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Věnováno José Vilarasauovi,
s věrným a téměř půl století 
trvajícím přátelstvím.



KAREL MARX (1818–1883). Duchovní otec vědeckého so-
cialismu. Rodinou a přáteli zvaný Mouřenín. Další pře-
zdívky: Devil, Old Nick. Challey, Šéf.

JENNY VON WESTPHALEN (1814–1881). Manželka revo-
lučního myslitele. Důvěrně zvaná Möhme.

JENNY MARXOVÁ (1844–1883). Prvorozená dcera Karla 
Marxe a Jenny von Westphalen. Obvykle zvaná Jennychen. 
Další přezdívky: Di, Kiki, Čínský císař. Manželka Charlese 
Longueta.

LAURA MARXOVÁ (1845–1911). Druhorozená dcera Karla 
a Jenny. Přezdívána Hotentotka nebo Kakadu. Manželka 
Paula Lafarguea.

ELEANOR MARXOVÁ (1855–1898). Nejmladší dcera man-
želského páru. Důvěrně zvaná Tussy. Partnerka Edwarda 
Avelinga.

HELENE DEMUTHOVÁ (1820–1890). Služebná v rodině 
Karla a Jenny počínaje jejich exilem v Bruselu. Obvykle 
známa jako Lenchen, někdy také jako Nym.

DRAMATIS PERSONAE





13

Guarda, Carlo!
(řekla to italsky?)
che bel transatlantico!
to je ale krásný parník!
ukazuje ošperkovaným prstem na obzor v lehkém oparu, 
na rozmazaný obrys plavidla s přepychovými kajutami, ko-
míny, radarem, anténami, kapitánským můstkem, které se 
tu proti noblesní pláži zjevilo jako optický klam nebo šalba
plážoví hosté, chráněni brýlemi a předem vybaveni krémy 
proti slunci, vypadají, že si ho ze své rovnoběžné vodo-
rovnosti ani nevšimli, uvelebeni ve stínu kýčovitých poly-
néských bungalovů nebo naopak vystaveni slunci na pru-
hovaných lehátcích, která jsou stejně jako plážové budky 
a přístřešky u baru vyvedena v národních barvách
za obsazení svého malého výseku přímořské blaženosti za-
platili týdenní či měsíční předplatné finančně nedosaži-
telné většině jejich krajanů
(baťůžkáři, co cupitají za ručičku s průvodcem, říkávají 
s povýšeneckým úšklebkem) nebo si jako někteří vyvolení 

I



14

pořídili povolenku na celou sezónu, stejně nákladnou a pro 
běžné smrtelníky záviděníhodnou jako kompletní roční 
abonentka v La Scale
(nesmírně výhodná nabídka, míní dáma vedle, jež už léta 
nedá ani ránu bez tohoto resortu, který navštěvují jen 
známí a kde shluk těl, místo aby vyvolával fyzickou a či-
chovou nelibost jako v autobusech nebo v metru, naopak 
hosty šimrá lichotivým pocitem elitní sounáležitosti)
což jim umožňuje blahosklonně a spiklenecky se usmívat, 
když nějaké nahaté dítko vyzbrojené kyblíky a lopatkou 
otravuje jejich sousedy svými hrady z písku
oh, ce n’est rien, laissez -le s’amuser, il est tellement charmant!
žasnou všichni nad roztomilou ratolestí zářně dokládající 
blahodárný vliv, který všudypřítomná televizní reklama 
připisuje vyvážené dětské stravě, koupacím úborům, pro-
teinovým šamponům i plážovému vybavení
nikdo tu nepředvádí své křupanské záliby nelibozvučným 
vyřváváním tranzistorových rádií, dvojice si vyměňují 
ospalé nebo blažené pohledy a vyzbrojeny arzenálem laků, 
hydratačních emulzí, omlazujících balzámů, krémů proti 
vráskám a vlasových regeneračních přípravků vhodných 
pro velkolepý žár dnešního dne se uzavírají na hudební sa-
motku pomocí malých magnetofonů se sluchátky a brčkem 
přitom usrkávají lahodně chladné šumivé nápoje 
(po břehu pobíhají také uštěkaní pejskové, povzbuzováni 
shovívavostí svých páníčků se s vyplazenými jazýčky sko-
tačivě válejí v písku a soupeří mezi sebou v kastovní uro-
zenosti a čistotě rodokmene)
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čas od času některá mladá maminka s pevnými a zašpi-
čatělými ňadry učiní zadost rituálu a svého psa mazlivě 
pokárá, zahrne hafíka pusinkami na čumák, vykartáčuje 
ho a sčísne mu lokýnky rozvrkočené větrem, pak ho po-
bídne k opatrnosti a rozumu, na což roztlemený adresát 
odpoví hbitým kmitáním jazýčku; bezelstný a nenucený 
výjev, který je určený k tomu, aby jeho aktérka, stvoření 
s bujnou, zlatavě plavou kšticí a ztvrdlými bradavkami, jež 
vemlouvavě svádí k pocucání, předvedla obecenstvu své 
milostné půvaby a přednosti
letní den jako všechny ostatní, navlas stejný jako všechny 
ostatní, v prostoru, který před laciným osmahlým davem 
chrání ostřílený personál vycvičený na ostrahu všelijakých 
vstupů a hraničních přechodů, personál milý a úslužný 
k honoraci, leč nesmlouvavě tvrdý na čumily a vetřelce, 
tohle je soukromá pláž, neumíte číst? sem mají přístup 
jen členové a osoby s předplatným, jestli se chcete cachtat 
grátis, běžte si na druhou stranu vlnolamu, tam budete 
mezi svými!
letní pohoda, naprostá letní pohoda, hluboké otupění po 
odpolední siestě, kolektivní malátnost, sdílená blaženost 
poklidných párů, které jsou sice zbaveny šatstva a identi-
fikačních kusů oblečení, ale přesto dávají na odiv svá po-
znávací znamení v podobě kabelek, klobouků, šperků, dětí, 
pejsků a spousty dalších symbolů veleváženého postavení 
(yuppies
měšťáci
velkostatkáři
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mafiáni s penězi vypranými do běla 
obchodníci se zbraněmi
podloudníci modré krve
úředníci a pohlaváři NATO
plavý a buclatý arcivévoda)
v marnotratném dolce far niente, které je kolébavě uspává,
jak jinak si vysvětlit, že si nikdo včas nevšiml znepokojivé, 
hrozivě hmatatelné blízkosti té lodi?
její ohromná masa se přišinula k pláži, málem uvízla a na-
klonila se na bok hned vedle bazénu a luxusních převlé-
káren; vyšňoření námořní důstojníci dalekohledy z ka-
pitánského můstku důkladně zkoumají břeh, další řídí 
manévry mužstva, které se snaží plavidlo znehybnit, ne-
vídaný výjev i papundeklová strnulost zaoceánského par-
níku ohromují i matou, proč spustili kotvu právě na této 
pláži, proč právě tady, místo aby spočinuli v nedalekém 
přístavu nebo pokojně pokračovali v plavbě? chtěli je po-
těšit pohledem na tu velkolepou scénu nebo snad mají ně-
jaké tajné a křivé úmysly? skoro všichni vstali z lehátek 
a s překvapením i obavami pozorují bachratý obrys oce-
ánského plavidla provrtaný hnisavými volskými oky kajut, 
jeho velká okna, můstky, stěžně a záchranné čluny, kolem 
nichž jako by se náhle rozvířil podivný, povykující dav
několik amazonek se rozběhne podél moře se svými rato-
lestmi a čoklíky v náručí, sluneční brýle zvednuté na čelo 
po vzoru hereček z módních seriálů či podle rad bystrých 
pýthií ze stránek Marie Claire, trojúhelníkovité miniaturní 
plavečky obepnuté přesně kolem chloupků ohanbí, měděná 
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bříška a bujná poprsí, vlasy umně nacuchané, s holubičí 
nevinností kynou na pozdrav mravenčímu shonu všeliké té 
mužské havěti kolem záchranných člunů i na horních palu-
bách modelu lodi, stále slyšitelněji pokřikujícím zástupům 
nedočkavých přivandrovalců zaslepených báječnou vi-
dinou Ráje, vidinou vzdálené a nedosažitelné Země za-
slíbené, již dosud zahlédli jen kyklopským okem, vidinou 
hojnosti, nadbytku a bohatství, jaké ukazuje čisťounká 
a uhlazená pláž, kde to překypuje krásnými a ušlechtilými 
lidmi, běžencům, kteří strávili život v ošklivosti, odříkání, 
strádání a bídě a teď je jímá nadšení z bezprostřední blíz-
kosti tolika báječných bytostí
námořní důstojníci se snaží vnést alespoň náznak po-
řádku do divoké mačkanice mezi zájemci o vyloďovací 
čluny, země na obzoru, rozneslo se všude, a z útrob pla-
vidla se poklopy a palubními průlezy hromadně vynořuje 
masa lidí; vyzáblí, rozježení a nedočkaví, zaklesnuti jeden 
do druhého se křikem povzbuzují, čluny jsou očividně pře-
tížené, nikdo se však nehodlá vzdát svého místa, které si 
vydobyl s takovým úsilím a dychtivostí, noví uchazeči vy-
skakují, aniž pořádně slezli dolů, jiní se v celých hroznech 
drží lan jako klíšťata a ti největší nedočkavci sebou plácnou 
s plováky či v záchranných vestách rovnou do moře nebo 
jediným skokem zahučí se zacpaným nosem pod hladinu, 
odevzdávajíce se svému osudu
umějí aspoň plavat?
při zápalu a rychlosti, s jakými se do vody vrhají, to s jis-
totou nemůže vědět nikdo, dalekohledem lze zpozorovat 
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jejich zběsilé máchání rukama, neohrabané pokusy za-
chytit se napěchovaných člunů i za cenu, že se převrhnou, 
ruce vztažené i odepírané, ti nejzdatnější ušlechtile pomá-
hají zoufalcům, kteří s plícemi plnými vody lapají po dechu, 
zaoceánský parník bez ustání chrlí svůj lidský náklad a lidé 
nahoře pěstmi zápolí o dobytí posledního místečka, za-
tímco zbytku (tuctům, stovkám?) nezbývá než vrhnout se 
přes palubu, ve skupinách nebo sami, jako barvotiskoví 
trosečníci z Titaniku vyobrazení v knihách a albech
podívaná na velrybovitě břichaté plavidlo je absurdní 
i úchvatná zároveň (loď obklopená chatrnými bárkami 
a houfy usilovně kmitajících postaviček, které jako hejno 
tuňáků lapených v sítích rozviřují hladinu prudkými údery 
ocasů a prosycují vodu bubláním, jako by vařila) 
kdo asi jsou ti neurvalci a hrubci rozhazující rukama, kdo 
jsou ti pomatenci, kteří s tak nečekaným nasazením veslují 
a sjíždějí se k pláži?
kdosi zakřičel na poplach
Albánci!!!
vtom mezi fešnou noblesou propukne panika, mezi dvoji-
cemi ukolébanými letním vedrem a malátností odpolední 
siesty, maminky se seběhly na břeh za svými dětmi a psy 
a muži narychlo a horečnatě sněmují, aniž se dokážou 
shodnout na postupu tváří v tvář takové krizové situaci, 
dokonce i plavčíci a číšníci v baru vypadají zaskočeně, jak 
zadržet flotilu člunů, jak jí čelit, co si počít s plácajícím se 
hejnem, které se blíží k pláži? vedení resortu na takovou 
situaci vůbec nepamatovalo, dokonce tu ani nemají střelné 
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zbraně!, zdravý rozum nabádá k ústupu a ti z mafiánů, 
kteří nejlépe umějí z takové šlamastyky vyklouznout, se 
už hrnou s rodinnými příslušníky i s majetkem k východu, 
pevně rozhodnuti zachránit sebe i své statky před nepřed-
stavitelným přívalem barbarů, zatímco většina hostů s be-
ránčí odevzdaností vyčkává na příchod masy galejníků, 
rozcuchaných mužíčků v ošuntělých kalhotách či v tre-
nýrkách na půl žerdi, jimž každý záběr vesel zvýrazňuje 
propadlou hruď a vyzáblá žebra, všude zarostlé tváře, hustá 
obočí a zraky žhnoucí neuhasitelným žárem
někteří nemohli odolat vábení nové Judeje a skáčou ze 
člunů, aby dosáhli břehu rychleji, čeří vodu ráznými 
tempy, plováky hlav jsou stále blíž a blíž, žene je pocit vře-
lého přátelství k rytířům blahobytu a svobodného podni-
kání, k rekům stejným, na vlásek stejným jako ti, na něž 
v opojení zírali v televizních reklamách i v seriálech ode-
hrávajících se v Texasu, eldorádo, konečně eldorádo, hma-
tatelné a skutečné!
první plavec v cíli zaníceně líbá písek k poctě bratrské a po-
hostinné zemi, padá na kolena před mladou maminkou 
a lichotí jí či blahořečí ve své hatmatilce, snaží se získat 
její náklonnost a přízeň, láskyplným zrakem pohlíží na 
báječné stvoření, které má v náručí, a aniž se nechá od-
radit jejím sošným chladem, chce se potěšit s obtloustlým 
psíkem, vzteklým pekinézem, který na vetřelce zběsile do-
ráží, neboť díky pečlivé výchově ví, že ani zdaleka nená-
leží k téže třídě jako panička a že naprosto postrádá ele-
ganci velkého bohatství či prestiže; neodbytnost klečícího 
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individua, jež ho zahrnuje drbáním a mazlením, zvíře roz-
lítí k nepříčetnosti, naježí se, zavrčí a zuřivě vycení špičáky 
v opravdovém hysterickém záchvatu, který nově příchozí 
nechápe a ve svém vytržení ani chápat nemůže, omámený, 
šťastný, rozesmátý, patetický, s rozpřaženými pažemi ža-
doní o projev laskavosti, uhlíky očí upnuté na trojúhelník 
plavek kamenné bohyně, na její jeskyňku či svatyni zaha-
lenou spolehlivě odrazujícím způsobem 
pláž se zaplnila Albánci s kozlečími tvářemi, někteří se 
v promočených šatech usmívají a líbají zem, přistupují 
k vyděšeným rodinám a snaží se navázat tangenciální, 
sémiologický kontakt s dětmi a psy, neschopni ve své eu-
forii postřehnout odměřený a odmítavý pohled dobře žive-
ných a ladných těl, pohledy spotřebitelů náležitého množ-
ství bílkovin, jež přesně odpovídá výšce a váze, zaskočeni 
překotným úprkem těch nejčipernějších z nich, překva-
peni nadávkami a křikem bezmocných a prací zavalených 
plážových zaměstnanců, to je nezvladatelná a naprosto 
strašlivá situace, hotová pohroma, blekotají, namouduši 
neslýchané 
kdy konečně dorazí pořádkové síly, které majitel telefo-
nicky upozornil?
plážoví hosté napínají sluch, vyčkávají sirény a s úlevou si 
oddechnou, jakmile jejich souzvuk dosáhne ohlušující hla-
sitosti, to je invaze, doslova invaze a stát musí neprodleně 
přijmout obranná opatření, musí ochránit své občany, na-
hnat vetřelce do ohrady, zadržet je a tu bandu otrhanců 
vyhostit, na to jsou přece zákony a návštěvní řád nebo to 
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jsou snad bezcenné cáry papíru přijaté jen pro srandu 
králíkům?
(vyřvávající muž je ctihodný vývozce zbraní, který zbohatl 
na prozřetelně načasovaném výbuchu balkánské krize)
nezdá se ale, že by si Albánci nebezpečí uvědomovali, zatvr-
zele pokračují ve svých marných pokusech sbratřit se s ro-
dinkami, maminkami, dětičkami a  psy, přitrouble se 
usmívají na všechny, kdo je kárají za barbarské chování, 
gestikulují, toužebně a žádostivě hledí na pult překypující 
limonádami a sendviči, už třetí den jedí nuzně, očima ža-
doní o jídlo a o účast, aniž seberou odvahu dotknout se byť 
jen špičkami prstů lákavého hotelového sortimentu, na-
nejvýš výmluvnými a pokornými posunky škemrají o skle-
nici vody, jíž by utišili spalující žízeň
bleskový vpád policie v přilbách a s obušky jim doslova 
vyrazí dech
jsou tu, aby se jich ujali a zavedli je do přijímacích středisek 
připravených na pomoc uprchlíkům?
někteří spěchají policistům vstříc s  otevřenou náručí, 
avšak přísný a odměřený výraz uniformovaných mužů 
je donutí, aby od své snahy upustili a s viditelným rozla-
děním se drželi pohromadě v obšancovaném houfu, chtějí 
vylíčit svou odyseu a ukazují prstem na zaoceánskou loď, 
na níž napěchováni přicestovali ze země idolů a falešných 
proroků, vypadá to, že na komunismus nadávají, ukazují 
medailonky s podobiznou Omara Muchtára, Lva pouště, 
možná si pletli jadranské pobřeží s ranči u Dallasu, jejich 
povědomí o zeměpisu je dost mlhavé, jeden z nich vytahuje 
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z trenýrek promočenou fotokopii jednodolarovky a téměř 
nesrozumitelně opakuje God bless America!
k velké úlevě přítomných se krotce nechali odvést k nákla-
ďákům, policie a vojsko nakonec upustily od použití síly 
a řadí je do zástupů, které pak eskortují na parkoviště, kam 
s lomozem najíždějí vojenská vozidla, klid, zachovejte klid!, 
dožaduje se tlumočník za pomoci tlampače, brzo dostanete 
jídlo a střechu nad hlavou, bude vám udělen status uprch-
líka, získáte právo dosáhnout svou přičinlivostí a prací na 
veškeré statky, které jste na zdejší elitní pláži zběžně za-
hlédli, budete si moci zažádat o víza a usadit se v Texasu, 
sladké sliby, med kolem úst, jimiž je balamutí a nakonec 
i uklidní,
ti nejméně důvěřiví a nejmazanější by se nejraději někde 
zašili a pláchli, ale plavčíci a srdnatí otcové od rodin je po-
padnou za ošuntělé ošacení a vztekle je drží, dokud na ně 
nedopadne ruka zákona
pouze arcivévoda projevuje zájem, zahalil své překypující 
rozměklé tělo do luxusního koupacího pláště na způsob cí-
sařského livreje, láká dva z mladíků, jimž pohublé postavy 
nikterak neubírají na urostlosti, do svatostánku své plážové 
budky, na ty dva ať mi nikdo nesahá, ti dva patří mně, varuje, 
a ode dneška vstupují do mých velevážených služeb; halí je 
přitom do závoje své moci, mlsně se jim dívá do zvlhlého 
rozkroku, jako by se snažil od oka odhadnout kalibr jejich 
vybavení, ohodnotit normální objem i schopnost expanze je-
jich pyjů, kamera mistrovsky pojíždí po zástupech Albánců, 
které pod dohledem policie a vojáků odvádějí k náklaďákům 
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a dodávkovým vozům, ukazuje sice vyčerpané, ale stále ještě 
usměvavé tváře, zabírá ruce s prsty do směšného véčka na 
znamení vítězství, zralé paničky s flakonky koupací soli, lá-
teřící plavčíky, vypasené psíky na pokraji amoku, mladičké 
maminky zpětně vzrušené dramatickými událostmi, až se 
jakoby mimochodem zaměří na trio tvořené arcivévodou 
a jeho dvěma chráněnci
závěrečný detail buclatého cherubínského obličeje s vypou-
lenýma blankytnýma očima, jak se do kamery olizuje a po-
mrkává jako koketní a čtveračivá Betty Boop.

Zmatek nad zmatek! Scény z Felliniho filmu promíchané 
s reportáží o trajektu přecpaném albánskými uprchlíky, 
naživo a přímo z přístavu v Bari!
Tussy křečovitě přepíná programy, se zarputilou posedlostí 
tiskne tlačítka na dálkovém ovladači, míchá obrazy, plete 
záběry, přeskakuje od napodobeniny důmyslného zaoce-
ánského parníku sestavené v ateliérech Cinecittà k zrezivě-
lému a zuboženému trajektu s jásajícím a plesajícím lid-
ským nákladem na palubě; Jenny se jako obvykle pokouší 
přivést Tussy k rozumu, tak už se, prosím tě, konečně roz-
hodni, takhle se nedíváš na jedno ani na druhé! Tussy, obe-
hnaná zdí vyzývavého mlčení, jež je výsledkem puberty nebo 
tajemného osobního zklamání, dělá, že neslyší, a lehce zbru-
nátnělá nasadí výraz dobrovolné otupělosti 
(jak po mně můžeš chtít, abych se smála, když je svět ta-
kový, jaký je? pohrdavě opáčila předešlého večera na mat-
činy shovívavé výčitky)
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nic naplat, chce to jen obrnit se trpělivostí a čekat, až se 
bouře přežene, ani Jennychen, ani Laura, a dokonce ani 
Tussin vlastní otec ji nedokáží vytrhnout z neotřesitelné 
zamlklosti a uštěpačné zahořklosti ke všemu kolem
Mouřenínův příchod problém nevyřešil, Tussy se sice ne-
může vyhnout otcovskému políbení, ale potom se z po-
koje neodkladně vytratí a bez rozloučení odejde na ulici, 
zatímco Mouřenín odkládá studijní literaturu na haldu 
rukopisů a pak se s výrazem nekonečné únavy sesune do 
křesla, jež chvilku předtím zabírala ona, taktně se zdrží 
dotazu ohledně večeře, věrná Lenchen jako vždy pobíhá po 
kuchyni a pach dušeného zelí
(zmocní se ho prchavá naděje na šťavnaté zelíčko)
se začíná šířit po bytě
v práci se ti dařilo? (Jenny)
jako vždycky
(Tussina odměřenost a vyhýbavost ho zjevně rozladila
ještě si vybavuje doby, kdy ji nosíval na ramenou a ona mu 
dávala do vlasů květiny a nadšeně ho pobízela hyjé, koníku, 
hyjé, odvezeš mě do parku?)
Jenny se konečně zmocnila dálkového ovládání a stiskla tla-
čítko svého oblíbeného zpravodajského kanálu 
(na chvilku se nenápadně zjevila Lenchen
co byste rádi?
špitne Jenny do ucha, ta sáhne do peněženky a podá jí 
dvoupencovou minci)
podívej! dezertéři z ráje!
(řekla to snad naschvál, protože ví, že se už dlouhé měsíce 
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utíká k samotě svých knih a v mezích možností se vyhýbá 
plamenným televizním reportážím i  vřískavým novi-
novým titulkům?)
kamera nabízí celkový záběr na přístav se stovkami mužů 
namačkaných na molech, jak se hemží a tísní pod neú-
prosným sluncem
většina je oblečena jen do obyčejných spodků a hlavu si 
chrání kusem hadru nebo šátkem, někteří mají pitoreskní 
vzezření zarostlých pirátů s fáčem kolem čela, padajícím 
hluboko do očí, úskočně je uvěznili poté, co si pohráli s je-
jich nadějemi slibováním azylu a vstupních víz, v obklíčení 
za kordonem po zuby ozbrojených vojáků nad nimi krouží 
několik helikoptér, aby jim nahnaly strach, dlouze hýčkaný 
sen se rozplynul společným zásahem jednotky rychlého 
nasazení a uštěkaných příkazů z tlampačů, jednoho po 
druhém je zbavili nožů, lžiček, nůžek i všeho ostatního, 
co by bylo možné považovat za útočný předmět, a již celé 
dny za hluku vrtulí a svého vlastního ochraptělého křiku 
čekají na ten zatracený trajekt, který je má po jejich nezda-
řeném dobrodružství vrátit tam, odkud přišli, občas jim 
hodí něco k snědku a láhve s vodou, přičemž se pokaždé 
strhnou rvačky a tahanice, jen ti nejsilnější a nejhbitější se 
skrovné kořisti zmocní, mnoha dalším kručí v břiše, trýzní 
je zklamání a pláč, pot se z nich jen řine, jiní vypadají jako 
omámení a bezcílně, s nepřítomným úsměvem či mar-
nými žadonivými posunky bloumají sem a tam, močí a ká-
lejí, kde se jim zamane, lhostejní k protestům sousedů, bě-
dování vězňů hodinu od hodiny narůstá horkem, puchem 
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i šarvátkami o příděly jídla, filmové záběry zachycují zou-
falé záchvaty těch, kteří sebrali odvahu a od strážných se 
dožadují vysvětlení
proč s námi takhle zacházíte? nejsme snad živé bytosti jako 
všichni ostatní? v televizi jsem viděl, že své kočky krmíte 
stříbrnými lžičkami!
těla a další těla, vysušená, spálená a rozpraskaná sluncem, 
prázdné pohledy a propadlé oči, pohyby lapené divoké 
zvěře, která se ještě nesmířila s neodvratným osudem, 
s neúprosným zákonem, jenž s nimi nepočítá, stejně jako 
Židé nebo Bosňáci jsou předurčeni k nějakému budou-
címu holokaustu, dávné příběhy ze Středomoří úrodného 
na pronásledování, vraždění, fanatická a panovačná dog-
mata, masové a pečlivě připravované vysidlování, Středo-
moří! Středomoří! slavná pramáti lidstva, sémě a kolébka 
civilizace! ochránkyně krásy a klasického umění! Středo-
zemí, ta tavicí pec kultur! a přesto tak cizí a krutá, Mare 
Vostrum, dějiště válek, křížových výprav a vyvražďování 
celých národů, meče s křížem na jílci, církev žehná vůdcům 
s krví na rukou, tyranům povýšeným na božstva v souso-
ších a knihách, cídičům rodokmenů, etnickým čistkám, 
celému tomu magmatu hrůzy a svinstva, jež se za stovky 
let navršilo na tvých březích!
(kdo asi otevřel stavidla tomuto kázání?)
a kamera v krátkých, dávkovaných záběrech přináší obrazy 
mola pokrytého hovny, papíry, nejrůznějšími odpadky, ige-
litkami Charity, zatímco poslední vetřelci jsou násilím na-
loďováni na trajekt, nahánějí je a vláčejí k lodnímu můstku 
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a oni, zmatení, vyčerpaní, rozzuření volají po pomstě, re-
zignují nebo se dožadují lístku do Dallasu, ženou je jako 
dobytek, tak totiž chladnokrevně a vypočítavě rozhodli 
zástupci společnosti, kterou zahlédli pod slunečníky a na 
lehátcích noblesní pláže, ráje plného atletických a dobře 
živených těl, matek s odvážně vztyčenými ňadry, hravých 
psů a dětí, tohoto učiněného rohu hojnosti a vznešenosti 
bohů a bohyň, na něž se dívají zastřeným pohledem, pevně 
se držíce zábradlí trajektu, ještě pořád se s hypnotizovanou 
upřeností dívají a dusí se hořkostí 
jak říká moderátor přenosu, koho kčertu zajímají slzy ně-
jakého Albánce a vynucený návrat mezi rozvaliny jeho ší-
lené utopie?
aby ukonejšili svědomí a dali najevo svou lítost nad ne-
smlouvavou, leč nezbytnou profylaktickou operací, hodlají 
snad také nasmlouvat všechny pěvce a pěvkyně z La Scaly, 
kteří by skleslé pasažéry trajektu utěšili svým uměním?
Tussy tu není, aby mohla stisknout tlačítko a obšťastnit 
svůj zrak i sluch felliniovskou verzí druhého výstupu tře-
tího dějství Nabucca

Oh, mia patria sì bella e perdura!
Oh, remembranza sì cara e fatal!

slavná dvojice trevírských exulantů mlčí, nepřítomný po-
hled upřený na poslední záběry trajektu a osleplou obra-
zovku televizoru
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Tak tomu se říká z bláta do louže!
už měsíce skrze televizní obrazovku a titulky novin na 
stáncích sledují, nejdříve s údivem, pak zahanbeně a na-
konec se zděšením, jak se rozpadají systémy údajně zalo-
žené na jeho myšlenkách, jak se hroutí zdi a strážní věže, 
jak se radují ti, které velekněží londýnské inteligence ozna-
čují za pokusné králíky jeho zvrácené laboratoře, jak se za-
rytí ideologové podivuhodně proměňují v kšeftaře a pre-
bendáře privatizace, tohoto univerzálního všeléku 
hned nato začalo pálení jeho portrétů a podobizen, hlo-
mozné boření soch
přivazují je lany k týmž traktorům, které dříve na obra-
zech a nástěnných malbách rolníků při žních symboli-
zovaly zářná vítězství socialismu, pak dlouho čekají, aby 
umožnili dobrovolníkům podkopat podstavec, a nakonec 
za davového jásotu strhávají tu obrovskou a olověně těžkou 
masu k zemi
uplynulo o něco málo víc než třicet let a Trimúrti, božskou 
triádu vědeckého socialismu, potkal stejný osud jako jejího 
lišáckého a kníratého následovníka!
Cožpak jim uštěpačně nepřezdívají Gang čtyř?
(nějaký vykutálený novinář dokonce dosáhl chvilkové slávy, 
když Engelse nazval “novou vdovou po Mao Ce -tungovi“
toho dne Laura nedokázala ovládnout hněv, rozvzlykala se, 
vyrazila z pokoje a práskla za sebou dveřmi)
kam se poděl dies irae, den hněvu, který srazí na kolena 
celý evropský průmysl, udusí trhy, přivede vlastnické třídy 
na buben, způsobí totální bankrot buržoazie?



29

neobrátil se náhodou náhlý dějinný chvat proti němu? že 
by ironie osudu?
měl -li být komunismus poslední etapou epopeje lidského 
pokolení, pokud byl materialismus správný a pokud pra-
covní teorie hodnoty mazaně zastírala teorii mezního 
užitku, jak si potom vysvětlit ten neuvěřitelný a surový 
skok zpátky?
jak si ve světle nedávných událostí vysvětlit tezi, že zbraň 
kritického ducha nemůže nahradit zbraň kritiky, že ma-
teriální síla musí být rozdrcena zase jen silou materiální, 
avšak i teorie se stává materiální silou, jakmile se zmocní 
mas? 
zvrácená a pokřivená aplikace jeho učení, která vedla k ob-
novení carského modlářství i těch nejodpornějších mocen-
ských atributů starého asijského despotismu, ho donutila, 
aby celá desetiletí mlčel, když byl zaživa nabalzamován 
těmi, kdo skoncovali s krutým buržoazním vykořisťováním 
a vládli ve jménu vědy a jediného správného myšlení
co jiného mu zbývalo, jemu, ubohému exulantovi z Dean 
Street? sám proti všemocné autoritářské mašinérii a pro-
pagandistické síle jediné supervelmoci?
Jenny, která nepohnutě snášela všechnu nouzi a nejistoty 
jejich kočovného života, dokáže nakonec přetrpět znevá-
žení jeho teorie a ztrátu postavení?
už teď hlásné trouby volného trhu sborem provolávají, že 
z jeho díla zbyla jen změť rozvalin, za něž žádný vetešník 
nedá ani zlámanou grešli!
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Jako v den, kdy vtrhl do příbytku biskupa Polykarpa, zpí-
vaje pěkným basem sakrální hymnus, aby jej nejdříve pře-
svědčil o své oddanosti starobylým obřadům, poté se ne-
chal pokorně poučit o náboženství, aby si zvolna získával 
jeho důvěru a přitom jej obracel na víru ve své ideje, v ni-
čivě tvořivou spontánní sílu mas, stejně tak se teď, kdy 
spěch ve špičce, tlačenice a šťouchance loktem polevily, zje-
vuje na nástupišti Gare du Nord a žene se do posledních 
dveří posledního vozu metra na trase 4 vedoucí ze stanice 
Porte de Clignancourt do stanice Porte d’Orléans, cestující 
rozesetí po voze čtou noviny, procházejí seznam favoritů 
odpoledního dostihu, luští křížovky, civí na podlahu nebo 
se s dobytčí nezúčastněností navzájem pozorují, jeho mo-
hutná postava, s níž se vždycky mezi lidmi prosazoval, ten-
tokrát ještě zdůrazněná vysokým kloboukem, dokonalým, 
černě sametovým cylindrem, který si švihácky posadil na 
nápadnou lví hřívu, záplavu kudrn umně nakomponova-
ných do romantické, působivé partitury, jež obepíná jíz-
livou tvář dokonalého řečníka či herce s těkajícími, vychyt-
ralými zornicemi 
(blikotající jiskření světelného paprsku, který v příšeří 
probleskuje jasným okem, je pod levým obočím ještě pod-
trženo monoklem prušáckého oficíra, na jehož sklíčku se 
tajemně třpytí světla vagonu)
jeho energické vzezření, předstíraná neotesanost člověka 
přivyklého rozdmýchávat vášně agory, sněhobílá, dokonale 
sedící zubní protéza, brada a podbradek podepřeny bílým 
stojatým límcem s  motýlkem, naškrobená náprsenka, 
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rozepnutý šosatý kabát, pod ním perlově šedá vesta a na ní 
knoflíky se vsazeným diamantem a zlaté řetízky podobné 
řetízkům buržoazních filantropů na vlámských malbách, 
neskrývaně chvástavé, klenuté břicho, dlouhý frak jako při 
okázalém truchlení nebo pohřebním žalu, tmavé kalhoty 
s dokonale nažehlenými puky a konečně blýskavě naleš-
těné lakovky připravují posluchače na mentální nirvánu 
a kontemplativní vytržení 
na jeho velkých chlupatých rukou, pečlivě upravených ma-
nikúrou, se s ležérní neposedností lesknou zlaté prsteny
dámy a pánové!
(odkašle si)
dovolte mi, abych se vám několika málo slovy představil!
(chvilku si dá na čas, aby se ujistil, že se pohledy všech ces-
tujících upínají k jeho osobě)
jsem majitelem neobyčejně mocné nadnárodní společnosti
(odmlka)
jsem bohatý, velmi bohatý 
(odmlka)
nesmírně bohatý
(další odmlka a nádech)
jsem vlastníkem latifundií a  rančů v  několika státech 
severní Ameriky, vlastníkem nemovitostí a  rezidenč-
ních bytů v New Yorku, Římě a Buenos Aires, letních zá-
mečků v Monte Carlu, na Capri a v Marbelle, majitelem 
několika soukromých letadel a flotily jachet, jsem společ-
níkem libanonských magnátů a arabských petrobaronů, 
řídím konsorcia a holdingy se sídlem v dalekých daňových 
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rájích, nakupuji a prodávám na burze a provádím speku-
lace na černém trhu, jsem přeborníkem v lobování, mis-
trem v úniku kapitálu i špičkou v daňových podvodech, 
peru peníze svých překupnických přátel, dodávám zbraně 
Chorvatům i Srbům, Tamilům i Sinhálcům, Kurdům i Ar-
ménům, využívám poslušnou a levnou pracovní sílu na 
zakládání výnosných podniků v zemích pošetilého rozvo-
jového světa a počínaje zhroucením hanebného systému 
vybudovaného v Sovětském svazu a jeho satelitech podle 
zásad mého úhlavního nepřítele jsem též velkým šiřitelem 
svobodného podnikání v jeho ožebračených državách, kde 
za výprodejní ceny skupuji železnice, noviny, továrny, celá 
města, a to tak snadno a výhodně jako ona činorodá a vše-
tečná literární postava, jež si klidně pokuřuje pašovaný 
doutník celníkům pod nosem a kterou vykreslil můj zna-
menitý a učený přítel Charles Dickens!
(přejede pohledem po hypnotizovaném posluchačstvu ve 
vagonu a zjistí, že nikdo nehodlá na příští stanici vystoupit, 
jako by kolektivně zapomněli, kam jedou 
do vozu nastupují další pasažéři a na každé stanici roz-
množují počet mlčenlivých a usebraných obdivovatelů)
sestavit úplný seznam mého majetku by bylo obtížné a ne-
konečné, poslední vydání encyklopedie Who’s who věnuje 
mé osobě zvláštní heslo o dvou desítkách stran a při sou-
časné tržní konjunktuře, která je otevřena podnikavosti 
nejrůznějšího druhu, moje jmění, dámy a pánové, moje 
jmění den za dnem roste!
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(vytahuje z kapsy lněný kapesník, aby si setřel pot, a čeká, 
až se dveře soupravy zase zavřou)
mně to však nestačí! 
(spokojeně si prohlíží nový a nesourodý zástup cestujících, 
který vůz přivítal na stanici Strasbourg Saint -Denis)
ne, nestačí mi to!
(už nemluví, křičí)
nestačí mi vědět, že celkový výnos z mého majetku činí 
šest set dolarů za minutu! jsem nenasytný a potřebuji víc! 
mocná touha po všem, co ještě nevlastním, mě trýzní dnem 
i nocí, a proto předstupuji před vás a žádám o vaši pomoc, 
abych zbohatl ještě více, kdo má volných sto franků, sem 
s nimi! – kdo má jen pět, budiž, dá jen pět, zachováte -li se 
velkoryse, byť jen nepatrně, zvýšíte můj kapitál a dočasně 
ulehčíte mé všežravé lačnosti!
(odmlčel se, aby mohl sledovat účinek svých slov, očekávaje 
potlesk a souhlas, všichni však vyhlížejí jako při hypnotické 
seanci a dál užasle a strnule zírají)
přispějte hrdě a s nadšením k tomu, abych se stal ještě zá-
možnějším, než jsem! vložte svůj obolus do mé vztažené 
bratrské dlaně! raději bankovky, a pokud ne, tak mince, 
jakékoli množství, byť skrovné, poslouží titěrným po-
dílem k upevnění mého místa na Olympu, kde panuji jako 
Kroisos mezi těmi, které uctíváte ve svých časopisech, ne-
dělejte, že neslyšíte, nedělejte, že jste hluší, slepí a němí, 
opovažte se vzít do zaječích! myslete na to, že váš příspěvek 
podpoří slávu mé osoby a odrazí se tudíž i ve slávě vaší, 
dívejte se mi rovnou do očí! není -li vaše finanční situace 
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zrovna vrcholná, spokojím se i s tou nejzanedbatelnější 
obětí! následujte příkladu tohoto počestného afrického 
přistěhovalce, jenž skrovně podpořil můj věhlas symbo-
lickým frankem! buďte jako on, dámy a pánové, odevzdejte 
ze svých náprsních tašek a portmonek nejhodnotnější ban-
kovku či minci! i když jsou časy krušné a budoucnost ne-
jistá, sáhněte pořádně do kapes a vyšťourejte, co se dá!

Po návratu do Argenteuil to Jennychen slyšela od sousedky, 
která cestovala v témže voze a vystoupila s ním na stanici 
Châtelet, neměla nic zvláštního na práci, a tak ho v bez-
pečné vzdálenosti sledovala skrze podchody, turnikety 
a po jezdících schodech, vysoká, nápadná postava k sobě 
přitahuje pohledy, zdraví cestující, kteří jdou opačným 
směrem, servilně si poklepává na klobouk a kyne jim paží 
jako politický lovec hlasů, vychutnává si překvapení a údiv, 
je zřejmé, že se dobře baví, vykouzlí z kapsy medaile a řády 
a ošperkuje si jimi klopy fraku, čas od času zanotuje operní 
árie nejen svého krajana Musorgského, ale také Verdiho 
a Bizeta, po příchodu na nástupiště linky 1 ve směru na 
Vincennes potká početnou skupinu Pákistánců a Indů, 
přistoupí k nim a s veškerým patosem a půvabem, jichž 
si dané okolnosti žádají, zapěje árii z Nabucca, Va, pen-
siero, sulle ali dorate, vznešenou obžalobu útlaku, zaní-
cenou chválu svobody, hymnus na zářnou a spásnou na-
ději, nechá přitom kolovat talířek na peníze, a jakmile je 
obere o jejich nuzné úspory, s posměšným chechtotem se 
s nimi rozloučí, nastoupí do soupravy, která právě přijela, 



248

ANNĚNKOV, Pavel (1812–1887). Ruský liberální statkář, 
literární kritik a publicista. Příležitostný přítel Marxův.

AUERBACH, Berthold (1812–1882). Romanopisec, kritik 
náboženského myšlení, dramatik. Marxův přítel z mládí 
stráveného v Berlíně.

AVELING, Edward (1849–1898). Všestranný anglický spi-
sovatel, bojovný ateista, stoupenec marxismu. Až do sebe-
vraždy Eleanor Marxové její partner.

BAKUNIN, Michail (1814–1876). Ruský důstojník šlechtic-
kého původu. Vězněn ruským carem. Exulant v různých 
evropských zemích. Hlavní teoretik anarchokomunismu 
a ideový nepřítel Marxův. Vůdčí osobnost Aliance socialis-
tické demokracie přidružené k První internacionále, z níž 
byl vyloučen na jejím sjezdu v Haagu roku 1872.

BAUER, Bruno (1809–1882). Kritik náboženství. V mládí 
Marxův přítel. Později se přiklonil k liberálním a indivi-
dualistickým postojům. 

ŽIVOTOPISNÁ POZNÁMKA 
K HISTORICKÝM OSOBNOSTEM, KTERÉ 
JSOU ZMIŇOVÁNY V TÉTO KNIZE
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BEBEL, August (1840–1913). Spolu s W. Liebknechtem 
zakladatel marxistické Sociálnědemokratické dělnické 
strany, která se později spojila se Sociálnědemokra-
tickou stranou Německa. Marxův a Engelsův přítel. Spolu 
s E. Bernsteinem vydavatel korespondence mezi Marxem 
a Engelsem.

BERNSTEIN, Eduard (1850–1932). Člen Sociálnědemokra-
tické strany Německa vedené Bebelem a Liebknechtem. 
Přítel Marxe a Engelse a vykonavatel Engelsovy závěti. Od 
roku 1898 zaujímá k marxismu „revizionistické“ postoje.

BLANQUI, Auguste (1805–1881). Francouzský revoluční 
socialista, přívrženec ozbrojeného povstání. Jeden z du-
chovních otců Pařížské komuny. Většinu svého života 
strávil ve vězení.

ECCARIUS, Johann (1818–1889). Revolucionář blízký mar-
xistickým myšlenkám. Generální tajemník První interna-
cionály. Po svém názorovém rozchodu s Marxem se při-
pojil k anglickému odborovému hnutí.

ENGELS, Friedrich (1820–1895). Německý politický fi-
lozof, ekonom a revolucionář, syn majitele textilní továrny 
žijícího v Manchesteru. Spolu s Marxem autor Komunis-
tického manifestu. Po smrti svého učitele a přítele pověřen 
vydáním Kapitálu.
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FREILIGRATH, Ferdinand (1810–1876). Básník, po roce 
1848 revolucionář. Marxův přítel a člen Komunistické ligy. 
V letech 1851–1868 pobýval v londýnském exilu.

GOTTSCHALK, Andreas (1815–1849). Lékař, revolucionář, 
zprvu přítel a později názorový protivník Marxův.

HESS, Moses (1812–1875). Filozof a politický autor pů-
sobící v pařížské emigraci. Jako přívrženec Lassallových 
myšlenek se v  letech 1868–1869 účastnil sjezdů První 
internacionály.

LISSAGARAY, Prosper -Olivier (1838–1901). Francouzský 
republikánský žurnalista, komunard, od roku 1871 emi-
grant usídlený v Londýně. Autor Dějin Pařížské komuny, 
díla, které do anglického jazyka převedla Eleonor Marxová, 
jeho dlouholetá snoubenka.

LONGUET, Charles (1839–1903). Francouzský socialista, 
proudhonista a člen generální rady První internacionály. 
V roce 1872 se oženil s Jennychen Marxovou.

LORENZO, Anselmo (1841–1914). Španělský anarchista. 
Delegát Aliance socialistické demokracie, která se na kon-
ferenci v Londýně v roce 1871 připojila k První internacio-
nále. Autor díla Proletariát bojující. 
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MESA, José (1831–1904). Šiřitel Marxova učení ve Špa-
nělsku, Lafargueův přítel a člen Internacionály.

NĚČAJEV, Sergej (1847–1882). Ruský anarchistický revo-
lucionář; zakladatel teroristického hnutí popsaného v dra-
matu Alberta Camuse Spravedliví. Za svého ženevského 
pobytu Bakuninův přítel. Švýcarskými úřady vydán carské 
vládě, zemřel ve vězení v Petropavlovské pevnosti.

PHILIPS, Lion (1794–1866). Strýc Karla Marxe a vykona-
vatel závěti jeho matky. Úspěšný obchodník, otec Nanette.

PROUDHON, Pierre Joseph (1809–1865). Francouzský re-
volucionář považovaný za duchovního otce anarchismu. 
Odpůrce Marxových myšlenek. Proudhonova Filozofie bídy 
podnítila Karla Marxe k pádné odpovědi v podobě spisu 
Bída filozofie.

RUGE, Arnold (1802–1880). Radikální politický spisovatel. 
Emigroval do Londýna. Nejprve Marxův přítel, později 
protivník.

UTIN, Nikolaj (1841–1883). Ruský revolucionář, nesmiři-
telný nepřítel Bakuninův. Organizoval ženevskou odnož 
První internacionály.
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WILLICH, August (1810–1878). Někdejší poručík pruské 
armády. V roce 1848 se zúčastnil neúspěšné německé re-
voluce. Emigroval do Londýna. Marxův protivník.

WOLFF, Wilhelm (Lupus) (1809–1864). Učitel a žurna-
lista. V roce 1851 emigroval do Londýna. Věrný přítel Karla 
Marxe, který mu připsal první díl Kapitálu.
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