Scheuch.

„Ich hab gemeint, nicht plötzlich,“ korrigierte sich Alex lachend. „Nicht im Affekt, sondern 

jahrelang, eine kontinuierliche Arbeit.“

Er machte eine Geste mit der Hand, als schneide er die Luft vor ihm in dünne Scheiben.

„Wie hat er das gemacht?“, fragte ich.

„Immer ein bisschen. Hm, wie soll man das erklären.“

„Und das ausgerechnet in Ihrem alten Zimmer,“ sagte Herr Scheuch.

„Ja, hm, wie soll man…“ wiederholte der Bruder, und sein Gesicht drückte einen tiefen, mys-

teriösen Schmerz aus.
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„Neberte si to osobně, pane Ulrichdorfe, promiňte, Ulrichsdorfe, jde o  to, že tam teď bydlí 

Jeremias. Říkáme mu Jerry.“

„Aha, v pořádku,“ řekl jsem. „Chtěl jsem jen zas jednou vidět dům. Ostatně na mě neudělal 

takový dojem, jaký jsem očekával.“

V minulosti jsem měl s podobnými lehce vyčítavými formulacemi často úspěch. Tady to však 

bylo bez účinku.

„Tak už bychom se ho mohli zeptat,“ řekl bratr.

Pan Scheuch naklonil hlavu na stranu a zavrtěl s ní: „Ne, jen ho to zmate.“

„Jo, to asi jo,“ řekl Alex. „Ale on,“ ukázal palcem na mě, „on je přece v domě, ve kterém vyrůstal, 

už tak je to pro něj dost emotivní, nemůže ani vejít do svého starého pokoje, ani na vteřinu, takže 

by možná pomohlo,“ při těchto slovech mi položil ruku na rameno, „kdybychom mu to řekli.“

Nastala chvíle ticha. Všiml jsem si, že talíř s koláčem ležel na podlaze, přímo vedle mých nohou. 

Nepamatuji si, že bych ho tam položil.

„Váš syn je nemocný?“ zeptal jsem se.

„Náš syn?“ zeptal se pan Scheuch.

„Ten byl dobrý,“ řekl Alex.

„Ne, ne,“ řekl pan Scheuch. „Jeremias bydlí nahoře. Přišel o prst.“

„O prst?“

Bratři se na sebe podívali. Učinili tiché rozhodnutí. Pan Scheuch si povzdechl, potom zvedl 

ruku a ukázal mi prostředníček, fuck you.

„Nelekejte se,“ řekl. „Tenhle. Tenhle prst mu chybí. Vidíte?“

„Ano, bylo to strašné,“ řekl bratr. „Nejde jen o samotný fakt, že přišel o prst, nýbrž jakým způ-“

„Jak jsem řekl, nemám ponětí,“ přerušil ho pan Scheuch.

„Už jsme s tím začali,“ řekl bratr, „tak to musíme i… Jinak by to nebylo fér, no ne?“ Otočil se ke 

mně. „Sám si ho ukousával. Neustále.“

„Neustále?“

„To, jak to říkáš, zní, jako by mu opět narostl,“ řekl pan Scheuch.

„Nemyslel jsem najednou,“ opravil se pobaveně Alex. „Ne v afektu, byla to nepřetržitá práce po 

celé roky.“

Pohodil rukou, jako by chtěl vzduch před sebou nařezat na tenké plátky.

„Jak to udělal?“ zeptal jsem se.

„Pokaždé kousek. Hm, jak by to jen člověk vysvětlil.“

„A zrovna ve vašem starém pokoji,“ řekl pan Scheuch.

„A, ehm, jak by někdo…“ pokračoval bratr. Jeho tvář odrážela hlubokou, tajemnou bolest.



44 „Es sind immer diese langsamen Übergänge im Leben,“ sagte Herr Scheuch. „Die sind das Pro-

blem, nicht die raschen. Jeden Tag ein kleines bisschen weniger, fünf Jahre lang. Bis der Finger 

dann irgendwann… hm. Ich weiß nicht, warum man das so schlecht wahrnimmt. Ich meine, wir 

haben nicht weggeschaut, das nicht. Wir geben schon acht aufeinander.“

Der Bruder schüttelte auf zustimmende Weise den Kopf.

„Muss so sein wie in diesen Alcatrazfilmen,“ fuhr Herr Scheuch fort, „wo die jahrzehntelang 

mit einem Teelöffel einen Tunnel graben oder so. Und der Tunnel wächst jeden Tag, naja, wie viel 

Millimeter werden das sein, Alex?“

Der Bruder hob die Schultern gleichzeitig mit den Augenbrauen, dann bekam sein Gesicht 

einen nachdenklich rechnerischen Ausdruck und er sagte:

„Naja, sicher verschwindend gering. Ein, zwei Millimeter am Tag, maximal.“

„Ja, und –“

„Wenn überhaupt,“ ergänzte der Bruder.

„Und so erklären wir uns das,“ sagte Herr Scheuch. „Aber die Wahrheit weiß am Ende natür-

lich nur Gott.“

„Absolut,“ sagte Alex.

Und dann hefteten sich die Augen beider Männer wieder auf mich.

„Wow,“ sagte ich. „Das ist wirklich… Wow.“

Eine ungeheure Enttäuschung breitete sich in mir aus. So musste es sich anfühlen, wieder und 

wieder aus seinem Heim vertrieben zu werden.

„Verstörend, ja,“ sagte Herr Scheuch. „Da oben in Ihrem Zimmer, zum Garten raus.“

„Dieser Finger,“ sagte Alex und zeigte mir noch einmal die Geste. „Auch noch der längste.“

Die beiden Männer standen gleichzeitig auf. Im Bemühen, ein zumindest gleichschenkeliges 

Kräftedreieck mit ihnen zu bilden, erhob ich mich ebenfalls. Aber da das Fotoalbum noch auf 

meinen Knien gelegen war, fiel es mir auf den Boden. Als ich mich danach bückte, rutschte der 

Stunmaster aus meiner Tasche.

Der Bruder bückte sich danach.

„Schau,“ sagte er und gab das Gerät an Herrn Scheuch weiter.

Der wischte mit der Hand darüber und betrachtete es, schaltete es ein, schaltete es aus. Dann 

gab er es mir zurück.

„Und, erkennen Sie wirklich nichts wieder?“, fragte der Bruder und legte mir seine Hand auf 

den Rücken.

Sanft geleitete er mich zur Tür.

„Ich weiß nicht,“ sagte ich.

„Das fände ich schon wirklich sehr, sehr traurig, wenn Sie überhaupt nichts von damals wie-

dererkennen würden. Das würde ja bedeuten, dass Ihre Kindheit überhaupt keinen Anker mehr 

in der Gegenwart besitzt. Dass sie einzig und allein in Ihnen existiert, in Ihren Erinnerungen. Die 

Schaukel im Garten haben Sie gesehen? Nicht mal die, nein?“

„Ach so, ja, die natürlich,“ sagte ich mit einem traurigen Lächeln.
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„Vždy to jsou v  životě ty pomalé změny,“ řekl pan Scheuch. „Ty jsou problém, ne ty rychlé. 

Každý den o něco málo, celých pět let. Dokud prst najednou… hm. Nevím, proč to lidé tak špatně 

vnímají. Teda, ne, že bychom ho přehlíželi, to ne. Dáváme jeden na druhého pozor.“

Bratr souhlasně pokynul hlavou.

„Musí to být jako v těch filmech o Alcatrazu,“ pokračoval pan Scheuch, „ve kterých kopali tunel 

čajovou lžičkou po desetiletí, nebo tak nějak. A ten tunel roste každým dnem, no, o kolik milime-

trů to tak bude, Alexi?“

Bratr pokrčil rameny a  zároveň zvedl obočí, pak se mu na tváři zjevil zamyšlený, počtářský 

výraz a řekl:

„No, určitě nepatrný. Jeden, dva milimetry za den, maximálně.“

„Ano, a –“

„Jestli vůbec,“ dodal bratr.

„Taky to tak říkám,“ řekl pan Scheuch. „Ale pravdu zná nakonec samozřejmě jen Bůh.“

„Absolutně,“ řekl Alex.

A pak se oči obou bratrů opět upřely na mě.

„Wow,“ řekl jsem. „To je vážně… Wow.“

Šířilo se mnou obrovské zklamání. Takové to tedy je, když vás někdo znovu a znovu vyhání 

z domova.

„Zneklidňující, ano,“ řekl pan Scheuch. „Tam nahoře ve vašem pokoji, s výhledem na zahradu.“

„Tenhle prst,“ řekl Alex a znovu mi ukázal gesto. „Taky ten nejdelší.“

Oba muži současně vstali. Ve snaze, vytvořit s nimi alespoň rovnoramenný trojúhelník, jsem se 

také zvedl. Ale jelikož mi na kolenou stále leželo fotoalbum, upadlo mi na podlahu. Když jsem se 

po něm natáhnul, vyklouznul mi z kapsy Stunmaster.

Sklonil se pro něj bratr.

„Podívej,“ řekl a předal přístroj panu Scheuchovi.

Přejel po něm rukou, prohlédl si ho, zapnul jej a vypnul. Pak mi ho vrátil.

„A opravdu už nic nepoznáváte?“ zeptal se bratr a položil mi ruku na záda.

Jemně mě vedl ke dveřím.

„Nevím,“ řekl jsem.

„To bych byl ale opravdu velmi, velmi smutný, kdybyste už vůbec nic nepoznal. To by znamena-

lo, že vaše dětství nemá už dnes vůbec žádnou kotvu. Že existuje pouze a jedině ve vás, ve vašich 

vzpomínkách. Houpačku na zahradě jste viděl? Co tu?“

„Ach, ano, tu ano,“ řekl jsem se smutným úsměvem.
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Wir standen vor der Haustür.

„Ich möchte Ihnen danken,“ sagte ich und bemühte mich, leise zu sprechen. „Vielen Dank, dass 

Sie mir geholfen haben, meine Vergangenheit…“

„Naja, ist doch selbstverständlich,“ sagte der Bruder. „Es gibt nichts Traurigeres auf der Welt 

als einen Menschen, der keine Vergangenheit besitzt und deswegen ruhelos herumirrt. Wenn man 

seinen kleinen Anteil dazu beitragen kann, dass es weniger solcher Menschen auf der Welt gibt, 

dann ist das doch jede Mühe wert.“

Ich ging durch die Tür hinaus ins Sonnenlicht. Der Tag war heiß, unterm Anzug hatte ich zu 

schwitzen begonnen. Ich taumelte die Einfahrt hinunter. Auch hier also kein Erfolg. Kein Heim, 

keine nach den ersten chaotischen Tagen nach meinem Einzug allmählich und geduldig sich ein-

stellende Geborgenheit, keine Atmosphäre der Sicherheit. Ich hätte mich so bemüht, so hart dafür 

gearbeitet. Gegen all den Widerstand der Überrumpelten. Die Frau wäre vielleicht als Letzte kon-

vertiert, man sah es an ihrem noblen Gesicht. Jemand rief mir etwas zu, und ich wandte mich um.

„Warten Sie einen Augenblick!“

Herr Scheuch kam über den Rasen auf mich zu. Sein Bruder stand in der offenen Tür des 

Hauses.

„Ich habe Ihnen eine Kopie davon gemacht und wollte sie Ihnen geben,“ sagte Herr Scheuch. 

„Aber dann waren Sie so schnell aus der Tür raus.“

Er hielt mir eine Fotografie hin. Ich trat einen Schritt zurück.

„Mein Bruder denkt, dass Sie sich an gar nichts erinnern können. Also hab ich mir gedacht, ich 

gebe Ihnen dieses Foto. Es zeigt den Garten und den hinteren Teil des Hauses, so wie er vor fünfzig 

Jahren war. Da existierte dieser ganze Anbau – da oben, sehen Sie – überhaupt nicht, obwohl man 

das auf dem Foto auch nicht gut erkennen kann. Aber da, dieses zinnenartige Dings da oben, das 

fehlt hier, sehen Sie. Und hier der Kellereingang, den haben wir auch letzten Winter zumauern 

lassen. Ich hoffe, das hilft. Man braucht oft kleine Hilfsmittel. So können Sie sich vielleicht die alte 

Erinnerung neu aufbauen. Weil, so völlig leer herumlaufen, das sollte niemand müssen.“

„Danke, das ist sehr nett,“ sagte ich.

„So völlig ohne irgendwas. So verloren, so vollkommen fucked.“

Wir standen voreinander. Ich rechnete jeden Augenblick damit, dass er mich umarmen oder 

auf mich einschlagen würde, aber er tat es nicht. Stattdessen holte er einen Teelöffel aus der Ho-

sentasche und fuhr mit dem Daumen über dessen stumpfe Kante.

„Und?“, fragte er dabei und hielt dann den Löffel, als wäre es ein Stück Bernstein, prüfend 

gegen das Licht. „Was halten Sie von dem Himmel? Wird es heute noch ein Gewitter geben?“
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„Ano, nebyla levná, ta věc,“ řekl bratr rovněž se stejně smutným úsměvem.

Stáli jsme přede dveřmi.

„Chtěl bych vám poděkovat,“ řekl jsem a snažil se mluvit tiše. „Mockrát vám děkuji, že jste mi 

pomohl, má minulost...“

„Ale, to je přece samozřejmé,“ řekl bratr. „Na světě není nic smutnějšího než člověk bez minu-

losti, co neklidně bloudí. Můžeme -li nějak přispět, aby na světě bylo takových lidí méně, pak to 

stojí za to.“

Vyšel jsem ze dveří na sluneční světlo. Den byl horký, pod oblekem jsem se začal potit. Potácel 

jsem se po příjezdové cestě. I tady bez úspěchu. Žádný domov, žádná postupně a trpělivě se po 

prvních chaotických dnech po mém příchodu objevující bezpečnost, žádný pocit jistoty. Tolik jsem 

se snažil, tak tvrdě jsem dřel. Přes veškerý odpor překvapených. Ta žena by asi otočila jako ta po-

slední, bylo to vidět v její vznešené tváři. Někdo na mě něco zavolal a já jsem se otočil.

„Počkejte chvíli!“

Pan Scheuch ke mně přišel přes trávník. Jeho bratr stál v otevřených dveřích domu.

„Vytvořil jsem pro vás kopii a chtěl jsem vám ji dát,“ řekl pan Scheuch. „Ale byl jste pryč tak 

rychle.“

Přidržel mi fotografii. Udělal jsem krok zpět.

„Můj bratr si myslí, že si na nic nepamatujete. Tak jsem si myslel, že vám dám tuhle fotku. Je na 

ní zahrada a zadní část domu přesně taková, jako před padesáti lety. To celá tahle přístavba – tam 

nahoře, vidíte – vůbec neexistovala, ačkoliv na fotce to člověk stěží pozná. Ale tam, ta cínová věc 

nahoře, ta tu chybí, vidíte. A tady ten vchod do sklepa, ten jsme loni v zimě nechali zazdít. Dou-

fám, že to pomůže. Člověk často potřebuje malou pomoc. Tak si možná osvěžíte paměť. Protože 

chodit po světě tak vyprázdněný, to by neměl nikdo.“

„Děkuji, to je velmi milé,“ řekl jsem.

„Tak prázdný. Tak ztracený, tak naprosto fucked.“

Stáli jsme před sebou. Každou chvilku jsem čekal, že mě obejme nebo udeří, ale neudělal to. 

Místo toho vytáhl z kapsy od kalhot čajovou lžičku a palcem přejel po tupém okraji.

„A?“ zeptal se a držel lžíci, jako by to byl kousek jantaru, zkouška proti světlu. „Co říkáte na 

oblohu? Přijde dnes ještě bouřka?“
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Selbst, Identität und die Frage der Benennung

Überlegungen zu Sprache und Behinderung

„Wenn ich ein bestimmtes Wort gebrauche, hat es genau jene Bedeutung, die ich 

ihm verleihe – nicht mehr und nicht weniger“ 

Humpty Dumpty

Die Macht der Benennung
Sprache hat mit der philosophischen und politischen Prägung einer Gesellschaft ebenso viel zu 

tun wie Geographie und Klima [...] die Leute realisieren nicht, wie sehr ihre Einstellungen vorge-

prägt sind, wenn sie hervorheben oder verurteilen, vergrößern oder mindern, verherrlichen oder 

erniedrigen. Sobald der Spracherwerb einsetzt, beeinflusst eine negative Sprache das Unbewusste 

der meisten Menschen. Vorurteile werden nicht nur vermittelt oder aufgedrängt. Sie zirkulieren 

im Blutkreislauf der Gesellschaft. Es bedarf nicht so sehr einer Veränderung der Sprache als be-

wusster Einsicht in die Macht der Worte, Einstellungen zu prägen (Saturday Review, 1967).

Ein erster Schritt in diese bewusste Einsicht besteht in der Anerkennung der tiefgreifenden 

Macht des Benennens in der westlichen Kultur. Nachdem Gott sagte, „Es werde Licht,“ war es ge-

mäß dem Alten Testament seine erste Tat, das Licht „Tag“ und die Dunkelheit „Nacht“ zu nennen. 

Nach der Schöpfung Adams war es seine nächste Tat, alle Tiere von den Feldern zu rufen, so dass 

Adam sie benennen konnte; „und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte es 

heißen“ (Gen 2,20). Jede Benennung legt fest und jede Umbenennung zieht ihre Schwierigkeiten 

und Folgen nach sich (LeGuin, 1985).

Während ein Name stets mit einigen Aspekten der eigenen Herkunft verbunden war (beispiels-

weise Arbeit, Geschlecht, Klasse, Ethnie, Verwandtschaft), so scheint in der Mitte des zwanzigsten 

Jahrhunderts eine Zeit anzubrechen, in der das Thema der Benennung eine gewisse Vorrangstel-

lung einnimmt (Friedrich, 1986; Vickery, 1986). Erik Erikson (1950) und Alan Wheelis (1958) ha-

ben bemerkt, dass in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Frage nach der eigenen Identität zu 

einem zentralen psychologischen Interesse der US-Bevölkerung wurde. C. Wright Mills (1959) wie 

auch die Frauenbewegung (Boston Women‘s Health Book Collective, 1970) wiesen auf die Gefahr 

hin, wenn jedes Thema individualisiert und primär als „persönliches Problem“ aufgefasst wird.

Die Macht des Benennens wurde folglich sowohl als persönliches wie als politisches Thema be-

griffen. Während in den Sozialwissenschaften primär Etikettierungsprozesse (Becker, 1963, 1964; 

Erikson, 1962, 1966; Schur, 1965) und Einstellungsuntersuchungen gegenüber Menschen mit ver-

schiedenen chronischen Krankheiten und Behinderungen (Siller, 1986; Yuker, Block & Young, 

1966) im Blickfeld standen, fokussierten einige Befreiungs- und Zivilrechtsbewegungen auf die 

praktischen Implikationen. 
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PAVLÍNA SOUŠKOVÁ
Vlastní já, identita a otázka pojmenování. Překlad z německého originálu

Úvahy o jazyce a postižení

„Když použiji určité slovo, má přesně ten význam, který mu propůjčím. Nic víc a nic 

méně.“

Humpty Dumpty

Moc pojmenování
Jazyk má s filozofickým a politickým formováním společnosti co do činění stejně jako geografie 

a klima […] lidé si neuvědomují, jak moc předem ovlivněné jsou jejich postoje, když vyzdvihují 

nebo odsuzují, zvětšují nebo zmenšují, oslavují nebo ponižují. Jakmile započne osvojování jazyka, 

negativní výrazy ovlivní podvědomí většiny lidí. Předsudky se nejen předávají a vnucují, ony kolují 

v krvi společnosti. Změna jazyka ale není tak důležitá jako vědomé nahlédnutí do síly slov formo-

vat postoje (Saturday Review, 1967).

Prvním krokem v tomto vědomém vhledu je umění rozpoznat obrovskou moc pojmenovávání 

v západní kultuře. Poté, co Bůh řekl: „Budiž světlo,“ bylo podle Starého zákona jeho prvním činem 

pojmenování světla „dnem“ a tmy „nocí“. Poté, co stvořil Adama, bylo jeho dalším činem svolání 

všech zvířat z polí tak, aby je mohl Adam nějak nazvat. „A tak, jak tedy člověk jednotlivá stvoření 

pojmenoval, měla by se i označovat“ (Gen 2,20). Každé pojmenování definuje a každé přejmeno-

vání má své obtíže a důsledky (LeGuin, 1985).

Zatímco jméno bylo vždy spojováno s některými aspekty jeho vlastního původu (např. práce, 

pohlaví, třída, etnická příslušnost, příbuzenství), zdá se, že v polovině dvacátého století nastala 

doba, kdy téma pojmenovávání získává určitou prioritu (Friedrich, 1986; Vickery, 1986). Erik Erik-

son (1950) a Alan Wheelis (1958) poznamenávají, že po druhé světové válce se otázka identity stala 

ústředním psychologickým zájmem americké společnosti. C. Wright Mills (1959), jakož i ženské 

hnutí (Boston Women’s Health Book Collective, 1970) poukázali na nebezpečí při individualizaci 

každého tématu a jeho vnímání primárně jako „osobního problému“.

Moc spojená s pojmenováváním byla následně považována za osobní i politický problém. Za-

tímco v sociálních vědách se pozornost soustředila především na procesy „nálepkování“ (Becker, 

1963, 1964; Erikson, 1962, 1966; Schur, 1965) a průzkum postojů k lidem s různými chronickými 

nemocemi a postižením (Siller, 1986; Yuker, Block & Young, 1966), zaměřila se některá hnutí za 

osvobození a občanská práva na praktické důsledky. 
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Gruppe die anderen an ihrem Platz festhalte (Gumperz, 1982; Longmore, 1985). Folglich wur-

de das Thema der eigenen Benennung zu einem primären Feld der Auseinandersetzung, als die 

Minderheiten sich daran machten, mehr Kontrolle über ihr eigenes Leben zu gewinnen. Die Ent-

schlossenheit darüber war nicht immer klar bestimmt. Für einige wurden die ursprünglichen 

Stigmatisierungen zu Fahnenträgern: Neger und Farbige wurden Schwarze. Für andere würde 

nur eine gänzlich neue Form der Bezeichnung Abhilfe schaffen – beispielsweise in geschlechts-

spezifischen Wortbildungen.

Menschen mit Behinderungen befinden sich mitten in einem ähnlichen Kampf. Der Kampf 

wird durch einige spezielle Umstände erschwert, die ein einfaches Entwickeln von Stolz und 

eigener Kultur verhindern (Johnson, 1987; Zola, 1988). Während die meisten Mitglieder einer 

Minderheitengruppe in einer anerkannten Subkultur aufwachsen und folglich gewisse Normen 

und Erwartungen entwickeln, sind Menschen mit chronischen Krankheiten und Behinderungen 

ungleich weniger vorbereitet. Die Art ihrer Erfahrung treibt sie in die Isolation. Die große Mehr-

heit von Menschen, die mit solchen Bedingungen auf die Welt kommen oder sie im Laufe des 

Lebens erwerben, leben in Familien, die weder dieselben Bedingungen haben noch mit anderen 

vergleichbaren Familien in Verbindung stehen. Sie werden in der Welt des „Normalen“ mit all 

ihren Werten, Vorurteilen und Wörtern sozialisiert. Wer versucht, seinen zugewiesenen Status zu 

verlassen, kann etwa eine perspektivische Position einnehmen. Die Aussage, man sei mehr als 

„nur“ ein Schwarzer oder eine Frau etc. ist dafür ein gutes Beispiel. Wo hingegen eine chronische 

Krankheit oder eine Behinderung im Spiel ist, ist diese Negation viel schwieriger zu vollziehen, 

ja, sie ist beinahe total und gleichbedeutend mit einer Leugnung. Der Beweis für eine erfolgreiche 

Integration verkörpert sich in Aussagen wie „Ich betrachte mich nie als beeinträchtigt“ oder im 

größten Kompliment „Ich betrachte dich nie als beeinträchtigt“.

Wie verhält es sich mit den Institutionen, in denen Minderheiten viel zu viel Zeit verbringen – 

Langzeitspitäler, Sanatorien, Genesungs- und Pflegeheime? Sie werden passend „totale Institutio-

nen“ (Goffman, 1961) genannt, jedoch bezieht sich „total“ auf ihre Kontrolle über unser Leben 

und nicht auf die mögliche Fülle ihres Angebots. Die Subkulturen, die in derartigen Einrichtun-

gen geformt werden, sind größtenteils defensiv, und sie dienen dazu, das Leben innerhalb der In-

stitution zu sichern. Oftmals wird dies mit einem Aufwand erreicht, der außerhalb der Institution 

nicht gewährleistet werden kann.

Die Organisationen der Behinderten waren historisch kaum erfolgreicher in ihren Anstrengun-

gen, eine lebenswerte Subkultur hervorzubringen. Ihre Mitgliederzahl war klein im Vergleich zur 

potentiellen Bevölkerung mit einer Behinderung. Zudem wurden sie eher als soziale Gruppe ver-

standen, denn als Orte der Wissensvermittlung oder der emotionalen Unterstützung. Und obwohl 

es einige Selbsthilfegruppen gibt, die zunehmend sichtbar, militant und unabhängig vom Einfluss 

der Medizin sind, so steckt die Bewegung immer noch in Kinderschuhen (Crewe & Zola, 1983). Es 

war Talcott Parsons, der das Grunddilemma solcher Gruppen formulierte:
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Tvrdili, že jazyk je jedním z mechanismů, kterými dominantní skupina drží ty ostatní na místě 

(Gumperz, 1982; Longmore, 1985). Sebe -pojmenovávání se tudíž stalo hlavní oblastí sporu, pro-

tože menšiny se vydaly směrem získávání větší kontroly nad svým vlastním životem. Samotné 

odhodlání k něčemu takovému nebylo přitom vždy zcela jasně určeno. Pro některé se původní 

stigmatizace stala předmětem hrdosti: Negři a barevní se stali černochy, jiným pak pomohla jen 

zcela nová forma označení, například při genderově specifické slovotvorbě.

Lidé s postižením se nyní nacházejí uprostřed podobné bitvy. Boj ztěžují některé zvláštní okol-

nosti, které brání snadnému rozvoji hrdosti a vlastní kultury (Johnson, 1987; Zola, 1988). Zatímco 

většina členů menšinové skupiny vyrůstá v uznávané subkultuře a následně se u nich rozvíjí určité 

normy a očekávání, lidé s chronickým onemocněním a postižením jsou mnohem méně připraveni. 

Povaha jejich zkušenosti je žene do izolace. Drtivá většina lidí, kteří se takto narodí nebo se do ta-

kových podmínek dostanou v průběhu života, žije v rodinách, kde se podmínky vzájemně liší a tito 

lidé nejsou ani v kontaktu s jinými srovnatelnými rodinami. Jsou socializováni ve světě „normálu“ 

se všemi jeho hodnotami, předsudky a slovy. Každý, kdo se snaží svůj přidělený status opustit, tak 

může zaujmout perspektivní pozici. Takové prohlášení, že jste přece víc než „jen“ černoch nebo 

žena atd., je toho dobrým příkladem. Naopak, pokud jde o chronické onemocnění nebo zdravotní 

postižení, je taková negace mnohem složitější. Ano, je téměř úplná a znamenala by vlastně popře-

ní. Důkaz úspěšné integrace najdeme ve výrocích jako „Nikdy se nepovažuji za znevýhodněného“ 

nebo v největším možném komplimentu „Nikdy jsem tě nepovažoval za znevýhodněného“.

A jak se to má s institucemi, ve kterých menšiny tráví většinu času – léčebny dlouhodobě ne-

mocných, sanatoria, zotavovny a pečovatelské domy? Říká se jim výstižně „totální instituce“ (Gof-

fman, 1961), ale „totální“ odkazuje spíše na jejich kontrolu nad našimi životy než na možnou 

pestrost jejich nabídky. Subkultury, které se v takových institucích vytvářejí, jsou do značné míry 

defenzivní a slouží k zajištění života v instituci. Často toho lze dosáhnout úsilím, které nelze za-

ručit mimo instituci.

Ani organizace osob s postižením nebyly historicky úspěšnější v úsilí o vytvoření subkultury, ve 

které by život stál za to. Počet jejich členů byl ve srovnání s potenciální populací s postižením malý. 

Kromě toho byly vnímány spíše jako sociální skupiny než jako místo pro předávání znalostí nebo 

poskytování emocionální podpory. A ačkoli existuje pár svépomocných podpůrných skupin, které 

jsou stále více viditelné, bojovné a nezávislé na vlivu medicíny, jsou taková hnutí stále v plenkách 

(Crewe a Zola, 1983). Talcott Parsons byl tím, kdo formuloval základní dilema takových skupin:
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beiden gefährlichsten Möglichkeiten, nämlich Gruppenbildung und erfolgreiche Behauptung der 

eigenen Legitimität, vermieden werden können. Die Kranken werden nicht mit anderen Abwei-

chenden in Verbindung gebracht, so dass sie eine eigene Subkultur hervorbringen könnten, son-

dern jeder von ihnen wird mit einer Gruppe Nichtkranker umgeben, seinem persönlichen Kreis, 

und, vor allen Dingen, mit Ärztinnen und Ärzten. Die Kranken erhalten so einen statistischen 

Status und werden der Möglichkeit beraubt, eine eigene solidarische Gemeinschaft zu bilden. Da-

rüber hinaus bedeutet krank sein per definitionem in einem unerwünschten Zustand zu sein, so 

dass es keinen Sinn mehr macht an der Behauptung festzuhalten, dass der Umgang mit den frust-

rierenden Aspekten sozialer Systeme alle krank mache (Parsons, 1951, S. 477).

Eine banale, aber nichtsdestoweniger dramatische Form, dieses Phänomen zu charakterisie-

ren, zeigen die gemeinsamen Aufrufe zeitgenössischer Befreiungsbewegungen. Als die Theorie 

von Amerika als „Schmelztiegel der Kulturen“ endlich begraben wurde, konnten die Menschen 

wieder sagen, sie seien stolz, Griechen, Italiener, Ungarn oder Polen zu sein – auch wenn sie 

Immigrierte der dritten Generation waren. Mit dem Erwachen der Emanzipation der Schwarzen 

(„black power“) wurde eine abfällige Kennzeichnung zum verbindenden Slogan, „Black is beau-

tiful“. Und als die Frauen ihre Stärke auch zahlenmäßig erfassten, riefen sie „Sisterhood is po-

werful“. Doch was ist mit jenen mit einer chronischen Krankheit oder Behinderung? Könnten sie 

ausrufen: „Lang lebe der Krebs“; „Hoch mit Multipler Sklerose“; „Ich bin froh, dass ich Kinder-

lähmung hatte!“; „Würdest du dir nicht wünschen, blind zu sein?“ Die gewohnte Umkehrung des 

Stigmas wird folglich nicht so leicht eine Basis für eine gemeinsame positive Identität hergeben.

Einige negative Funktionen der Etikettierung
Der Kampf um Etiketten und Namen folgt oftmals einem Muster. Es ist sehr viel einfacher, sich 

über Begriffe zu einigen, die nicht gebraucht werden sollen, als über die Bezeichnungen, die sie 

zu ersetzen haben (Peters, 1986a, 1986b, 1986c). So wie im Falle ethnischer (Moore, 1976) und ge-

schlechtsspezifischer (Shear, 1984, 1985) Gruppen zuvor, begannen viele die negativen Qualitäten 

gewisser Behinderungsbegriffe zu kritisieren (Biklen & Bogdan, 1977; Corcoran, 1977). Andere 

kreierten nützliche Glossare (Shear, 1986).

Weil die Namen, mit denen man sich selbst bezeichnet, unterschiedliche politische Strategien 

reflektieren (Philipps, 1986), müssen wir über bloße Listen erlaubter und diskreditierter Begrif-

fe hinausgehen und zu einer funktionalen Analyse solcher Etikettierungen (Chaffee, 1987; Gill, 

1987; Gilett, 1987; Lindsey, 1985) vorstoßen. Thomas Hobbes sah im Kontext seiner Zeit (1651) 

die Notwendigkeit einer solchen Klärung: „Wenn man sieht, dass Wahrheit in der rechten Ver-

wendung von Namen in unseren Beteuerungen besteht, so muss ein Mensch auf der Suche nach 

exakter Wahrheit sich daran erinnern, wofür ein jeder Name, den er verwendet, steht; und er muss 

ihn entsprechend einsetzen – andererseits wird er sich in Worten verfangen wie ein Vogel in der 

Falle; je mehr er kämpft, umso schlimmer wird es“ (Hobbes, 1950, S. 26).
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Role nemocného je mechanismem směrování odchylky, aby bylo možné se vyhnout dvěma 

nejnebezpečnějším možnostem, a to formování skupiny a úspěšné prosazování vlastní legitimity. 

Nemocní nejsou spojováni s  jinými „odlišnými“, takže se nemohou podílet na vytvoření vlastní 

subkultury, nýbrž každý z nich je obklopen skupinou „zdravých“, svým vlastním osobním kruhem 

a především lékaři. Nemocní dostávají statistický status a  jsou připraveni o možnost vytvořit si 

vlastní solidární komunitu. Být nemocným navíc podle definic znamená být v nežádoucím stavu, 

takže nemá smysl nadále trvat na tvrzení, že všechny nemocné vytváří zacházení s frustrujícími 

aspekty sociálních systémů (Parsons, 1951 str. 477).

Banální, ale přesto dramatický způsob charakterizace tohoto jevu ukazují společné výzvy sou-

časných osvobozeneckých hnutí. Když byla konečně pohřbena teorie Ameriky jako „tavícího kotle 

kultur“, lidé mohli zase říci, že jsou hrdí na to, že jsou Řekové, Italové, Maďaři nebo Poláci – i když 

byli přistěhovalci třetí generace. S probuzením emancipace černochů („Black power“) se hanlivé 

označení stalo sjednocujícím sloganem „Black is beautiful“. A  když ženy také sčítaly své silné 

stránky, křičely „Sisterhood is powerful“. Ale co lidé s chronickým onemocněním nebo postiže-

ním? Mohli by zvolat: „Ať žije rakovina“; „Na roztroušenou sklerózu“; „Jsem rád, že jsem měl 

dětskou obrnu!“; „Nepřál by sis přeci, abys byl nevidomý?“ Zažité obracení stigmatu proto nemůže 

být tak snadno základem pro vytvoření společné pozitivní identity.

Některé negativní funkce nálepkování
Boj o nálepky a jména se často řídí vzorem. Je mnohem snazší dohodnout se na pojmech, které 

by se neměly používat, než na výrazech, které by je měly nahradit (Peters, 1986a, 1986b, 1986c). 

Stejně jako v případě etnických (Moore, 1976) a genderových (Shear, 1984, 1985) skupin dříve, 

začala spousta lidí kritizovat negativní vlastnosti určitých pojmů týkajících se postižení (Biklen 

a Bogdan, 1977; Corcoran, 1977). Jiní začali vytvářet užitečné glosáře (Shear, 1986).

Protože jména, kterými se člověk označuje, odrážejí různé politické strategie (Philipps, 1986), 

musíme jít nad rámec pouhého seznamu povolených a zdiskreditovaných termínů a vydat se ces-

tou funkční analýzy takového nálepkování (Chaffee, 1987; Gill, 1987; Gilett, 1987; Lindsey, 1985). 

Thomas Hobbes viděl ve své době (1651) potřebu následujícího vyjasnění: „Pokud člověk vidí, 

že pravda spočívá ve správném používání slov v našich utvrzováních, pak si člověk, který hledá 

přesnou pravdu, musí pamatovat, co se skrývá za každým slovem, které používá; a musí jej také 

odpovídajícím způsobem použít – jinak skončí chycený ve slovech jako pták v pasti; čím více boju-

je, tím je to horší“ (Hobbes, 1950, str. 26).
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Konsequenzen. Die erste ist konnotativ und assoziativ. Kenneth Burke (1959, S. 4) schrieb: „Nenne 

einen Menschen einen Schurken und du kannst wählen, ob du ihn angreifen oder rächen willst. 

Sag ihm, dass er sich irrt, und du lädst dich selbst dazu ein zu versuchen, ihn ins Recht zu setzen“. 

Ich würde dem hinzufügen: „Nenne eine Person krank oder verrückt und ihr ganzes Verhalten 

stößt auf Ablehnung“. Weil jemand als krank etikettiert wurde, werden all seine Aktivitäten und 

Überzeugungen – vergangene, gegenwärtige und zukünftige – darauf bezogen und in den Begrif-

fen seiner Krankheit erklärt (Goffman, 1961; Link et al., 1987). Einmal geschehen, kann sich die 

Gesellschaft der Gültigkeit von allem verweigern, was die Betroffenen sagen, tun oder wofür sie 

einstehen. Als Objekt im Lichte medizinischer Behandlung betrachtet, haftet ihnen das Bild vieler 

zugeschriebener Eigenschaften wie Schwäche, Hoffnungslosigkeit, Abhängigkeit, Regressivität, 

Abnormalität der Erscheinung und Wertminderung jeder Art physischer und mentaler Funkti-

onsfähigkeit an (Longmore, 1985; Goodwin, 1986; Zola, 1982). Im Falle einer Person mit einer 

chronischen Krankheit und/oder einer dauerhaften Behinderung werden diese Eigenschaften, die 

zunächst nur als zeitweise Merkmale einer Krankheit erscheinen, zu unauslöschbaren Charak-

teristika. „Das Individuum ist gefangen in einem Zustand sozial aufgehobener Lebendigkeit, ist 

dauerhaft ein Patient und wird chronisch als hilflos und abhängig betrachtet, heilungsbedürftig, 

aber unheilbar“ (Longmore, 1985, S. 420).

Eine zweite Folge der Etikettierung besteht in ihrem Potential für Verbreitung, Durchdring-

lichkeit und Verallgemeinerung. Conant und Budoff (1982) berichteten in einer Studie über ein 

Beispiel solch unangemessener Verallgemeinerung. Sie haben herausgefunden, dass eine Gruppe 

sehender Kinder und Erwachsener das Etikett „blind“ dahingehend interpretierten, dass die be-

treffende Person ohne jede Sehkraft sei – was nur auf einen kleinen Teil der als blind bezeichneten 

Personen zutrifft. Das, was problematisch war, wurde zu einer gegebenen Tatsache. Ein anderes 

Beispiel für diesen Prozess ist die Gleichsetzung von Behinderung und behinderter Person. Wäh-

rend es alltäglich ist, Ärztinnen und Ärzte sagen zu hören „der Blinddarm im Zimmer 306“ oder 

„der Amputierte unten in der Halle“, ist diese Etikettierung in der Alltagskultur sehr viel verbrei-

teter, als man annehmen würde. Meine eigene Analyse der Kriminalliteratur (Zola, 1987) zeigt, 

dass nach einer einführenden Beschreibung von Figuren mit einer Behinderung, diese nur noch 

in Bezug auf ihre Behinderung erwähnt werden – z. B. „der Zwerg“, „der blinde Mann“, „der Ein-

armige“, „der mit einem Bein“. Das geschieht meistens aus der Perspektive einer beobachtenden 

Person oder wo die behinderte Person in direkter Rede steht. Die Behinderung wird betont – bei-

spielsweise in der Form „sagte der blinde Mann“. Kein anderes körperliches oder soziales Erken-

nungsmerkmal erscheint derart häufig.
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Existují minimálně dva další dopady takovéhoto pojmenovávání s praktickými i politickými dů-

sledky. První z nich je konotativní a asociativní. Kenneth Burke (1959, str. 4) píše: „Nazvi člověka 

ničemou a můžeš ho buďto napadnout, nebo pomstít. Řekni mu, že se mýlí, a sám se tím odsoudíš 

k jeho nápravě.“ Dodal bych: „Nazvi člověka nemocným nebo bláznivým a veškeré jeho chování 

bude odmítáno.“ Protože někdo byl označen jako nemocný, všechny jeho aktivity a přesvědčení – 

minulé, současné i budoucí – se na to od nynějška budou vztahovat a vysvětlovat se v souvislosti 

s jeho nemocí (Goffman, 1961; Link et al., 1987). Jakmile se tak stane, společnost může zamítnout 

platnost všeho, co takový člověk říká, dělá nebo za čím si stojí. Jako objektům ve světle lékařské 

péče jim budou připisovány mnohé vlastnosti jako slabost, beznaděj, závislost, regresivita, abnor-

malita vzhledu a narušení všech typů fyzického a duševního fungování (Longmore, 1985; Good-

win, 1986; Zola, 1982). V případě osoby s chronickým onemocněním a/nebo s trvalým postižením 

se tyto charakteristiky, které se zpočátku objevují pouze jako dočasné charakteristiky nemoci, stá-

vají nesmazatelnými vlastnostmi. „Jednotlivec je uvězněn ve stavu pozastaveného sociálního živo-

ta, je trvale pacientem a je chronicky vnímán jako bezmocný a závislý, potřeboval by uzdravení, ale 

přitom ho nelze dosáhnout“ (Longmore, 1985, str. 420).

Druhým důsledkem nálepkování je jeho potenciál se rozšiřovat, pronikat společností a prosa-

zovat se v ní ve zobecněné podobě. Conant a Budoff (1982) ve své studii uvádějí příklad takové-

hoto nevhodného zevšeobecňování. Zjistilo se, že skupina vidících dětí a dospělých interpretovala 

označení „slepý“ tak, že dotyčný člověk nevidí vůbec nic – což se týká pouze malého procenta těch, 

kteří jsou označováni jako „slepí“. To, co je problematické, se tak stalo již předem danou skuteč-

ností. Dalším příkladem tohoto procesu je mazání rozdílu mezi postižením a osobou s postižením. 

I když je běžné slyšet lékaře říkat „slepé střevo v místnosti 306“ nebo „amputovaný dole v hale“, 

toto označení je v každodenní kultuře mnohem běžnější, než by se dalo předpokládat. Moje vlast-

ní analýza kriminální literatury (Zola, 1987) ukazuje, že při úvodním popisu postav s postižením 

jsou zmíněny pouze vlastnosti, které s jejich postižením souvisí – např. „trpaslík“, „slepec“, „jed-

noruký“, „ten s jednou nohou“. To se obvykle děje z pohledu pozorovatele nebo tam, kde osoba 

s postižením mluví v přímé řeči. Postižení se zdůrazňuje – například ve formě „řekl slepec“. Žádný 

jiný fyzický nebo sociální identifikátor se neobjevuje tak často.
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BALLADA O PEWNEJ PANIENCE 

Na pogrzeb mojej narzeczonej przyszedłem trochę jeszcze pijany, ale bardziej już na kacu, ubrany 

nieodpowiednio i w znakomitym humorze.

Ojciec zmarłej patrzył na mnie spode łba, bo winił mnie za jej śmierć – i miał rację, byłem tej 

śmierci winien. Odpowiadałem za śmierć jego kwiatuszka, światełka żywota jego, to przeze mnie 

to liliowobiałe ciało leży w niezasłużenie białej trumnie, to przeze mnie lakierowana biała trumna 

spoczywa w czarnym, przeszklonym karawanie, a konie na łbach niosą czarne pióropusze.

Zawsze kochała konie, kochała konie bardziej niż ludzi i nie mam tu przecież na myśli tylko 

samego siebie. Co do tego nigdy nie miałem złudzeń. Sypiała ze mną, oczywiście, zwłaszcza gdy 

sprawiłem jej drogi pierścionek zaręczynowy, chadzała ze mną na fajfy i bale, lubiła pokazywać 

się w mieście na prawym siedzeniu mojego odkrytego buicka, ale przecież oboje wiedzieliśmy, że 

mimo pierścionka żadnego ślubu nie będzie. Żadnych białych sukien, wzruszonych ciotek, znu-

dzonego klechy.

Tylko, owszem, bardzo udana miłość cielesna w pewnej szczególnej formie, owszem, tańce, 

miłe towarzystwo, szampan i wódka, a pierścionek tylko po to, aby zawrzeć mordę ojcu, gdyby 

chciał przeszkadzać nam w schadzkach. Oraz dlatego że sobie tego pierścionka zażyczyła. Nie od-

dała go, kiedy wszystko stało się jasne, i miała go na palcu w tej białej trumnie w czarnym karawa-

nie, i zaraz razem z nią spocznie pierścionek w gliniastym grobie, ją zjedzą robaki, a pierścionek, 

drogi, z brylantem, tylko się zmarnuje.

Kochała więc konie, towarzystwo, pieniądze, zabawę do rana, sławnych aktorów, szampana 

i szczególny rodzaj miłości cielesnej i nie kochała ludzi. Nikogo.

Przekonany jestem, że nie kochała nawet rodziców. Trudno jej się dziwić, ojciec niemiecki 

ewangelik surowy jak Luter, matka jemu podobna, chociaż katoliczka, dewotka zapatrzona w pro-

boszcza tak samo, jak córka jej w kinowych aktorów.

Rodzeństwa nie miała. Gdyby miała, to pewnie zagryzłaby w kołysce.

Nie myślcie tylko, że czuję się przez nią skrzywdzony. Byliśmy siebie warci, ja i ona. Emablo-

wała pięknych aktorów na rautach, na które przyszła ze mną, emablowała ich otwarcie, na moich 

oczach, upokarzając mnie z rozmysłem – ja więc odpłacałem jej, jak mogłem, opowiadałem o mo-

ich prawdziwych lub zmyślonych miłosnych przygodach. Śmiała się, ale miałem nadzieję, że ją te 

moje miłostki bolą. Po to też się za nimi uganiałem, tracąc czas, pieniądze i witalną energię. Nawet 

nie po to, by ją zranić, bo nie wydawało mi się to możliwe. Po to, by nie pozostawać jej dłużnym.

Wieczór przed pogrzebem spędziłem w miłym towarzystwie moich wspólników. Było nas trzech: 

Loewe, Krupiński i ja. Zaprosiliśmy pięć wesołych dziewcząt, których zawodowo -rozrywkowy sta-

tus nie był precyzyjnie określony – czasem brały pieniądze, czasem nie. Od nas zwykle nie, bo 

byliśmy na to zbyt bogaci. Nie brały, bo liczyły na coś więcej niż zapłata według cennika, nawet 

kiedy na trzech chłopa zapraszaliśmy ich pięć.
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MARTINA NOVOTNÁ
Balada o jedné slečně. Překlad z polského originálu

Na pohřeb svojí snoubenky jsem přišel ještě trochu opilý, s pořádnou kocovinou, nevhodně oble-

čen a ve vynikající náladě.

Otec zesnulé mě nevraživě propichoval pohledem, protože mě vinil z její smrti – a měl pravdu, 

byl jsem její smrtí vinen. Byl jsem zodpovědný za smrt jeho princezničky, světla jeho života, to 

kvůli mně teď to liliově bílé tělo leží v nezasloužené bílé rakvi, to kvůli mně lakovaná bílá rakev 

spočívá v černém, proskleném pohřebním voze a koně nesou na hlavách černé chocholy.

Vždycky milovala koně, milovala koně víc než lidi, mě nevyjímaje. O její lásce ke mně jsem si 

nikdy nedělal iluze. Spala se mnou, přirozeně, zvlášť když jsem jí pořídil drahý zásnubní prsten, 

chodila se mnou na odpolední čaje a plesy, ráda se ukazovala ve městě na pravém sedadle mého 

kabrioletu značky Buick, ale oba jsme věděli, že bez ohledu na prsten žádná svatba nebude. Žádné 

bílé šaty, dojaté tetičky, znuděný velebníček.

Jen velmi zdařilá specifická forma tělesné lásky, jen tancování, příjemná společnost, šampaňské 

a vodka, a prstýnek jenom pro to, aby zavřel hubu otci, kdyby nám chtěl překážet v dostaveníč-

kách. A taky proto, že ten prstýnek chtěla.

Nechala si ho, i když už věděla, jak to skončí, a měla ho na prstě v té bílé rakvi v černém po-

hřebním voze a za chvilku společně s ní prstýnek spočine v hlíně, ji snědí červi a drahý prstýnek 

s briliantem přijde nazmar.

Milovala tedy koně, společnost, peníze, zábavu až do rána, slavné herce, šampaňské a jistý druh 

tělesné lásky a neměla ráda lidi. Nikoho.

Jsem přesvědčený, že neměla ráda ani svoje rodiče. Ani se jí nedivím, otec německý evangelík 

luterštější než Luther, matka stejná jako on, i když katolička, náboženská fanatička zahleděná do 

faráře úplně stejně jako její dcera do filmových herců.

Sourozence neměla. Kdyby měla, nejspíš by je zardousila už v kolébce.

Ale nemyslete si, nemám pocit, že mi nějak ublížila. Byli jsme oba stejní, já a ona. Koketovala 

s pohlednými herci na večírcích, na které přišla se mnou, koketovala s nimi otevřeně, přímo před 

mýma očima, úmyslně mě ponižovala – a já jí to oplácel, jak jsem jen mohl, líčením svých skuteč-

ných, nebo smyšlených milostných dobrodružství. Smála se, ale já doufal, že jí ty moje avantýry 

vadí. Proto jsem je vyhledával a plýtval časem, penězi a životní energií. Ani ne kvůli tomu, abych 

jí ublížil, protože mi přišlo, že to snad ani nejde. Prostě kvůli tomu, abych jí nezůstal nic dlužen.

Večer před pohřbem jsem strávil v družné zábavě se svými společníky. Byli jsme tři: Loewe, 

Krupiński a já. Pozvali jsme si pět dívek lehkých mravů, pro které byla zřejmě jejich práce zároveň 

koníčkem – někdy si peníze vzaly a někdy ne. Od nás většinou ne, protože jsme na to byli příliš 

bohatí. Nevzaly si je, protože doufaly, že dostanou víc, než kolik se dává podle ceníku, dokonce 

i když jsme si jich pro nás tři pozvali pět.



58 Wszystkie były piękne, urocze powabem należącym do zawodowych obowiązków, czyli najlep-

szym, godziły się bez kapryszenia na wszystko, czego od nich oczekiwano, i nie miały do siebie za 

grosz szacunku.

My, to znaczy Loewe, Krupiński i ja, nie szanowaliśmy ani ich, ani samych siebie, szanowali-

śmy jednak siebie nawzajem. Nie nazwałbym naszej relacji przyjaźnią, bo nie mam zbyt dobrego 

zdania o przyjaźni. To, co łączyło naszą trójkę, było czymś o wiele lepszym niż przyjaźń. Potrzebo-

waliśmy siebie i dawaliśmy sobie nawzajem to, czego potrzebowaliśmy, w naszej skromnej kance-

larii i w życiu towarzyskim.

Loewe znał wszystkich stołecznych bogaczy, jadał z nimi kolacje i lancze, woził się ich limu-

zynami i siadywał w ich lożach w teatrze i w operze, i to on znajdował nam klientów, bo też tylko 

najbogatsi mogli sobie na nas pozwolić.

Krupiński, kapitan rezerwy, kawaler licznych orderów i weteran trzech ostatnich wojen z bol-

szewikami, zajmował się realizacją, dodawał nam również wiarygodności tam, gdzie jego Virtuti 

Militari, Krzyże Walecznych, medale za kampanie krymskie, inflanckie, białoruskie i kaukaskie 

wiarygodności były podstawą. Na tę okoliczność zachował oficerski mundur starego wzoru, bo 

przecież do marynarki tych orderów przypiąć nie sposób.

Ja zaś, mówiąc najprościej, byłem całego przedsięwzięcia pomysłodawcą i organizatorem. Ja, 

chłopiec z biednej, górniczej rodziny, pierwszy od pokoleń bez węglowego pyłu za paznokciami 

i w płucach.

Kosztowało mnie wiele wysiłku, by nie pójść w ślady dziadka, ojca, braci. Pierwsze prawdziwe 

pieniądze, większe niż to, co robotnik może odłożyć ze swojej pensji, zdobyłem jeszcze w rodzin-

nym mieście. Nie była to fortuna, ale pozwoliły mi one wynieść się z ciasnego mieszkanka rodzi-

ców w wielorodzinnym domu i  po raz ostatni spojrzeć na patronackie, przykopalniane osiedle 

z czerwonej cegły, już z okna pociągu, z biletem w jedną stronę w kieszeni pierwszego porządnego 

garnituru.

Gimnazjum ukończyłem z wyróżnieniem, nie zawiodłem mojego patrona, właściciela kopalni, 

w której pracowali mój ojciec i  jego bracia, i moi bracia. Przemysłowiec nazywał się Udo Hein-

rich Graf von Donnersmarck i ufundował dla mnie stypendium, osobiście zapoznawszy się z moją 

niezwykłą u górniczego dziecka inteligencją i wiedzą. Myślał może, że wyrośnie ze mnie drugi 

Godulla?

Nie wyrósł jednak.

Po maturze chciałem studiować, ale mój dobroczyńca miał wobec mnie inne plany. Uważał 

mnie za swoją własność, jak konia, którego osobiście ujeździł, albo psa, którego sam nauczył róż-

nych sztuczek. Brakowało mu ludzi władających trzema językami, którymi mówiono w kopalni, 

a zdolnych przy tym do pracy biurowej. Obiecywał mi wielką przyszłość.

– Popracuj tu, chłopcze, lat dwadzieścia, a zrobię cię dyrektorem tej kopalni – mawiał, szczypiąc 

mnie pieszczotliwie w policzek.

Wierzyłem mu, był człowiekiem słownym, uczciwym i wielkiego serca. Dolą ludu przejęty głę-

boko, czynił, co mógł, by jej ulżyć, jeśli nie uszczuplało to jego stanu posiadania. 
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Všechny byly hezké, podle vzhledu měly ty nejlepší kvalifikační předpoklady k vykonávání své 

práce, bez reptání souhlasily se vším, co jsme po nich chtěli a neměly k sobě za mák respektu.

My, to znamená Loewe, Krupiński a já, jsme nerespektovali ani je, ani sebe sama, ale respek-

tovali jsme se navzájem. Nenazýval bych náš vztah přátelství, protože o přátelství valné mínění 

nemám. To, co nás tři spojovalo, bylo něco mnohem lepšího než přátelství. Potřebovali jsme se 

a navzájem jsme si dávali to, co jsme potřebovali, jak v naší skromné advokátní kanceláři, tak i ve 

společenském životě.

Loewe znal všechny varšavské pracháče, chodil s nimi na večeře a lunche, vozil se jejich limu-

zínami a sedával v jejich divadelních a operních lóžích, to on nám vodil klienty, však si nás taky 

mohli dovolit jen ti nejbohatší.

Krupiński, kapitán v záloze, držitel mnoha vojenských vyznamenání a veterán tří posledních 

válek s bolševiky, se staral o realizaci, a dodával nám na věrohodnosti tam, kde jeho Virtuti Mi-

litari, Válečné kříže, medaile za krymské, livonské, běloruské a kavkazské tažení byly základem 

důvěryhodnosti. Z tohoto důvodu si ponechal svoji starou důstojnickou uniformu, protože na sako 

by ta vyznamenání připnout nešla.

A já byl, jednoduše řečeno, hlavou celého podniku. Já, chlapec z chudé hornické rodiny, první 

z rodu bez uhelného prachu za nehty a v plicích.

Stálo mě hodně úsilí, abych nešel ve stopách dědečka, otce a bratrů. K prvním skutečným peně-

zům, větším, než co si může dělník ušetřit ze svého platu, jsem přišel ještě v rodném městě. Nebyl 

to majlant, ale umožnily mi vypadnout z mrňavého bytu rodičů v bytovém domě a naposledy se 

podívat na budovy dělnické kolonie z červených cihel již z okna vlaku, s jednosměrnou jízdenkou 

v kapse prvního slušného obleku.

Gymnázium jsem ukončil s vyznamenáním, nezklamal jsem svého patrona, majitele dolu, ve 

kterém pracoval můj otec a jeho bratři a moji bratři. Průmyslník se jmenoval Udo Heinrich hrabě 

z Donnersmarcku a zaplatil mi vzdělání, poté co se osobně seznámil s mou inteligencí a vědomost-

mi u hornického dítěte neobvyklými. Možná si myslel, že ze mě vyroste druhý Godulla?

Nevyrostl.

Po maturitě jsem chtěl na studia, ale můj dobrodinec měl se mnou jiné plány. Považoval mě 

za svůj majetek, podobně jako koně, kterého sám zkrotil, anebo psa, kterého sám naučil různým 

kouskům. Postrádal lidi, co by ovládali tři jazyky, kterými se mluvilo u důlní společnosti, a zároveň 

byli schopni vykonávat kancelářskou práci. Sliboval mi skvělou budoucnost.

„Vydrž tu, chlapče, dvacet let a udělám z tebe ředitele dolu,“ říkával a láskyplně mě přitom štípal 

do tváře.

Věřil jsem mu, byl to čestný člověk s velkým srdcem, který drží dané slovo. Zajímal se o své 

zaměstnance, dělal, co mohl, aby ulehčil jejich životní úděl, pokud to významně nezasahovalo do 

jeho rozpočtu. 



60 Troska ta wynikała zarówno z  jego głęboko chrześcijańskich przekonań, jak i ze strachu przed 

komunistycznymi agitatorami, którzy w kopalniach i hutach Donnersmarcka znajdowali posłuch 

o wiele mniejszy niż gdzie indziej.

Mnie uważał słusznie za jednostkę wybitną i przekonany był, także słusznie, że zajdę daleko. Po 

maturze więc nie zgodził się na mój wyjazd na studia, dał mi za to pracę w kopalnianej kasie, gdzie 

zostałem jednym z urzędników odpowiedzialnych za górnicze wypłaty.

Ojciec i matka pękali z dumy. Moja pierwsza pensja równała się ojcowskiej po jego dwudzie-

stu latach ciężkiego znoju na dole. Całą, jak ojciec i bracia, oddałem matce, ta zaś wydzieliła mi 

skromne kieszonkowe, jak ojcu i braciom.

Nie chciałem jednak pracować na kopalni.

Nawet w kasie, nawet w czystym garniturze zamiast górniczych drelichów i  kasków, nawet 

siedząc na wygodnym krześle zamiast gięcia karku na niskich przodkach. Nie chciałem wcale 

za dwadzieścia lat zostać dyrektorem kopalni należącej do Donnersmarcka, chciałem być kimś 

o wiele większym niż dyrektor kopalni należącej do Donnersmarcka, postanowiłem więc Donner-

smarcka okraść.

Przyszło mi to z łatwością, bo pozostali urzędnicy pracujący w kasie nie byli zbyt lotni, zwłasz-

cza w porównaniu ze mną. Zanim ktokolwiek połapał się, że z miesiąca na miesiąc rośnie manko, 

ja byłem już za granicą, w stolicy i studiowałem prawo.

Ojca i braci Donnersmarck na pewno zwolnił za moje winy, posądzając ich o współudział w mej 

zbrodni. Ubolewałem nad tym, bo egzystencja mej rodziny, nagle pozbawionej wszystkich źródeł 

dochodu, bez wątpienia została zagrożona. Zapewne przymierali głodem, zanim ojciec czy bracia 

nie znaleźli roboty gdzieś indziej. Ubolewałem więc, ale zostawiłem ten czarny świat za sobą, 

odciąłem tę część mego życia niczym nożem i wiedziałem, że tam nie wrócę. Nie dzwoniłem, bo 

oczywiście nie mieli telefonu. Nie pisałem listów i nie słałem telegramów, chociaż mieli adres, nie 

chciałem więcej oglądać moich dobrych rodziców i rzetelnych braci, za moje winy skrzywdzonych 

przez człowieka, do którego tak naprawdę należeli, chociaż nazywało się to, iż jedynie dlań pracują.

Ich życie nie było moim życiem. Nie moją była ich nędza, czarny pył za paznokciami i dookoła 

oczu, szary brud ulic patronackiego osiedla i dziwaczny język, w którym od wyjazdu za granicę nie 

powiedziałem już nigdy ani słowa. Zostawiłem ich z tym wszystkim.

Na studiach poznałem Loewego i to od niego dowiedziałem się czegoś bardzo ważnego – tego, 

że pilna nauka, studia, egzaminy ustne i pisemne, kolokwia i seminaria są dla ludzi głupszych od 

nas. My, ja i on, jesteśmy na to za mądrzy i zbyt chciwi życia. Dzięki pieniądzom Donnersmarcka, 

zamiast studiować, bywaliśmy w najlepszych lokalach, a w takich bywał też Krupiński i tak się 

poznaliśmy.

Krupiński wrócił właśnie z Kaukazu, z trzeciej wojny z Rosją, gdzie służył w wywiadzie zakor-

donowym, kontraktując kaukaskich górali do aktów terroru daleko za wrogimi liniami. Potem 

przegnali go z Kaukazu radykalni emirowie. Wcześniej był na Ukrainie instruktorem, uczył wol-

nych Ukraińców obsługi francuskich czołgów marki Renault, które transport za transportem szły 

do Kijowa na otwartych platformach długich pociągów wojskowych.
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Jeho zájem pramenil jednak z hlubokého křesťanského přesvědčení, jednak ze strachu před komu-

nistickými agitátory, kteří v dolech a hutích Donnersmarcka nacházeli mnohem méně přívrženců 

než jinde.

Oprávněně mě považoval za výjimečného jedince a byl přesvědčený, rovněž oprávněně, že to 

dotáhnu daleko. Po mé maturitě však nesouhlasil s tím, abych pokračoval ve studiu, místo toho 

mi dal práci v důlní pokladně, kde jsem se stal jedním z úředníků odpovědných za výplaty celé 

společnosti.

Otec i matka se dmuli pýchou. Moje první výplata odpovídala otcově po dvaceti letech těžké 

práce na šachtě. Celou jsem ji, stejně jako otec a bratři, odevzdal matce, která mi z ní, stejně jako 

otci a bratrům, přidělila skromné kapesné.

Ale já nechtěl pracovat na dole.

Ani na pokladně, ani v čistém obleku namísto hornických fáraček a přilby, ani v sedě na poho-

dlné židli namísto ohýbání krku v těsném důlním předku. Vůbec jsem se nechtěl za dvacet let stát 

ředitelem dolu patřícího Donnersmarckovi, chtěl jsem být někým o  mnoho významnějším než 

ředitel dolu patřícího Donersmarckovi, a tak jsem se rozhodl Donnersmarcka okrást.

Byla to hračka, protože ostatní úředníci pracující na pokladně nebyli moc bystří, zvlášť v porov-

nání se mnou. Než někomu došlo, že manko měsíc za měsícem roste, už jsem byl za hranicemi ve 

Varšavě a studoval práva.

Otce a bratry Donnersmarck nepochybně kvůli mému selhání propustil, poté co je obvinil ze 

spoluúčasti na mém zločinu. Trápil jsem se tím, protože existence mé rodiny, náhle zbavené všech 

zdrojů příjmu, byla bezesporu ohrožena. Jistě hladověli, než si otec anebo bratři našli práci někde 

jinde. Proto jsem se tím trápil, ale nechal jsem ten černý svět za sebou, odstřihl jsem tuhle část 

svého života jako nůžkami a věděl jsem, že se tam nevrátím. Nevolal jsem, protože, pochopitelně, 

neměli telefon. Neposílal jsem dopisy, ani telegramy, i když adresu měli, už jsem nechtěl vidět své 

dobré rodiče a poctivé bratry, kvůli mně poškozené mužem, jemuž patřili, i když se tomu říkalo, 

že pro něj pracují.

Jejich život nebyl můj život. Nebyla moje jejich bída, černý prach za nehty a okolo očí, šedá 

špína ulic patronátního sídliště a divný jazyk, kterým jsem od svého odjezdu nikdy nepromluvil. 

Nechal jsem je tam s tím vším.

Na studiích jsem poznal Loeweho a od něho jsem se dozvěděl něco velmi důležitého – že pravi-

delná docházka, učení se, ústní a písemné zkoušky, přednášky a semináře jsou pro lidi hloupější, 

než jsme my. My, já a on, jsme na to příliš chytří a příliš životachtiví. Díky Donnersmarckovým 

penězům jsme místo studia navštěvovali ty nejlepší lokály, do kterých chodil i Krupiński, a tak 

jsme se poznali.

Krupiński se právě vrátil z Kavkazu, z třetího vojenského konfliktu s Ruskem, kde působil ve 

vojenské rozvědce a s kavkazskými horaly domlouval teroristické útoky daleko za nepřátelskou 

linií. Potom ho z Kavkazu vyhnali radikální emíři. Předtím byl instruktorem na Ukrajině, učil svo-

bodné Ukrajince obsluhovat francouzské tanky značky Renault, které se transport za transportem 

přesunovaly do Kyjeva na vagónech dlouhých vojenských vlaků.



62 Po kampanii kaukaskiej uznał, że dość się już nawojował, i z pomocą wpływowego stryja w ran-

dze generała broni przeniósł się do rezerwy. Planował zająć się swoimi pasjami, to jest polowa-

niami i  tenisem. Kaczki i korty znudziły mu się jednak szybciej niż wojna, na życie nie musiał 

zarabiać jako rentier i właściciel pokaźnej fortuny, którą brawurowo zdefraudował, zajmując się 

dystrybucją pomocy wojskowej na Ukrainie. Chętnie przechwalał się, że do jego kieszeni trafiało 

co najmniej pięć z każdych stu dolarów wydanych na czołgi, karabiny i działa przeciwpancerne, 

z których wolni Ukraińcy strzelali do bolszewików. Zaznaczał jednak, że z  tego piątaka musiał 

pokryć koszty łapówek i reprezentacyjne, więc ostatecznie trochę mniej. Teraz, nudząc się w re-

zerwie, siadywał z dziewczętami lub chłopcami w Rialto, w Studio, w Kulturalnej albo w Adrii, 

ruchał na potęgę, czasem organizował orgie sławne na całe miasto, zażywał narkotyki, pił wódkę 

i czekał, co się wydarzy, wydarzyliśmy się zaś Loewe i ja. Potrzebowaliśmy kogoś takiego jak on, 

a on potrzebował zajęcia.
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Po kavkazském tažení se rozhodl, že už se naválčil dost, a s pomocí vlivného strýce v hodnosti 

generálporučíka se přesunul do zálohy. Měl v plánu věnovat se svým dvěma vášním, lovu a tenisu. 

Nicméně kachny a kurty se mu omrzely dříve než válka, a jako rentiér a majitel velkého jmění, 

které bravurně zpronevěřil, když měl na starost distribuci vojenské pomoci na Ukrajině, si nemu-

sel na živobytí nijak vydělávat. Na potkání se chlubil, že v jeho kapse přistálo nejméně pět dolarů 

z každé stovky zaplacené za tanky, pušky a protitanková děla, ze kterých svobodní Ukrajinci stříleli 

na bolševiky. Nezapomněl ale zdůraznit, že z těch pěti babek musel hradit náklady na úplatky a na 

reprezentaci, takže z toho měl nakonec o něco méně. Teď, když se nudil v záloze, sedával se sleč-

nami či mladíky v podnicích jako Rialto, Studio, Kulturalna nebo Adria, šukal jak o život, občas 

zorganizoval orgie vyhlášené po celém městě, bral drogy, pil vodku a čekal, co se stane, stali jsme 

se Loewe a já. Potřebovali jsme člověka jako on a on potřeboval nějak zaměstnat.
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Marzenie: Fantazja

MARZENIE

„Skowronek śpiewał, ja o świcie wstałem,

I czułem życie, i życie kochałem;

Lecz teraz zgadnąć nie mogę, dlaczego

Cięży mi niesmak, dziwnie pomieszany,

Jak woń fiołka świeżo rozkwitłego

I pogrzebowych kadzideł tumany.

„Przykre wrażenia — niby, że dziś zrana

Przy świetnej uczcie czarowna dziewica

Mówiła ze mną i kwiaty zroszone

Trzymała w reku — i nagle, zmieszana,

Ucichła, śmiechem wykrzywiła lica

I pokazała kości obnażone —

I znów mówiła powoli, niedbale,

Jakby nic złego nie stało się wcale.

„Dziwne uczucia! Dawniej ja marzyłem,

Wszystko kochałem, we wszystko wierzyłem,

Szczęśliwy byłem!

A dziś?... Smutny — i czemuż! Precz to narzekanie!

Lepiej oto zawołam marzenia, miłości.

Miłość moja! Marzenie! Ja was proszę w gości,

Proszę, wołam, a tutaj taka cisza wszędy,

Jakby miłość z marzeniem umarła przed chwilką,

Jakby właśnie skończono pogrzebu obrzędy

I dym pozostał tylko,

I dalekie śpiewanie...

„Lecz mniejsza o to. Nie chcę, nie chcę marzeń wcale,

Bo musi być coś więcej dla człowieka w świecie

Nad te liche zabawki, których pragnie — dziecię...
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TEREZIE ŠENKYŘÍKOVÁ
Překlad z polského originálu

SEN

„Skřivánek zpíval – já za svítání vstal,

Cítil jsem život a život miloval.

Tíží mě divná nechuť, jež se propletla,

Proč, to však říct neumím.

Jako fialka, jež právě rozkvetla,

A pohřebních kadidel dým.

Tušení žalostná – jakoby dnes z rána,

Při báječné hostině, panna čarovná

Mluvila ke mně a kvítí orosené

Svírala v rukách – a zmatena, znenadána,

Ztichla – pozdvihla svá ústa laškovná

A odhalila kosti obnažené.

Pak pomalu a nedbale děvče mluvit začalo,

Jakoby se tady nic špatného nestalo.

Podivné pocity – dříve jsem snil,

Vše miloval a ve vše věřil,

Jak šťasten já byl!

A dnes? Smutek – leč pročpak? Pryč s tím naříkáním!

Radši sny a lásku přizvu.

Lásko moje! Sne! Zvu vás k sobě na návštěvu,

Prosím, volám – zůstalo jen ticho tady,

Jakoby láska se snem skonaly před chvílí,

Jakoby skončily zrovna pohřební obřady,

A jen sloupce dýmu zbyly

A daleký zpěv…

Však čert to vem – nechci, nechci více snít,

Přec svět cosi většího má pro nás v zásobě

Než ty hrátky liché, po nichž touží – jen robě…
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Cóż po łzach, które nieraz w nocy zasiewałem

Mimowolnie, tak, jakby opadł kwiat źrenicy,

I oko się zrobiło nasieniem przestałem —

Cóż z tych łez wzejdzie? Jeśli roślinka tęsknicy,

Marna, bezowocowa, jako te zabawki,

Za któremi uganiam prawie od powicia,

To ja wyrwę, pogniotę pierworodne trawki —

Bo przecież nie dla fraszek, na pręgierzu życia

Rozpięty, czekam czegoś od całego świata,

Jak policzku od kata.”
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Ach ano! Má! Po zápalu musí něco být,

Po slzách, které sázel jsem noc nejednu,

Bezděky, jakoby opadl květ hořící,

A oko mé ustoupilo přezrálému semenu:

Co vzejde z těch slz? Pokud rostlina truchlící,

Jako ty hrátky jalová a slabá,

Za nimiž každý se již od počátku drkotá,

Tak ji vyrvu, rozdrtím! Prvotní tráva,

Přeci ne pro věci malicherné – na pranýři života

Rozepjat – cosi čekám od celého světa

Jak pohlavek od kata.“
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Как влияют на нас гормоны

Гормоны и нейромедиаторы – биологические активные вещества органической природы. 

Поступая в кровь, они широкой волной влияют на обмен веществ и другие физиологиче-

ские функции, вызывая быструю и долгую смену функционального состояния организма. 

На языке, более нам знакомом, они вызывают у нас страх и ярость, депрессию и счастье, 

влечение и привязанность.

В этой статье мы не будем различать, идет здесь речь о гормонах или нейромедиаторах, 

поскольку разница между ними только в том, где они вырабатываются: гормоны выраба-

тываются в железах внутренней секреции, а нейромедиаторы – в нервных клетках. Специ-

алистам это важно, а нам -то что?

Основные гормоны человека
Адреналин – гормон страха и тревоги. Сердце уходит в пятки, человек бледнеет, реакция 

«бей и беги». Выделяется в ситуации опасности, стрессах и тревогах. Возрастает бдитель-

ность, внутренняя мобилизация, ощущение тревоги. Сильно бьется сердце, расширяются 

зрачки («от страха глаза велики»), происходит сужение сосудов брюшной полости, кожи 

и слизистых; в меньшей степени сужает сосуды скелетной мускулатуры, но расширяет со-

суды головного мозга. Повышает свертываемость крови (на случай ран), готовит организм 

к долгому стрессу и повышенным физическим нагрузкам за счет мышц. Расслабляет ки-

шечник (обкакался от страха), трясутся руки и челюсти.

Норадреналин – гормон ненависти, ярости, злобы и вседозволенности. Предшествен-

ник адреналина, вырабатывается в  тех же ситуациях, главное действие  – бьется сердце 

и сужение сосудов, но все яростнее и короче, и лицо краснеет. Короткая вспышка злобы 

(норадреналин), потом страх (адреналин). Зрачки не расширяются, сосуды головного моз-

га – так же.

Животные по запаху определяют, выделяется адреналин или норадреналин. Если адре-

налин, они распознают слабака и преследуют его. Если норадреналин, распознают лидера 

и готовы подчиниться.

Великий полководец Юлий Цезарь составлял лучшие воинские отряды только из тех 

солдат, которые при виде опасности краснели, а не бледнели.

Радость бывает разной. Есть радость спокойная и светлая, дарящая нам прозрачное счастье, 

а есть радость буйная, безудержная, переполненная удовольствиями и эйфорией. Так вот, 

эти две разные радости делают два разных гормона. Безудержная радость и эйфория – это 

гормон дофамин. Радость светлая и спокойная – это гормон серотонин.
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MICHAELA MATUŠKOVÁ
Jak nás ovlivňují hormony. Překlad z ruského originálu

Hormony a neurotransmitery jsou biologické aktivní látky organické přírody. Při svém vstupu do 

krve ve velké míře působí na látkovou výměnu a další fyziologické funkce a vyvolávají rychlou 

a dlouhou změnu funkčního stavu organismu. Zjednodušeně řečeno v nás vzbuzují strach i vztek, 

depresi i pocit štěstí, náklonnost i oddanost.

V tomto článku nebudeme rozlišovat, jestli je řeč o hormonech nebo neurotransmiterech, pro-

tože rozdíl mezi nimi je pouze v  tom, kde jsou tvořeny: hormony vznikají ve žlázách s  vnitřní 

sekrecí a neurotransmitery v nervových buňkách. Pro odborníky je to důležité, ale pro nás?

Hlavní hormony člověka
Adrenalin, hormon strachu a rozrušení. Člověk je strachy bez sebe, bledne, reakce je „bojuj a utí-

kej“. Vylučuje se v nebezpečných situacích, při stresu a v rozrušení. Narůstá ostražitost, vnitřní 

mobilizace a neklid. Srdce silně buší, rozšiřují se zornice („strach má velké oči“), dochází ke zúžení 

cév dutiny břišní, kůže i sliznic; v menší míře hormon zužuje cévy kosterního svalstva, ale rozši-

řuje cévy velkého mozku. Zvyšuje srážlivost krve (pro případ poranění), připravuje organismus 

na dlouhotrvající stres a na zvýšenou fyzickou zátěž svalů. Oslabuje střeva („pokakal se strachy“), 

ruce a čelist se třesou.

Noradrenalin, hormon nenávisti, vzteku, hněvu a  svobody konání. Tento předchůdce 

adrenalinu se produkuje v týchž situacích a jeho hlavním projevem je bušení srdce, prudší a kratší 

zúžení cév a rudnutí tváře. Krátký výbuch hněvu (noradrenalin) a potom strach (adrenalin). Zor-

nice se nerozšiřují a cévy velkého mozku také ne.

Zvířata podle pachu dokážou určit, zda je vylučován adrenalin nebo noradrenalin. Pokud cítí 

adrenalin, poznají slabocha a pronásledují ho, a pokud noradrenalin, poznají vůdce a jsou připra-

vena se podřídit.

Veliký vojevůdce Julius Caesar sestavoval nejlepší vojenské jednotky pouze z těch vojáků, kteří 

v nebezpečí nebledli, ale rudli.

Radost má různé podoby. Jedna je klidná a jasná, dávající nám pocit čirého štěstí, a druhá je divo-

ká, nespoutaná a přeplněná potěšením a euforií. Tyto dva různé typy radosti vyvolávají dva různé 

hormony. Bujarou radost a euforii dopamin, jasnou a klidnou radost serotonin.
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нас на подвиги, безумства, открытия и свершения, высокий уровень этого гормона превра-

щает нас в донкихотов и оптимистов. Напротив, если мы испытываем недостаток дофами-

на в организме, мы становимся унылыми ипохондриками.

Любое занятие или состояние, от которого мы получаем (а еще точнее – предвкушаем) 

искреннюю радость и восторг, провоцирует мощный выброс гормона дофамина в кровь. 

Нам это нравится, и через некоторое время наш мозг «просит повторить». Именно так в на-

шей жизни появляются хобби, привычки, любимые места, обожаемая еда… Кроме того, 

дофамин вбрасывается в организм в стрессовых ситуациях, чтобы мы не умерли от страха, 

шока или боли: дофамин смягчает боль и помогает человеку адаптироваться к нечелове-

ческим условиям. Наконец, гормон дофамин принимает участие в таких важных процес-

сах, как запоминание, мышление, регуляции циклов сна и  бодрствования. Нехватка по 

каким -либо причинам гормона дофамина приводит к депрессии, ожирению, хронической 

усталости и резко снижает сексуальное влечение. Самый простой способ вырабатывать до-

фамин – заниматься сексом или слушать музыку, пробивающую тебя до дрожи. В целом –

заниматься тем, само предвкушение чего вызывает у вас удовольствие.

Серотонин – это уверенность в себе, прилив сил и бодрости. Если в мозге нехватка се-

ротонина, симптомы этого – плохое настроение, повышенная тревожность, упадок сил, 

рассеянность, отсутствие интереса к противоположному полу, депрессия, в том числе в са-

мых серьезных формах. Нехватка серотонина отвечает и за те случаи, когда мы не можем 

выкинуть предмет обожания из своей головы, или, как вариант, не можем избавиться от 

навязчивых или пугающих мыслей. Если у человека повысить уровень серотонина, у него 

исчезает депрессия, он перестает циклиться на неприятных переживаниях, и на место про-

блем быстро приходят хорошее настроение, радость жизни, прилив сил и бодрости, актив-

ность, влечение к противоположному полу.

Тестостерон  –  гормон мужественности и  полового влечения. Тестостерон запускает 

мужские формы полового поведения: наиболее явные отличия М от Ж, такие как агрес-

сивность, склонность к риску, доминантность, энергичность, самоуверенность, нетерпели-

вость, желание соревноваться, определяются прежде всего уровнем тестостерона в крови. 

Мужчины становятся «петухами», легко вспыхивая гневом и проявляя драчливость. Уве-

личение уровня тестостерона улучшает сообразительность и «взбивает» эмпатию.

Эстроген – гормон женственности. Влияние на характер: страхи, жалость, сопережива-

ние, привязанность к младенцам, плакса. Эстроген развивает в Ж влечение к доминиру-

ющему самцу, сильному и опытному, признанному в обществе, и дает ряд других преиму-

ществ: улучшает координацию и точность движений (Ж лучше М справляется с задачами, 

требующими быстрых искусных движений), усиливает языковые способности. Если в пе-

риод внутриутробного развития мальчик подвергнется воздействию ненормально высоко-

го уровня эстрогена, он окажется в мужском теле, но с женским мозгом и вырастет миро-

любивым, чувствительным, женственным.
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Dopamin je hormon nespoutané radosti, spokojenosti a euforie. Podněcuje nás k hrdinským 

skutkům, pošetilostem, objevům a činům; vysoká míra tohoto hormonu z nás dělá donkichoty 

a optimisty. Jestli naopak pociťujeme nedostatek dopaminu v organismu, stávají se z nás skleslí 

hypochondři.

Jakákoli činnost nebo stav, který nám přináší (a ještě přesněji – těšíme se na něj) opravdovou 

radost a nadšení, vyvolává prudké vyplavení dopaminu do krve. To se nám líbí a po nějakém čase 

mozek žádá o zopakování. Právě tak se v našem životě objevují koníčky, zvyky, oblíbená místa 

a jídla… Mimoto se dopamin vylučuje do organismu při stresových situacích, abychom neumřeli 

strachy, šokem nebo bolestí: dopamin zmírňuje bolest a pomáhá člověku adaptovat se nelidským 

podmínkám. A konečně se tento hormon podílí i na tak důležitých procesech, jako je paměť, myš-

lení či regulace cyklu spánku a bdělosti. Nedostatek dopaminu z jakýchkoli příčin vede k depresi, 

obezitě, chronické únavě a prudce snižuje sexuální pudy. Nejjednodušším způsobem, jak vytvářet 

dopamin, je provozovat sex či poslouchat hudbu, ze které běhá mráz po zádech, zkrátka zabývat se 

činnostmi, které vyvolávají radost už při pouhém čekání na ně.

Serotonin je synonymem sebevědomí, přílivu sil a čilosti. Symptomy nedostatku serotoninu 

v mozku jsou špatná nálada, zvýšený neklid, pokles sil, roztěkanost, nezájem o opačné pohlaví 

a deprese, včetně jejích nejzávažnějších forem. Nedostatek tohoto hormonu také nese odpověd-

nost za ty případy, kdy nemůžeme pustit z hlavy objekt zájmu, nebo se případně nemůžeme zba-

vit utkvělých či děsivých myšlenek. Pokud se hladina serotoninu zvýší, deprese mizí, člověk se 

přestane upínat na nepříjemné zážitky a namísto problémů rychle přichází dobrá nálada, radost 

ze života, příliv sil a čilosti, aktivita a zájem o opačné pohlaví.

Testosteron, hormon mužnosti a pohlavního pudu, spouští mužské projevy sexuálního cho-

vání. Nejzjevnější rozdíly mezi mužem a ženou jako agresivita, sklony k riskování, dominance, 

energičnost, sebevědomí, netrpělivost a soutěživost jsou závislé především na hladině testosteronu 

v krvi. Z mužů se stávají rváči, snadno se rozčílí a dávají najevo bojovnost. Zvýšení hladiny testos-

teronu zlepšuje vnímavost a probouzí empatii.

Estrogen, hormon ženskosti, má vliv na strach, lítost, soucit, lásku k dětem či na uplakanost. 

Rozvíjí u žen náklonnost k dominantnímu samci, silnému, zkušenému a společensky uznávané-

mu, a poskytuje řadu dalších výhod: zlepšuje koordinaci a přesnost pohybů (ženy se vypořádávají 

s úkoly, které vyžadují rychlost i zručnost, lépe než muži) a posiluje jazykové vlohy. Pokud bude 

během prenatálního vývoje chlapec vystaven působení abnormálně vysoké hladiny estrogenu, na-

rodí se sice v mužském těle, ale s ženským mozkem; bude mírumilovný, citlivý a žensky jemný. 
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кует единоборства, силовые и экстремальные виды спорта, чаще разрешает себе гнев, его 

организм усиливает генерацию тестостерона. Если девушка чаще играет блондинку и раз-

решает себе страхи, ее организм усиливает выработку эстрогена.

Окситоцин – гормон доверия и нежной привязанности. Повышение уровня окситоци-

на в крови вызывает у человека чувство удовлетворения, снижение страхов и тревог, чув-

ство доверия и спокойствия рядом с партнером : человеком, которого воспринимали как 

душевно близкого себе человека. На физиологическом уровне окситоцин запускает меха-

низм привязанности: именно окситоцин делает мать или отца привязанными к своему ре-

бенку, привязывает женщину к своему сексуальному партнеру, а мужчине создает роман-

тический настрой и сексуальную привязанность и готовность быть верным. В частности, 

окситоцин заставляет женатых/влюбленных мужчин держаться подальше от посторонних 

привлекательных женщин. По уровню окситоцина в крови можно достаточно уверенно го-

ворить о склонности человека к верности и готовности привязываться в близких отноше-

ниях. Любопытно, что окситоцин хорошо лечит аутизм: и дети, и взрослые люди, страдаю-

щие аутизмом, после лечения окситоцином стали не только более эмоциональны сами, но 

и лучше понимать и узнавать эмоции других людей. Люди с высоким уровнем окситоцина 

живут более здоровой и долгой жизнью, поскольку окситоцин улучшает состояние нерв-

ной и сердечной системы плюс стимулирует выработку эндорфинов – гормонов счастья.

Аналог окситоцина – вазопрессин, дает примерно тот же эффект.

Фенилэтиламин – гормон влюбленности: если он при виде привлекательного объекта 

в нас «взыграл», в нас загорается живая симпатия и любовное влечение. Фенилэтиламин 

присутствует в шоколаде, сладостях и диетических напитках, однако скармливание этих 

продуктов мало чему поможет: для создания состояния влюбленности необходим фенилэ-

тиламин другой, эндогенный, то есть выделяемый самим мозгом. Любовные напитки су-

ществуют в сказании о Тристане и Изольде или в драме Шекспира «Сон в летнюю ночь», 

в действительности же наша химическая система ревниво охраняет свое исключительное 

право контроля наших эмоций.

Эндорфины рождаются в победном бою и помогают забыть про боль. Морфин - основа 

героина, а  эндорфин –  сокращенное название для эндогенного морфина, то есть нарко-

тика, который вырабатывается у нас самим организмом. В больших дозах эндорфин, как 

и другие опиаты, повышает настроение и запускает эйфорию, однако «гормоном счастья 

и радости» называть его неверно: эйфорию вызывает дофамин, а эндорфины только спо-

собствуют активности дофамина. Главное действие эндорфина в  другом: он мобилизует 

наши резервы и позволяет забыть про боль.

Условия выработки эндорфина: здоровый организм, серьезные физическим нагрузки, 

немного шоколада и ощущение радости. Для бойца – это победная схватка на поле сраже-

ния. О том, что раны победителей заживают быстрее, чем раны побежденных, было извест-

но еще в Древнем Риме. 
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Je možné svévolně měnit svou hladinu testosteronu? Ano. Pokud se muž věnuje bojovým, si-

lovým a extrémním sportům a častěji podléhá hněvu, jeho organismus zvyšuje produkci tohoto 

hormonu. A pokud ze sebe dívka častěji dělá hloupou a připouští si k tělu strach, její organismus 

zvýší produkci estrogenu.

Oxytocin, hormon důvěry a něžné oddanosti. Zvýšení hladiny oxytocinu v krvi vyvolává pocit 

spokojenosti, úbytek strachu a úzkostí či pocit důvěry a vyrovnanosti po boku partnera, tedy člo-

věka, kterého vnímáme jako duševně blízkého. Na fyziologické úrovni oxytocin spouští mechani-

smus oddanosti: právě tento hormon zapříčiňuje mateřskou a otcovskou lásku, žena je díky němu 

přitahována ke svému sexuálnímu partnerovi a u muže vytváří romantickou náladu, sexuální ná-

klonnost a ochotu být věrný. Například nutí ženaté či zamilované muže držet se dále od ostatních 

atraktivních žen. Na základě hladiny oxytocinu v krvi můžeme s jistotou mluvit o sklonu člověka 

k věrnosti a připravenosti vstupovat do důvěrných vztahů. Zajímavostí je, že oxytocin léčí autis-

mus. Děti i dospělí, kteří jím trpí, se po léčbě tímto hormonem stali emotivnějšími, a navíc lépe 

chápali a rozpoznávali emoce ostatních. Lidé s vysokou hladinou oxytocinu mají zdravější a delší 

život, jelikož zlepšuje stav nervové a srdeční soustavy a stimuluje produkci endorfinů, tj. hormonů 

štěstí.

Obdobou oxytocinu je vazopresin, který má přibližně stejné účinky.

Fenyletylamin, hormon zamilovanosti. Pokud se v nás vzedmul při kontaktu s atraktivním 

člověkem, zahoří v nás živé sympatie a náklonnost. Fenyletylamin se vyskytuje v čokoládě, sladko-

stech i v dietních nápojích, nicméně konzumací těchto potravin si příliš nepomůžeme. Pro vyvo-

lání zamilovanosti je nutný fenyletylamin endogenní, tedy vylučovaný samotným mozkem. V po-

věstech o Tristanovi a Isoldě či v Shakespearově dramatu Sen noci svatojánské se objevují nápoje 

lásky, ale ve skutečnosti si náš chemický systém úzkostně chrání své výsadní právo na kontrolu 

našich emocí.

Endorfiny se rodí ve vítězném boji a  pomáhají zapomenout na bolest. Morfin je základem 

heroinu a endorfin je zkrácený výraz pro endogenní morfin, tedy narkotikum, které je vytváře-

no samotným organismem. Ve velkých dávkách endorfin, stejně jako jiné opiáty, zlepšuje náladu 

a vyvolává euforii, ale hormonem štěstí a radosti je nazýván neprávem. Euforii spouští dopamin 

a endorfiny pouze podporují jeho činnost. Hlavním úkolem endorfinu je mobilizace našich rezerv 

a opomíjení bolesti.

Předpoklady pro výrobu endorfinu jsou zdravý organismus, velká fyzická zátěž, trocha čokolá-

dy a pocit radosti. U vojáka je to vítězný boj na bitevním poli. To, že rány vítězů se hojí rychleji než 

rány poražených, bylo známé už ve starověkém Římě. 



74 Для спорстмена – это «второе дыхание», которое открывается на долгой дистанции 

(«эйфория бегуна») или в  спортивном состязании, когда силы кажутся на исходе, но 

победа близка. Радостный и долгий секс – также источник эндорфинов, при этом у мужчин 

он в  большей степени запускается энергичной физической активностью, а  у женщин 

– ощущением радости. Если женщины будут в  сексе активнее, а  мужчины увлеченно 

радостнее, тем крепче будет их здоровье и богаче переживания.

Если рассматривать действие гормонов и  нейромедиаторов в  процессе деятельности, то 

немного упрощенно это выглядит так.

 — Восприятие и анализ информации регулируется норадреналином. Чем выше нора-

дреналин, тем выше скорость приема и переработки информации.

 — Эмоциональная реакция на полученную информацию зависит от серотонина. Чем 

выше серотонин, тем реакции более взвешенная, адекватная, сбалансированная.

 — Генерация вариантов действий определяется дофамином: чем выше его уровень, 

тем легче и  быстрее человек придумывает разнообразные варианты решения  – 

впрочем, не особенно проверяя их критикой.

 — Проверка критикой и отсеивание неадекватных вариантов – это работа серотонина.

 — А вот чтобы в конце концов принять решение и начать действовать, нужен нора-

дреналин.

Главное, что важно знать про гормоны: большинство из них запускается той же физиче-

ской активностью, которую они же производят. Прочитайте статью еще раз:

Чтобы мужчине повысить свою мужественность, ему нужно начать вести себя муже-

ственно: тестостерон запускает здоровую агрессивность, но и запускается единобоствами, 

силовыми и экстремальными видами спорта. Если девушка чаще играет блондинку и раз-

решает себе страхи, ее организм усиливает выработку эстрогена, запускающими страхи 

и тревоги.

Окситоцин укрепляет доверие и близкую привязанность, но одновременно и запускает-

ся тем же самым: начинайте доверять любимым, говорите им теплые слова, и вы повысите 

в себе уровень окситоцина.

Эндорфин помогает преодолевать боль и дает силы на почти невозможное. Что нужно, 

чтобы запустить этот процесс? Ваша готовность к физическим нагрузкам, привычка прео-

долевать себя…

Если вы хотите чаще получать состояние восторга и эйфории, идите туда, где практику-

ется это поведение. Начнете в компании таких же, как вы, кричать от восторга – забурлив-

ший в вашей крови дофамин приведет вас в восторг. Поведение восторга запускает пере-

живание восторга.
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U sportovce je to „druhý dech“, který se objevuje při dlouhé trati („euforie běžce“) nebo při závodu, 

když má pocit, že je u konce svých sil, ale vítězství je blízké. Radostný a dlouhý sex je také zdrojem 

endorfinů, přičemž u mužů se ve velké míře vyplavuje díky energické fyzické činnosti a u žen díky 

pocitu radosti. Čím budou ženy při sexu aktivnější a muži veselejší, tím bude jejich zdraví pevnější 

a prožitek vydatnější.

Zjednodušeně je činnost hormonů a neurotransmiterů následující:

 — Vjem a analýza informací jsou regulovány noradrenalinem. Čím vyšší míra noradrenalinu, 

tím rychlejší příjem a zpracování informace.

 — Emocionální reakce na získanou informaci je závislá na serotoninu. Čím vyšší je jeho hla-

dina, tím je reakce promyšlenější, adekvátnější a vyrovnanější.

 — Vytváření variant jednání je dáno dopaminem. Čím vyšší hladina, tím jednodušeji a rychle-

ji člověk vymýšlí různé varianty řešení, ale bez přílišného kritického hodnocení.

 — Kritické hodnocení a třídění neadekvátních možností jsou úkolem serotoninu.

 — K tomu, aby se člověk nakonec rozhodl a začal jednat, je potřeba noradrenalin.

O hormonech je důležité vědět, že se většina z nich spouští stejnou fyzickou aktivitou, kterou vy-

volávají. Přečtěte si článek ještě jednou:

Aby muž posílil svou mužnost, musí se začít chovat mužně. Testosteron spouští zdravou agresi 

a je uvolňován při bojových, silových a extrémních sportech. Pokud ze sebe dívka častěji dělá hlou-

pou a připouští si strach, její organismus zintenzivní výrobu estrogenu, který je spouštěn strachem 

a úzkostí.

Oxytocin posiluje důvěru a oddanost, ale současně je spouštěn tímtéž. Začněte důvěřovat svým 

milovaným, říkejte jim hřejivá slova a zvýšíte si hladinu oxytocinu.

Endorfin pomáhá překonávat bolest a  dává sílu k  téměř nemožnému. Jak nastartovat tento 

proces? Vlastní připraveností na fyzickou zátěž a zvykem překonávat sám sebe.

Pokud chcete častěji pociťovat nadšení a euforii, jděte tam, kde se setkáte s takovým chováním. 

Začněte ve společnosti stejných lidí jako vy křičet nadšením – dopamin rozbouřený v krvi vás při-

vede k euforii. Euforické chování je příčinou prožitku euforie.



76 Человек в депрессии выбирает серые тона, но серотонин, улучшающий настроение, за-

пускается в первую очередь ярким солнечным светом. Человек в дурном настроении су-

тулится и предпочитает запираться в одиночестве. Но как раз хорошая осанка и прогулки 

способствуют выработке серотонина, который запускает вам ощущения радости и счастья. 

Итого: вылезайте из берлог, распрямляйте спину, включайте яркий свет, то есть ведите 

себя так, как ведет себя радостный человек, и ваш организм начнет вырабатывать серото-

нин, гормон радости и счастья.

ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ СВОЕ СОСТОЯНИЕ – НАЧНИТЕ МЕНЯТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ!
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Člověk v depresi vyhledává šedivé odstíny, ale serotonin, který zlepšuje náladu, je uvolňován 

především jasným slunečním světlem. Člověk se špatnou náladou se hrbí a uzavírá se sám do sebe. 

Ale právě správné držení těla a  procházky podporují produkci serotoninu, který spouští pocity 

radosti a štěstí. Vylezte tedy z brlohu, narovnejte záda, rozsviťte jasné světlo; chovejte se tak, jak se 

chová veselý člověk, a váš organismus začne vyplavovat serotonin, hormon radosti a štěstí.

POKUD CHCETE ZMĚNIT VAŠE ROZPOLOŽENÍ, ZMĚŇTE SVOJE CHOVÁNÍ!



78 JOSÉ ORTEGA Y GASSET 
HISTORIA COMO SISTEMA

I
La vida humana es una realidad extraña, de la cual lo primero que conviene decir es que es la 

realidad radical, en el sentido en que a ella tenemos que referir todas las demás, ya que las demás 

realidades, efectivas o presuntos, tienen de uno u otro modo que aparecer en ella.

La nota más trivial, pero a la vez la más importante de la vida humana, es que el hombre no 

tiene otro remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia. La vida nos es dada, 

puesto que no nos la damos a nosotros mismos, sino que nos encontramos en ella de pronto y sin 

saber cómo, Pero la vida que nos es dada no nos es dada hecha, sino que necesitamos hacérnosla 

nosotros, cada cual la suya. La vida es quehacer, Y lo más grave de estos quehaceres en que la vida 

consiste no es que sea preciso hacerlos, sino, en cierto modo, lo contrario; quiero decir, que nos 

encontramos Siempre forzados a hacer algo pero no nos encontramos nunca estrictamente forza-

dos a hacer algo determinado, que no nos es impuesto este o el otro quehacer, como le es impuesta 

al astro su trayectoria o a la piedra su gravitación. Antes que hacer algo, tiene cada hombre que 

decidir, por su cuenta y riesgo, lo que va a hacer. Pero esta decisión es imposible si el hombre no 

posee algunas convicciones sobre lo que son las cosas en su derredor, los otros hombres, él mismo. 

Sólo en vista de ellas puede, preferir una acción a otra, puede, en suma, vivir.

De aquí que el hombre tenga que estar siempre en alguna creencia y que la estructura de su 

vida dependa primordialmente de las creencias en que esté y que los cambios más decisivos en la 

humanidad sean los cambios de creencias, la intensificación o debilitación de las creencias. El 

diagnóstico de una existencia humana –de un hombre, de un pueblo, de una época– tiene que 

comenzar filiando el repertorio de sus convicciones. Son éstas el suelo de nuestra vida. Por eso se 

dice que en ellas el hombre está. Las creencias son lo que verdaderamente constituye el estado del 

hombre. Las he llamado «repertorio» para indicar que la pluralidad de creencias en que un hom-

bre, un pueblo o una época ésta no posee nunca una articulación plenamente lógica, es decir, que 

no forma un sistema de ideas, como lo es o aspira a serlo, por ejemplo, una filosofía. Las creencias 

que coexisten en una vida humana, que la sostienen, impulsan y dirigen son, a veces, incongruen-

tes, contradictorias o, por lo menos, inconexas. Nótese que todas estas calificaciones afectan a las 

creencias por lo que tienen de ideas. Pero es un error definir la creencia como idea. La idea agota su 

papel y consistencia con ser pensada, y un hombre puede pensar cuanto se le antoje y aun muchas 

cosas contra su antojo. En la mente surgen espontáneamente pensamientos sin nuestra voluntad 

ni deliberación y sin que produzcan efecto alguno en nuestro comportamiento. La creencia no es, 

sin más, la idea que se piensa, sino aquella en que además se cree. Y el creer no es ya una operación 

del mecanismo «intelectual», sino que es una función del viviente como tal, la función de orientar 

su conducta, su quehacer.
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MICHAEL STEFAN
Dějiny jako systém. Překlad španělského originálu

I
Lidský život je zvláštní realitou, o níž první, co se hodí říct je, že je to realita radikální, a to v tom 

smyslu, že k ní vztahujeme všechny ostatní reality, poněvadž ty, skutečné či domnělé, se v ní tak 

či onak objevují.

Banálním, ačkoliv čím dál pro lidský život důležitějším poznatkem je, že člověk nemá jiný pro-

středek, jak se udržet naživu, než že pro to bude něco dělat. Život nám je dán, tedy nenadělili jsme 

si jej sami, ale ocitáme se v něm náhle, a aniž bychom věděli jak. A tento život nám daný, není 

nám daný hotov, nýbrž musíme jej vytvořit, každý ten svůj. Život je úkolem [quehacer]. Nejtěžší 

na těchto úkolech, v  nichž spočívá život, není jejich vykonání, ale vlastně to opačné  – myslím 

tím, že jsme vždy nuceni něco činit, nikdy ale nic určitého, není nám tedy uložen ten nebo onen 

úkol, jako je nebeským tělesům uložen jejich pohyb, nebo kameni jeho přitažlivost. Před každým 

činem se člověk musí rozhodnout, ke své starosti a riziku, co udělá. Tato rozhodnutí jsou ovšem 

nemožná pro člověka, který nezastává jistá přesvědčení o věcech svého okolí, o ostatních lidech 

a sobě samém. Jen s ohledem na ně může dát přednost jednomu činu před druhým, v podstatě žít.

Protože člověk musí vždy mít nějaké přesvědčení, jelikož struktura života vždy závisí přede-

vším na přesvědčeních, která zastáváme, jsou zásadními změnami pro lidstvo změny přesvědčení, 

zesilování nebo zeslabování přesvědčení. Porozumění lidské existenci – člověka, národa, epochy – 

musí započít soupisem jejích přesvědčení. Ta jsou v základu našeho žití. Proto se říká, že přesvěd-

čení člověk obývá. Přesvědčení skutečně utvářejí podobu [estado] člověka. Řekl jsem „soupisem“, 

abych naznačil mnohost přesvědčení, jež člověk, národ či epocha obývá, které nikdy netvoří spo-

jení čistě logické; přesvědčení tedy netvoří systém idejí, jakým je nebo touží být filosofie. Přesvěd-

čení, která spoluexistují v jednom lidském životě, udržují jej, pohánějí a řídí, jsou občas v rozporu, 

jsou protichůdná nebo spolu přinejmenším nesouvisí. Všimněte si, že všechno toto škatulkování 

ovlivňuje přesvědčení, která máte za ideje. Je ale chybou označovat přesvědčení za ideu. Idea vy-

čerpává svou roli a postavení tím, že je myšlena, a člověk ji může myslet, jak se mu zlíbí, a dokonce 

i jak se mu znelíbí. V mysli se spontánně bez naší vůle a rozvahy vynořují myšlenky, aniž by nějak 

ovlivnily naše jednání. Přesvědčení není jen tak nějakou myšlenou ideou, nýbrž něčím, v co se 

navíc věří. Víra pak není úkonem „intelektového“ mechanismu, ale je úlohou konkrétního živého 

organismu, úlohou nasměrování počínání, jeho úkolem [quehacer].



80 Hecha esta advertencia, puedo retirar la expresión antes usada y decir que las creencias, mero 

repertorio incongruente en cuanta son sólo ideas, forman siempre un sistema en cuanto efectivas 

creencias o, lo que es igual, que, inarticuladas desde el punto de vista lógico o propiamente intelec-

tual, tienen siempre una articulación vital, funcionan como creencias apoyándose unas en otras, 

integrándose y combinándose. En suma, que se dan siempre como miembros de un organismo, 

de una estructura. Esto hace, entre otras cosas, que posean siempre una arquitectura y actúen 

en jerarquía. Hay en toda vida humana creencias básicas, fundamentales, radicales, y hay otras 

derivadas de aquéllas, sustentadas sobre aquéllas y secundarias. Esta indicación no puede ser más 

trivial, pero yo no tengo la culpa de que, aun siendo trivial, sea de la mayor importancia.

Pues si las creencias de que se vive careciesen de estructura, siendo como son en cada vida 

innumerables, constituirían una pululación indócil a todo orden y, por lo mismo, ininteligible. Es 

decir, que sería imposible el conocimiento de la vida humana.

El hecho de que, por el contrario, aparezcan en estructura y con jerarquía permite descubrir su 

orden secreto y, por tanto, entender la vida propia y la ajena, la de hoy y la de otro tiempo.

Así podemos decir ahora: el diagnóstico de una existencia humana –de un hombre, de un pue-

blo, de una época– tiene que comenzar filiando el sistema de sus convicciones y para ello, antes 

que nada, fijando su creencia fundamental, la decisiva, la que porta y vivifica todas las demás.

Ahora bien: para fijar el estado de las creencias en un cierto momento, no hay más método que 

el de comparar éste con otro u otros. Cuanto mayor sea el número de los términos de comparación, 

más preciso será el resultado –otra advertencia banal cuyas consecuencias de alto bordo emerge-

rán súbitamente al cabo de esta meditación.

II
Si comparamos el estado de creencias en que el hombre europeo se halla hoy con el reinante hace 

no más treinta años, nos encontramos con que ha variado profundamente, por haberse alterado la 

convicción fundamental.

La generación que florecía hacia 1900 ha sido la última de un amplísimo ciclo, iniciado a fines 

del siglo XVI y que se caracterizó porque sus hombres vivieron de la fe en la razón. ¿En qué con-

siste esta fe?

Si abrimos el Discurso del Método, que ha sido el programa clásico del tiempo nuevo, vemos que 

culmina en las siguientes frases: «Las largas cadenas de razones, todas sencillas y fáciles, de que 

acostumbran los geómetras a servirse para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían 

dado ocasión para imaginarme que todas las cosas, que puedan caer bajo el conocimiento de los 

hombres se siguen las unas a las otras en esta misma. materia y que sólo con Cuidar de no recibir 

como, verdadera ninguna que no lo sea y de guardar siempre el orden en, que es preciso deducirlas 

unas de las otras, no puede haber ninguna tan remota que no quepa, a la postre, llegar a ella, ni tan 

oculta que no se la pueda descubrir,» (Oeuvres, cd, Adam et Tannery, tomo VI, pág. 19.)
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S tímto vědomím mohu nyní odmítnout dříve užitý slovní obrat a říci, že přesvědčení, z po-

hledu idejí jen odporující si soupis, vždy tvoří systém účinných přesvědčení, nebo, což je totéž, ač 

nevyslovitelné z pohledu logiky a vlastního intelektu, vždy mají vyjádření vitální, začleněny a sla-

děny slouží jako opora sobě navzájem. Ve výsledku se tak podávají vždy jako součást organismu, 

součást struktury. To mimo jiné znamená, že vždy představují celek a působí v hierarchii. V lid-

ském životě existují přesvědčení základní, podstatná, radikální, a pak také další z nich odvozená, 

sekundární, která na nich stojí. Toto označení nemůže být triviálnější, nemohu ovšem za to, že ač 

triviální, je velmi důležité.

Kdyby totiž přesvědčení, dle nichž se žije, postrádala strukturu, byla by jen jedněmi z mnoha, 

množinou vzdorující řádu a pochopení. Nebylo by tak možné poznání lidského života.

Právě skutečnost, že se jeví ve struktuře a hierarchii, dovoluje objevit skrytý řád, a tak pochopit 

život vlastní i cizí, život dnešní i jiné doby.

Můžeme tak říct: porozumění lidské existenci – člověka, národa, epochy – musí započít soupi-

sem jejích přesvědčení, a především rozpoznáním přesvědčení základního, rozhodujícího, které 

nese a živí všechna ostatní.

Nuže: abychom vystihli stav přesvědčení v určitém momentu, není jiné metody než komparo-

vat ho s jiným a jinými. Čím větší je počet komparovaných, tím přesnější je výsledek – další banální 

poznatek, jehož dalekosáhlé důsledky vyjdou najevo nečekaně až na samém konci této úvahy.

II
Porovnáváme -li podobu přesvědčení, ve které se dnes Evropan nalézá, s tou, která převládala před 

pouhými třiceti lety, shledáme, že se proměnila zásadně, neboť byla zvrácena základní jistota.

Generace, která prosperovala do roku 1900, byla poslední z dlouhé epochy, započaté v 16. stole-

tí, kterou charakterizovala lidská víra v rozum. V čem tato víra spočívala?

Otevřeme -li Rozpravu o metodě, která byla typickým programem nové doby, vidíme, že vrcholí 

následujícími větami: „Dlouhé řetězce zcela prostých a snadných argumentů, jimiž geometrové 

obvykle dospívají ke svým nejobtížnějším závěrům, mě přivedly k myšlence, že stejně postupují 

všechny věci, které mohou být předmětem lidského poznání. A tedy když nepřijmeme jako prav-

divé nic, co pravdivé není, a když vždy zachováme náležitý řád ve vyvozování jedné věci z druhé, 

nemůže existovat nic tak vzdáleného, k čemu bychom nedospěli, ani nic tak skrytého, abychom to 

neobjevili.“1

1 Cit. Descartes, René: Rozprava o metodě. Přeložil Karel Šprunk. Praha: Oikoymenh, 2016, s. 20.
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una edad, eso que llamamos la Edad Moderna, Esa Edad Moderna de la cual muchos piensan que 

hoy asistimos nada menos que a su agonía, a su canto del cisne.

Y es innegable, por lo menos, que entre el estado de espíritu cartesiano y el nuestro existe no 

floja diferencia, ¡Qué alegría, qué tono de enérgico desafío al Universo, qué petulancia mañanera 

hay en esas magníficas palabras de Descartes! Ya lo han oído ustedes: aparte los misterios divinos, 

que por cortesía deja a un, lado, para este hombre no hay ningún problema que no sea soluble. 

Este hombre nos asegura que en el Universo no hay arcanos, no hay secretos irremediables ante 

los cuales la humanidad tenga que detenerse aterrorizada e inerme. El mundo que rodea por todas 

partes al hombre, y en existir dentro del cual consiste su vida, va a hacerse transparente a la mente 

humana hasta sus últimos entresijos. El hombre va, por fin, a saber la verdad sobre todo. Basta con 

que no se azore ante la complejidad de los problemas, con que no se deje obnubilar la mente por las 

pasiones: si usa con serenidad y dueño de sí el aparato de su intelecto, sobre todo si lo usa con buen 

orden, hallará que su facultad de pensar es ratio, razón, y que en la razón posee el hombre el poder 

como mágico de poner claridad en todo, de convertir en cristal lo más opaco, penetrándolo con el 

análisis y haciéndolo así patente, El mundo de la realidad y el mundo del pensamiento son –según 

esto– dos Cosmos que se corresponden, cada uno de ellos compacto y continuo, en que nada que-

da abrupto, aislado e inasequible, sino que de cualquiera de sus puntos podemos, sin intermisión 

y sin brinco, pasar a todos los demás y contemplar su conjunto. Puede, pues, el hombre con su 

razón hundirse tranquilamente en los fondos abisales del Universo, seguro de extraer al problema 

más remoto y al más hermético enigma la esencia de su verdad, como -el buzo de Coromandel se 

sumerge en las profundidades del océano para reaparecer e poco trayendo entre los dientes la perla 

inestimable.

En los últimos años del siglo XVI y en estos primeros del XVII en que Descartes medita, cree, 

pues, el hombre de Occidente que el mundo posee una estructura racional, es decir, que la rea-

lidad tiene una organización coincidente con la del intelecto humano, se entiende, con aquella 

forma del humano intelecto que es la más pura: con la razón matemática. Es ésta, por tanto, una 

clave maravillosa que proporciona al hombre un poder, ilimitado en principio, sobre las cosas en 

torno, Fue esta averiguación una bonísima fortuna, Porque imaginen ustedes que los europeos 

no hubiesen en aquella sazón conquistado esa creencia, En el siglo XVI, las gentes de Europa 

habían perdido la fe en Dios, en la revelación, bien porque la hubiesen en absoluto perdido, bien 

porque hubiese dejado en ellos de ser fe viva. Los teólogos hacen una distinción muy perspicaz 

y que pudiera aclararnos no pocas cosas del presente, una distinción entre la fe viva y, la fe inerte. 

Generalizando el asunto, yo formularía así, esta distinción: creemos en algo con fe viva cuando esa 

creencia nos basta para vivir, y creemos en algo con fe, muerta, con fe inerte, cuando, sin haberla 

abandonado, estando en ella todavía, no actúa eficazmente en nuestra, vida. La arrastramos inváli-

da a nuestra espalda, forma aún parte de nosotros, pero yaciendo inactiva en el desván de nuestra 

alma. No apoyamos nuestra existencia en aquel algo creído, no brotan ya espontáneamente de esta 

fe las incitaciones y orientaciones para vivir. 
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Tato slova jsou kohoutím zpěvem racionalismu, pocitu svítání, jež počíná celou jednu epochu, 

kterou nazýváme moderní doba. Podle mnohých jsme dnes svědky smrtelného zápasu této moder-

ní doby, svědky její písně labutí.

A  je přinejmenším nepopiratelné, že mezi podobou karteziánského ducha a  tím naším není 

malých rozdílů. Jaká to radost, jaká to energie vyzývá Universum, jakou to ranní neomalenost 

zračí ona velkolepá Descartova slova! Však jste sami slyšeli: mimo božské záhady, které byly ze 

zdvořilosti ponechány stranou, není pro tohoto člověka problém, jenž by nešlo vyřešit. Tento člo-

věk nás ujišťuje, že ve Světě nejsou taje, nejsou nerozluštitelné záhady, před nimiž by se lidstvo 

ze strachu bezbranně pozastavilo. Svět, který člověka ze všech stran obklopuje, a existence, v níž 

spočívá lidský život, se lidské mysli zprůhlední až k posledním tajemstvím. Člověk konečně pozná 

pravdu o  všem. Stačí, že se neroztřese při spatření složitosti problému, že mu mysl nezatemní 

vášně: užívá -li v klidu a sebekontrole nástroj svého intelektu, především, užívá -li ho popořádku, 

shledá, že schopnost myslet je ratio, rozum, a že v rozumu má člověk magickou moc zprůzračnit 

všechno, proměnit v křišťál i to nejtemnější, neboť analýzou vše pronikne a projasní. Podle toho 

si svět reality a svět myšlení odpovídají; oba jsou kompaktní a souvislé, bez čehokoliv příkrého, 

osamoceného a nedostupného, a navíc oba zřízeny tak, že lze z kteréhokoliv jejich bodu, bez přeru-

šení či skákání, projít všechny ostatní a nazřít celek. Tak se tedy člověk se svým rozumem bezsta-

rostně potápí k hlubinám světa s jistotou, že z nejzazšího problému a nejobtížnější hádanky vytěží 

esenci pravdy, podobně jako se potápěč při Coromandelu noří do hloubky oceánu, aby po chvíli 

znovu vyplaval s perlou nevyčíslitelné hodnoty mezi zuby.

Na konci 16. století a  počátku 17., kdy Descartes medituje, věří Západní člověk, že je světu 

vlastní racionální struktura, jinými slovy, že je realita strukturovaná shodně s  formou lidského 

intelektu, a tedy si odpovídají, a sice s nejčistší formou lidského intelektu: s matematickým rozu-

mem. Tento zázračný klíč skýtá člověku v podstatě neomezenou moc nad věcmi kolem. Bylo to 

šťastné zjištění. Neboť představte si, že by Evropané v onom okamžiku tohoto přesvědčení nedo-

sáhli. V 16. století ztratili lidé víru v boha (a zjevení) buď protože již byla nadobro ztracena, nebo 

poněvadž přestala být živou vírou. Teologové činí jedno důmyslné rozlišení, které nám umožní ob-

jasnit nemálo současných otázek, rozlišení mezi živou vírou a vírou netečnou. Když případ zobec-

ním, mohu vyjádřit rozlišení takto: živou vírou věříme v něco, pakliže nám ono přesvědčení pro 

život postačuje, netečnou či mrtvou vírou naopak věříme v něco, pakliže jsme přesvědčení dosud 

neopustili, když jej stále obýváme, přestože na náš život již nemá účinek. Neseme ho nefunkční na 

ramenou, tvoří sice ještě naši součást, ale jen nečinně leží na půdě naší duše. Neopíráme o něj svou 

existenci, z oné víry už samovolně neraší podněty a pokyny k životu. 



84 La prueba de ello es que se nos olvida a toda hora que aún creemos en eso, mientras que la fe viva 

es presencia permanente y activísima de la entidad en que creemos. (De aquí el fenómeno per-

fectamente natural que el místico llama «la presencia de Dios». También el amor vivo se distingue 

del amor inerte y arrastrado, en que lo amado nos es, sin síncope ni eclipse, presente. No tenemos 

que ir a buscarlo con la atención, sino, al revés, nos cuesta trabajo quitárnoslo de delante de los 

ojos íntimos. Lo cual no quiere decir que estemos siempre, ni siquiera con frecuencia, pensando en 

ello, sino que constantemente «contamos con ello».) Muy pronto vamos a encontrar un ejemplo de 

esta diferencia en la situación actual del europeo.

Durante la Edad Media había éste vivido de la revelación. Sin ella y atenido a sus nudas fuer-

zas, se hubiera sentido incapaz de habérselas con el contorno misterioso que le era el mundo, 

con los tártagos y pesadumbres de la existencia. Pero creía con fe viva que un ente todopodero-

so, omniscio, le descubría de modo gratuito todo lo esencial para su vida. Podemos perseguir las 

vicisitudes de esta fe y asistir, casi generación tras generación, su progresiva decadencia. Es una 

historia melancólica. La fe viva se va desnutriendo, palideciendo, paralizándose, hasta que, por los 

motivos que fuere –no puedo ahora entrar en el asunto– hacia mediados del siglo XV, esa fe viva 

se convierte claramente en fe cansada, ineficaz, cuando no queda por completo desarraigada del 

alma individual. El hombre de entonces comienza a sentir que no le basta la revelación para acla-

rarle sus relaciones con el mundo; una vez más, el hombre se siente perdido en la selva bronca del 

Universo, frente a la cual carece de orientación y mediador. El XV y el XVI son, por eso, dos siglos 

de enorme desazón, de atroz inquietud; como hoy diríamos, de crisis. De ellas salva al hombre oc-

cidental una nueva fe, una nueva creencia: la fe en la razón, en las nuove scienze. El hombre recaído 

renace. El Renacimiento es la inquietud parturienta de una nueva confianza fundada en la razón 

físico -matemática, nueva mediadora entre el hombre y el mundo.

III
Las creencias constituyen el estrato básico, el más profundo de la arquitectura de nuestra vida. 

Vivimos de ellas y, por lo mismo, no solemos pensar en ellas. Pensamos en lo que nos es más o me-

nos cuestión, Por eso decimos que tenemos estas o las otras ideas; pero nuestras creencias, más que 

tenerlas, las somos.

Cabe simbolizar la vida de cada hombre como un Banco. Este vive a crédito de un encaje oro 

que no suele verse, que yace en lo profundo de cajas metálicas ocultas en los sótanos de un edificio. 

La más elemental cautela invita a revisar de cuando en cuando el estado efectivo de esas garantías 

–diríamos de esas creencias, base del crédito.

Hoy es urgente hacer esto con la fe en la razón de que tradicionalmente –en una tradición de 

casi dos siglos vive el europeo. Puede decirse que hasta hace veinte años el estado de esa creencia 

no se había modificado en su figura general, pero que de hace veinte años a la fecha presente ha 

sufrido un cambio gravísimo. Innumerables hechos, sobremanera notorios y que fuera deprimente 

enunciar una vez más, lo muestran.
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Dokladem toho je skutečnost, kdy úplně zapomeneme, že v něco ještě věříme, zatímco živá víra je 

ustavičnou přítomností a aktivitou jsoucna, ve které se věří. (Odtud naprosto přirozený jev, jenž 

mystikové nazývají „přítomnost boží“. Rovněž živá láska se liší od lásky netečné a trpěné v tom, že 

milované je nám, mimo chvíle bezvědomí a zatmění, přítomno. Nemusíme ji hledat s námahou, 

právě naopak, stojí nás práci zbavit se jí z pod víček očí. Nechci tím říct, že bychom na ni vždy 

nebo často mysleli, nýbrž že s ní neustále „vedeme rozhovor“.) Velice brzy nalezneme příklad této 

distinkce v současném stavu Evropy.

Ve středověku se žilo ze zjevení. Bez něj, jen s vlastními silami, se člověk cítil neschopen exis-

tovat v záhadném okolí, jímž byl svět, s utrpením a tíhou bytí. Věřil ale živou vírou, která mu coby 

všemocná a vševědoucí bytost sama odhalila vše podstatné k životu. Lze stopovat zvraty této víry 

a vysledovat téměř po generacích postupný úpadek. Jsou to smutné dějiny. Živá víra prochází ne-

nasycena, bledne, je ochromena, z důvodů, jež se udály – ty nyní rozebírat nechci – až k polovině 

15. století, kdy se viditelně promění ve víru vysílenou, neúčinnou, až je nakonec úplně vykořeněna 

z duše jedince. Tehdejší člověk začíná cítit, že mu zjevení k projasnění souvislostí ve světě nestačí; 

znovu se cítí ztracen v drsné divočině světa, v tváři které postrádá zaměření a prostředníka. Pro-

to jsou 15. a 16. století staletími ohromných starostí, krutého neklidu, dnes bychom řekli krize. 

Z nich západního člověka zachraňuje nová víra, nové přesvědčení: víra v rozum, v novou vědu. 

Znovu -padlý člověk se znovu rodí. Renesance je neklidem rodičky nové důvěry založené v rozumu 

fyzikálně -matematickém, rodičky nového prostředníka mezi člověkem a světem.

III
Přesvědčení představují základní vrstvu, to nejhlubší ze struktury našeho života. Žijeme z nich, 

a proto na ně obvykle nemyslíme. Myslíme na to, co je pro nás více či méně problémem. Proto 

říkáme, že máme tyto či ony ideje; ale naše přesvědčení, ta nejen máme, těmi jsme.

Bylo by možné symbolicky znázornit život člověka jako banku. Funguje z důvěry ve zlaté re-

zervy, které nejsou vidět, protože leží hluboko v kovových trezorech ve sklepích budov. I ta nejzá-

kladnější opatrnost vyzývá jednou za čas zkontrolovat skutečný stav těchto rezerv – řekli bychom 

o přesvědčeních, stejně jako o rezervách.

Dnes je naléhavé tak učinit s vírou v rozum, ve které historicky – už asi dvě století – Evropan 

žije. Lze říct, že ještě do doby před 20 lety, se podoba tohoto přesvědčení zásadně nezměnila, ale 

od té doby doposud utrpěla hlubokou proměnou. Dokládá to nespočet notoricky známých faktů, 

jejichž opakovaný výklad by byl skličující.



86 No será necesario advertir que al hablar de la fe tradicional en la razón y de su actual modifica-

ción no me refiero a lo que acontece en éste o el otro individuo como tal. Aparte de lo que crean los 

individuos como tales, es decir, cada uno por sí y por propia cuenta, hay siempre, un estado colec-

tivo de creencia. Esta fe social puede coincidir o no con la que tal o cual individuo siente. Lo deci-

sivo en este asunto es que, cualquiera sea la creencia de cada uno de nosotros, encontramos ante 

nosotros constituido, establecido colectivamente, con vigencia social en suma, un estado de fe.

La fe en la ciencia a que me refiero no era sólo y primero una opinión individual, sino, al revés, 

una opinión colectiva, y cuando algo es opinión colectiva o social es una realidad independiente 

de los individuos, que está fuera de éstos como las piedras del paisaje, y con la cual los individuos 

tienen que contar quieran o no. Nuestra opinión personal podrá ser contraria a la opinión social 

pero ello no sustrae a ésta quilate alguno de realidad. Lo especifico, lo constitutivo de la opinión 

colectiva es que su existencia no depende de que sea o no aceptada por un individuo determinado. 

Desde la perspectiva de cada vida individual aparece la creencia pública como si fuese una cosa 

física. La realidad, por decirlo así, tangible de la creencia colectiva no consiste en que yo o tú la 

aceptemos, sino, al contrario, es ella quien, con nuestro beneplácito o sin él, nos impone su reali-

dad y nos obliga a contar con ella, A este carácter de la fe social doy el nombre de vigencia. Se dice 

de una ley que es vigente cuando sus efectos no dependen de que yo la reconozca, sino que actúa 

y opera prescindiendo de mi adhesión. Pues lo mismo la creencia colectiva para existir y gravitar 

sobre mí y acaso aplastarme, no necesita de que yo, individuo determinado, crea en ella. Si ahora 

acordamos, para entendernos bien, llamar «dogma social» al contenido de una creencia colectiva, 

estamos listos para poder continuar nuestra meditación.

Si, pertrechados con estos conceptos instrumentales, comparamos la situación en que hacia 

1910 los europeos se encontraban y la de ahora, la advertencia del cambio, de la mutación sobreve-

nida, debería causarnos un saludable pavor. Han bastado no más de veinte años –es decir, sólo un 

trozo de la vida de un hombre, que es ya de suyo tan breve– para trastocar las cosas hasta el punto 

de que mientras entonces, en cualquier parte de Europa, podía recurrirse a la fe en la ciencia y en 

los derechos de la ciencia como máximo valor humano, y esta instancia funcionaba automática-

mente y, dócil a su imperativo, reaccionaba eficaz, enérgico y súbito el cuerpo social, hoy hay ya 

naciones donde ese recurso provocaría sólo sonrisas, naciones que hace unos años eran precisa-

mente consideradas como las grandes maestras de la ciencia, y no creo que haya ninguna donde, 

a la fecha en que hablo, el cuerpo social se estremeciese ante la apelación.

IV
La ciencia está en peligro…
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Není nutné dodávat, že když mluvím o tradiční víře v rozum a její nynější obměně, neodvolá-

vám se na to, co se přihodí tomu či onomu jedinci, jako takovému. Vyjma toho, v co věří jedinci 

sami o sobě, tedy každý sám za sebe, vždy existuje jistá kolektivní podoba přesvědčení. Tato spo-

lečenská víra může, ale také nemusí být ve shodě s tím, co který jedinec pociťuje. Ať už je pře-

svědčení každého z nás jakékoliv, rozhodující v této věci je, že kolem sebe nacházíme vytvořenou 

a kolektivně ustanovenou podobu, která je společensky závazná.

Víra ve vědu, o níž zde pojednáváme, nebyla pouze a prvně názorem jedince, nýbrž právě na-

opak názorem kolektivním, a  je -li něco názorem kolektivním či společenským, pak je realitou 

nezávislou na jedincích, realitou, která je od jedinců oddělena podobně jako kameny od krajiny, 

realitou, s níž jedinci musí počítat, ať chtějí nebo ne. Náš osobní názor může odporovat názoru 

společnosti, to mu ale neupírá nic na skutečnosti. Příznačné a zásadní na kolektivním názoru je, 

že jeho existence nezávisí na přijetí konkrétním jedincem. Z  perspektivy každého jednotlivého 

života se veřejné přesvědčení jeví, jako by bylo fyzickou věcí. Hmatatelná skutečnost, řekněme, ko-

lektivního přesvědčení nespočívá v tom, že ho já nebo vy přijmete, ale naopak v tom, že nám i bez 

našeho souhlasu vnutí svou skutečnost a zavazuje nás s ním počítat. Tomuto rysu společenské víry 

přisuzuji známku platnosti. O zákonu se říká, že je platný, nikoliv když jeho účinky závisí na mém 

uznání, nýbrž pakliže funguje a působí bez ohledu na můj postoj. Stejně tak kolektivní přesvědčení 

k existenci a působení na mě, kterého dokáže i rozdrtit, nepotřebuje, abych já, konkrétní jedinec, 

v něj věřil. Dohodneme -li se nyní k snadnějšímu porozumění nazývat „společenským dogmatem“ 

obsah kolektivního přesvědčení, jsme připraveni pokračovat v naší úvaze.

Když vyzbrojeni těmito pojmovými nástroji srovnáme situaci, v níž se Evropané nacházeli až do 

roku 1910, se situací nynější, mělo by v nás rozpoznání změny, tohoto nenadálého obratu, vyvolat 

náležitou hrůzu. Stačilo jen nějakých 20 let – což je jen kousek lidského života, a ten je sám o sobě 

krátký – k pomatení záležitostí až do té míry, že zatímco tehdy bylo možné se v libovolné části 

Evropy dovolávat víry ve vědu a její práva, coby nejvyšší lidské hodnoty, a tato instance fungovala 

automaticky, načež společenské shromáždění, poslušné jejího imperativu, reagovalo účinně, ener-

gicky a okamžitě, dnes jsou již národy, kde ono volání vzbuzuje jen úsměvy, a jsou to právě ty ná-

rody, které byly přednedávnem považovány za průkopníky vědy. Nemyslím, že by se v současnosti 

našel národ, kde by se před takovýmto apelem společnost zatřásla.

IV
Věda je v nebezpečí…
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ XVI. ROČNÍKU PŘEKLADATELSKÉ 
SOUTĚŽE FF OU 2021

PŘEKLADY Z ANGLIČTINY
Soutěž pro studenty středních škol

Ažběta Bařinová Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky Hodonín

Anežka Bayerová Gymnázium Pardubice

Tereza Bednáriková Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Orlová-Lutyně 

Šimon Bezděk 1st International School of Ostrava

Kateřina Borutová Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Anna Bramborová Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,  
Kralupy nad Vltavou

Barbora Czudková Gymnázium Třinec

Michala Častulíková Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Veronika Dobrá Obchodní akademie Plzeň

Vojtěch Dubčák Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1. místo

Ekaterina Egorova Jazyková škola Dmitria Nikitina, Jaroslavl, Rusko

Filip Flekač Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Lukáš Foniok Gymnázium, Havířov-Podlesí

Martina Gajdušková Masarykovo gymnázium Příbor

Lukáš Gromnica Střední škola polygrafická Olomouc

Lukáš Grümann Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Natálie Hadžegová Biskupské gymnázium v Ostravě

Jiří Hána Biskupské gymnázium v Ostravě

Matěj Hrůza Gymnázium Brno, Slovanské náměstí

Eliška Chýlková Gymnázium Budějovická, Praha 1. místo

Aneta Jandíková Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Magdaléna Jedličková Gymnázium Říčany

Lucie Jourová Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Karolína Kaczorová Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Vladimír Kadlec Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Kryštof Kalvach Gymnázium, Pardubice

Viktorie Kaňoková Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Veronika Krampotová Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Romana Krejčí Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí 

Matěj Křížek Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Klára Kurtanovová Obchodní akademie Plzeň

Valérie Malá Gymnázium Olomouc-Hejčín 2. místo

Kryštof Mec Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek



92 Michael Mira Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov-Město

Ondřej Pešek Jiráskovo gymnázium Náchod 2. místo

David Podroužek Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Sofie Alexandra Pokludová Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá

Adéla Ponczová Gymnázium, Třinec

Vendula Prágrová Cloverleaf Group, Ostrava-Zábřeh

Jan Prus Střední průmyslová škola, Karviná

Šimon Přichystal Gymnázium Říčany

Natálie Rusiňáková Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Dorota Schreiberová Gymnázium, Havířov-Město

Natálie Skácelová Slezské gymnázium, Opava

Eva Smith Střední škola technická a zemědělská Nový Jičín

Jaroslava Sodomková Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,  
Kralupy nad Vltavou

Magdaléna Stachová Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Klára Stuchlá Slezské gymnázium, Opava

Bára Svobodová Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Ondřej Šelong Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba

Jáchym Šimko Gymnázium, Havířov-Podlesí

Eliška Šlancarová Gymnázium Brno, Slovanské náměstí

Irma Šťastníková Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí 

Veronika Tmějová Gymnázium, Havířov-Město

Daniel Urban Gymnázium Olomouc-Hejčín

Tereza Vargončíková Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 3. místo

Tereza Vašková Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov

Jiří Závada Wichterlovo gymnázium Ostrava-Poruba 3. místo

Soutěž pro studenty vysokých škol
Lucie Bednářová Univerzita Karlova čestné uznání

Martina Filgasová Univerzita Palackého v Olomouci

Julie Gonzálezová Univerzita Karlova

Natálie Gruberová Univerzita Palackého v Olomouci

Jana Kollarčíková Západočeská univerzita v Plzni

Žaneta Kovářová Ostravská univerzita čestné uznání

Klára Krásenská Univerzita Karlova čestné uznání

Krůželová Benedikta Ostravská univerzita

Anna Láníčková Masarykova univerzita

Hana Menšíková Ostravská univerzita

Lenka Parsons Mezinárodní vysokoškolský institut 

Barbora Pastyříková Univerzita Tomáše Bati

Martin Plaček Karlova univerzita
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Ivo Polevič Ostravská univerzita

Lucie Salavová Masarykova Univerzita

Fabiána Tetamenti Ostravská univerzita

PŘEKLADY Z FRANCOUZŠTINY
Soutěž pro studenty středních škol

Anna Baníková Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Alžběta Batková Slezské gymnázium Opava

Tereza Bednáriková Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o., Orlová-Lutyně 

Natálie Doležalová Gymnázium Josefa Ressela Chrudim 3. místo

Martina Gajdušková Masarykovo gymnázium, Příbor 1. místo

Emily Hoskins Gymnázium Jana Keplera, Praha 6-Hradčany

Jindřiška Jahodová Gymnázium Děčín

Klára Kalužová Slezské gymnázium Opava

Sebastian Klanica Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Vít Kološ Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba

Andrea Křížová Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Magdaléna Milková Gymnázium Brno, Slovanské náměstí

Alžběta Nešporová Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Lucie Nováková Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Olivie Paszová Gymnázium Karviná

Eva Réznerová Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Julien Pierre Sarazin Gymnázium Olomouc-Hejčín

Magdaléna Stachová Gymnázium Františka Živného, Bohumín

Ondřej Šelong Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Jan Tvrdoň Gymnázium Matyáše Lercha, Brno 2. místo

Adéla Tyrnerová Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

Soutěž pro studenty vysokých škol
Gabriela Brožová Univerzita Palackého v Olomouci čestné uznání

Petr Březina Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Kristýna Černá Univerzita Karlova v Praze

Phuong Thanh Dangová Univerzita Palackého v Olomouci

Kateřina Fojtíková Ostravská univerzita

Markéta Maroszová Ostravská univerzita

Lukáš Maroušek Univerzita Karlova v Praze

Tereza Mazlová Masarykova univerzita v Brně čestné uznání

Gabriela Myslivcová Ostravská univerzita

Hana Plachtová Masarykova univerzita v Brně

Vendula Seidlová Ostravská univerzita



94 Anna Strasserová Ostravská univerzita

Lada Vontorková Zuvačová Ostravská univerzita

PŘEKLADY Z ITALŠTINY
Soutěž pro studenty vysokých škol

Monika Grospičová Univerzita Karlova v Praze

Adéla Srubjanová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

PŘEKLADY Z LATINY
Soutěž pro studenty vysokých škol
Petr Březina Jihočeská univerzita

PŘEKLADY Z NĚMČINY
Soutěž pro studenty středních škol

Kristýna Baierová Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Míste 1. místo

Petra Bartková Matiční gymnázium, Ostrava

Saskia Simona Bednárová Biskupské gymnázium v Ostravě

Markéta Černoušková Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka

Petr Diľ Biskupské gymnázium v Ostravě

Laura Hanousková Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Pavel Horych Gymnázium, Havířov-Město

Eliška Hrubošová Gymnázium, Říčany

Lorraine Vivienne  
Kaluscha

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Tereza Kašpárková Gymnázium, Karviná 2. místo

Karolína Klimešová Gymnázium, Havířov-Město

Anežka Kožušníková Matiční gymnázium, Ostrava

Adéla Krpcová Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky  
a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm

Dorota Kudělková Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí

Nicola Leśniaková Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov

Vojtěch Martiňák Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky  
a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm

Michaela Müllerová Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zlín 2. místo

Dominika Naďová Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, Hodonín

Ivo Navrátil Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Thi Nga Nguyen Gymnázium, Havířov-Podlesí

Jiří Novák Gymnázium, Teplice
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Jan Prus Střední průmyslová škola, Karviná

Richard Smrž Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Barbora Soukupová Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Marek Stříbný Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Jan Tomšej Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1. místo

Tereza Vargončíková Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor 3. místo

Ivana Wróblová Gymnázium, Havířov-Podlesí 3. místo

Terezie Zamišková Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka

Eva Zezulková Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Zlín

Soutěž pro studenty vysokých škol
Edita Fialová Masarykova univerzita

Kateřina Fialová Univerzita Pardubice čestné uznání

Jitka Gryčová Masarykova univerzita

Lucie Hánová Univerzita Pardubice čestné uznání

Luboš Krupa Ostravská univerzita

Anastasija Kuzenkova Ostravská univerzita

Jan Kyjonka Ostravská univerzita

Hana Lisnerová Západočeská univerzita v Plzni

Lea Macíková Ostravská univerzita čestné uznání

Anna Nováková Univerzita Karlova čestné uznání

Jan Sládek Univerzita Karlova

Pavlína Soušková Ostravská univerzita čestné uznání

PŘEKLADY Z POLŠTINY
Soutěž pro studenty středních škol

Andrea Sopuchová Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Uherský Brod čestné uznání

Soutěž pro studenty vysokých škol
Martina Čalová Ostravská univerzita

Lucie Durczoková Univerzita Palackého

Jana Kačerová Masarykova univerzita

Martina Novotná Ostravská univerzita čestné uznání

Daniel Parchanský Ostravská univerzita

Terezie Šenkyříková Univerzita Palackého čestné uznání

Marek Wójtowicz Ostravská univerzita

PŘEKLADY Z PORTUGALŠTINY
Soutěž pro studenty vysokých škol

Kristýna Dzapková Masarykova univerzita v Brně



96 PŘEKLADY Z RUŠTINY
Soutěž pro studenty středních škol

Varvara Beliakova Jazykovaja škola Dmitrija Nikitina, Jaroslavl, Rusko

Šimon Bezděk 1st International School of Ostrava

Lucie Bízová Gymnázium, Olomouc-Hejčín 3. místo

Martina Glogarová Gymnázium Havířov-Město 3. místo

Terezie Havelková Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Kateřina Jahodová Slezské gymnázium Opava, p. o. 2. místo

Jana Jurenková Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek

Kryštof Mec Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1. místo

Tereza Korpaňová Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Pavel Myslivec Gymnázium Havířov-Město

Marie Páleníková Gymnázium Otrokovice

Nela Peterová Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

Zuzana Plachá Gymnázium, Olomouc-Hejčín

Natálie Skácelová Slezské gymnázium Opava, p. o. 1. místo

Tomáš Vlček Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim

Stanislav Was Gymnázium Františka Živného, Bohumín 2. místo

Soutěž pro studenty vysokých škol
Stanislava Košáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Alena Košáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Agáta Kolková Ostravská univerzita

Radim Cyroň Ostravská univerzita

Kateřina Sylvestrová Ostravská univerzita

Martina Holcmanová Ostravská univerzita

Michaela Matušková Ostravská univerzita čestné uznání

Kateřina Kaniová Ostravská univerzita

Tereza Sadová Ostravská univerzita

Michaela Volková Ostravská univerzita

PŘEKLADY ZE ŠPANĚLŠTINY 
Soutěž pro studenty středních škol

Veronika Bártlová Střední odborná škola služeb s.r.o, Olomouc-Pavlovičky

Alexandra Bumbalová Biskupské gymnázium v Ostravě, Ostrava-Poruba

Veronika Ciencialová Gymnázium, Třinec

David Dostál Gymnázium Olomouc-Hejčín

Lucia Herková Střední odborná škola služeb s.r.o, Olomouc-Pavlovičky

Veronika Hornová Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov

Alžběta Kadlecová Gymnázium Slovanské náměstí, Brno
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Bára Kajzarová Gymnázium, Třinec

Klaudie Kalašová Gymnázium Říčany

Anna Kocmánková Gymnázium, Krnov 1. místo

Eliška Kovaříková Gymnázium Olomouc-Hejčín

Klára Kozlová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2 3. místo

Kristina Kwaczková Gymnázium, Třinec

Karolína Navrátilová Matiční gymnázium, Ostrava

Martina Ovesná Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín 

Eva Plačková Slezské gymnázium Opava

Adéla Pohanková Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba 

David Popelka Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov 2. místo

Kateřina Ritterová Slovanské gymnázium Olomouc

Natálie Rusiňaková Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová

Jan Skýpala Matiční gymnázium, Ostrava

Tomáš Soldán Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba 3. místo

Eliška Strakošová Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí

Eliška Straková Gymnázium Slovanské náměstí, Brno

Klára Stuchlá Slezské gymnázium Opava 

Jáchym Šimko Gymnázium, Havířov-Podlesí

Jana Šimsová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2

Klára Thienelová Gymnázium, Karviná

Alžběta Vítková Gymnázium, Pardubice

Magdalena Volfová Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Sandra Vychodilová Gymnázium Olomouc, Čajkovského 9

Michaela Zástavová Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky Hodonín

Soutěž pro studenty vysokých škol
Aneta Bočková Masarykova univerzita

Kateřina Fučíková Univerzita Karlova

Julie Gonzálezová Univerzita Karlova

Kristýna Parachinová Univerzita Karlova

Michael Stefan Ostravská univerzita čestné uznání

Eliška Sýkorová Univerzita Karlova
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EDIČNÍ POZNÁMKA

Jak v originálních textech, tak v textech překladových bylo použito pro rozdělení textu jednoho 

odstavce značky . Tohoto prostředku bylo použito z důvodu uspořádání textů jako „bilingvy“, 

kdy jsou texty v  různých jazycích zobrazeny zrcadlově (proti sobě), a  také z důvodu zachování 

plynulosti čtení, jelikož mají výchozí text a jeho překlad v každém jazyce různou délku. Co se in-

terpunkčních znamének, a zejména pak různých druhů uvozovek a pomlček, týká, byla v originál-

ních textech ponechána původní interpunkční znaménka tak, jak odpovídají úzu konkrétního ja-

zyka. Kde to bylo nutné, byly upraveny mezery spojené s různými typy uvozovek (např. s bočními, 

tzv. „francouzskými“) a taktéž jejich užití v textu – boční uvozovky jsou v jiných než francouzských 

textech (a textech jiných románských jazyků), např. v češtině nebo němčině, používány „naopak“ 

a sázeny bez mezer. Zároveň jsme se však snažili co nejméně zasahovat do textu překladu, pokud 

to nebylo z gramatických nebo typografických důvodů nutné.

editor



Vydala Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Obálka, grafická úprava a sazba Helena Hankeová 

Náklad 100 ks

Počet stran 100

Vydání první

Místo a rok vydání Ostrava 2022

Tisk POLYPRESS s.r.o.
Truhlářská 486/15
360 17 Karlovy Vary – Stará Role

ISBN 928-80-7599-325-0

Irena Fialová (ed.)

Sborník překladatelské soutěže 
Den s překladem 
online, 16. března 2021

Informace o nabídce titulu vydaných Ostravskou 
univerzitou jsou k dispozici na webu Univerzitního 
obchodu a knihkupectví: http://oushop.osu.cz

XVI
V zrcadle překladuV zrcadle překladu


	_GoBack
	_Hlk76413237
	_Hlk76508399
	_Hlk76508443
	_Hlk76508659
	_Hlk76509220
	_Hlk76510566
	_Hlk76570823
	_Hlk76571190
	_Hlk76571357
	_Hlk76571606
	_Hlk76572998
	_Hlk76574699
	_GoBack

