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Jiří Kolář

Prométheova játra
Československý spisovatel, Praha, 1990

• Skutečná událost (Rod Genorův)

• 16

Kdo (…) chce být za každý prd slavný,
po každém vysrání něčím víc
než jeho bližní,
udělá ze sebe vždycky
jen a jen bestii,
i kdyby měl srdce
veliké jako cihelnu.

• Žofia Nałkowska: U trati

• 36

Člověk, který to nemůže pochopit a nemůže na to zapomenout, vypravuje to ještě jednou.

• Jásajíci hřbitov

• 46

Kdo nepoznal na vlastní kůži, nemůže vědět, co je za zvíře člověk, vystlaný jednou ideou, jednou lží.

• 55

Na všechny otázky a odpovědi končící slovy: práce, plná zaměstnanost, přebytek pracovních sil, neštěstí
nezaměstnanosti atd. – mám jen jednu odpověď, třeba hroznou, ale skutečnou: Copak v koncentračních
táborech byl nebo je nedostatek práce, copak tam nebyla práce pro všechny, copak se tam lidé nepřed-
stihovali ve výkonech, v pracovních výkonech všeho druhu a stupně, copak tam nebyl nedostatek pra-
covních sil, rozbíječství solidarity, dokonalý pracovní pořádek?

• 56

Člověk, který se snaží udělat ze sebe něco víc, než je, učiní ze sebe vždycky zrůdu.

To platí hlavně také pro oblast umění. Jestliže umělec dělá cokoli jiného, než má v sobě, vždy učiní něco
potvorného. Také obyčejný člověk, který je vržen osudem v povolání jiné nežli v povolání, které mohlo
být povoláním jen jeho, je stejně tak na světě málo platný, a může být pro svět stejně tak nebezpečný jako
zvrhlý politik. Všechna veliká zla vznikají hlavně z toho, že si lidé umiňují být někým, kým vskutku
nemohou být. Proto se musí, aby zakryli svůj omyl, svou neschopnost, aby pravdivě lhali a dokonale
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maskovali nemohoucnost, uchylovat k násilí, k nejsprostším podvodům, nezřídka končícím v bestiali-
tách.
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Piš si
jednou vše cos napsal
tě zahltí
jestliže jsi nenapsal pravdu
poctivě
na co stačily tvé síly
a cos opravdu psát měl
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všichni volají po sbratření národů a nikdo neumí podat ruku
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Jsou to děti Židů umučených v koncentračních táborech, děti, o nichž nikdo neví, komu patří nebo čí
jsou, protože v době, kdy je odtrhli od rodičů, neuměly chápat ani mluvit. Jak vyrostly, Bůh ví, jsou jako
všechny děti, jen jedno jim nikdo neumí vymazat z dušiček, jejich hry. Hlavně tu, jak ji sami nazývají:
Na transport. Hra spočívá v neustálém pochodování, lezení po kolenou, plazení se, při čemž má jedno
z dětí prut a ostatní stále bije přes obličej, nohy, všude tam, kde to nejvíc bolí. Jinou hru nazývají –
Plynování. Zde nastoupí hlouček dětí těsně k sobě přimknutých a na tichý povel jednoho zlobně stojícího
stranou všechny padnou zmámeně na zem, dlouho se křečovitě svíjejí, až nakonec zůstanou bez ladu
a skladu ležet jako mrtvé. Tehdy přistupuje jiné dítě, chodí od jednoho ležícího k druhému a nožičkou,
nejčastěji kopanečkem, zkouší, jestli jsou všechny skutečně mrtvé. Jinou hru nazývají „bití“ a ještě jinou
„poprava“…

• 111

(…) Víc než služba lidstvu je laskavá věta prohozená se sousedem na schodech domu, (…) víc než
všechna budoucnost je podání ruky nešťastnému příteli, (…) víc než všechen ráj je slušnost pomoci ženě
s kočárkem do tramvaje, přejít s dítětem nebezpečnou křižovatku nebo podarovat slepce!
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Ano, puška je v tomto světě vzácnější a dražší než lidský život, neboť co je člověk bez pušky?

Snad člověk, ale s puškou?

S puškou jsi drahý syn vlasti a nositel pokroku.

• 125

Jsou lidé, kteří musí neustále něco pro lidstvo dělat. A když nemají co, tak vraždí.

Vraždí proto, že někdo kýchl, že má na nose uhra, že nosí pěkné zuby, že nekulhá, že není slepý, že má
dvacet dětí, že mívá v kapsách ruce, že hraje dobře karty, že chodí do kostela, že miluje… Bože, chraň
mne všech těchto lidí, chraň mne těchto průměrných lidí, to jsou ta zvířata, to jsou diktátoři, těm se staví
zaživa pomníky, to jsou nedotknutelní, to jsou vůdcové národů a tříd, to jsoumudrci, to jsou skákající do
ohně, to jsou odvážlivci, to jsou neotřesitelní ve své víře, to jsou kovaní, to jsou odevzdaní, to jsou věrní,
to jsou lvi, to jsou pýcha lidstva, předvoj civilizace, avantgarda, to jsou vlastenci, to jsoumilionáři, to jsou
ministři, to jsou hlídači u píchaček, to jsou puntičkáři, to jsou četníci, to jsou domovnice v městských vý-
borech, to jsou beránci, to jsou nesmírně hodní lidé, to jsou vrahové, to jsou ti, kdo nikdy nezklamou,
dříči do úpadu, to jsou politici, to jsou předáci, to jsou políři, to jsou nejlepší dělníci, sentimentální tá-
tové, jedináčci, literáti, vojáci z povolání, funkcionáři všeho druhu, to jsou primadony, Bože, chraň mne
prostitutů těla i ducha!

• 128

Ladislav Klíma
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• Vzděláním vzdělá se na nízkém člověku především jeho nízkost.

• 128

Stávalo se v koncentračních táborech, že gestapáci úmyslně utýrali na sám kraj smrti několik inter-
novaných a potom je nechali dopravit do některé ze svých přepychových vil, vydekorované, s připrave-
nou tabulí nejvybranějších lahůdek. Zde nechali vězně probudit ze smrtelnýchmrákot a sami převlečeni
za trestance vemlouvali nešťastným obětem, že jsou všichni společně v ráji, že oni, z trestu za vše, co
prováděli, jsou odsouzeni navěky jim sloužit. Když se hladoví a zmučení muži sápali po jídle na stolech,
byli zadrženi prosbou, než začnou jíst, aby se všichni společně pokorně pomodlili. Po skončenímodlitby,
ještě dřív nežmohl kterýkoli vězeň vztáhnout rukupo jídle, gestapáci strhali se sebe vyžehlenémundury,
začali znovu vězně stejně nesmyslně a nemilosrdně bít jako předtím a přesvědčovali ty nešťastníky,
za strašlivého smíchu, že i v nebi je nejvyšším pánem Hitler.
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Napřed měla ústa jako každá jiná
napřed měla oči jako každá jiná
napřed měla vlasy jako každá jiná
napřed měla hlas jako každá jiná
napřed měla ruce jako každá jiná
napřed měla nohy jako každá jiná
napřed měla ňadra jako každá jiná
napřed měla úsměv jako každá jiná
napřed měla chůzi jako každá jiná
napřed měla klín jako každá jiná
ale jednoho hloupého dne Bože potom
potom měla ústa jako žádná jiná
potom měla oči jako žádná jiná
potom měla vlasy jako žádná jiná
potom měla hlas jako žádná jiná
potom měla ruce jako žádná jiná
potom měla nohy jako žádná jiná
potom měla ňadra jako žádná jiná
potom měla úsměv jako žádná jiná
potom měla chůzi jako žádná jiná
potom měla klín jako žádná jiná
ale jednoho hloupého dne Bože potom
potom měla ústa jako každá jiná
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Čím tupější nůž, tím horší rána, čím tupější člověk, tím nebezpečnější zvíře.
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Demokracie nemánadšence, fanatiky, pravé vojáky, demokraciemá lidi, a to by v tomto světěmohlo zna-
menat její zkázu, protože jak se ukazuje, není špatnějšího fanatika nad člověka, který si zvykl nosit u sebe
váhypro každoumyšlenku, není špatnějšího nadšence, než je ten, kdo nechávámluvit také druhého, také
nepřítele svého přesvědčení, není špatnějšího vojáka než ten, kdo se nestydí za slzy, ne, není dnes pro
demokracii nic nebezpečnějšího než její svoboda. V demokraciích vyrůstají lidé zatrpklí, pasívní, neod-
hodlaní, protože věří víc skutečnosti než snu. Demokrat nemůže být dobrým vojákem proto, že brání
právě tak svou svobodu jako své otroctví, bezpráví jako právo, nikdy jedno bez druhého.

• Každodenní komedie (Rod Genorův)

• 192

básně (…)
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(…) mají dlouho v člověku zrát
čím déle zrají tím lépe tím víc se do nich vejde když řádně dozrají a mohou se utrhnout a sníst
jsou k nedojedení jen se nerozptylovat moudře
naopak raději se soustředit hned na začátku
upřít se na cíl stojí za to (…)
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