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DÌJE SE V ROCE 1710 NA MALÉ STRANÌ V PRAZE A VE VÝCHODNÍCH ÈE-

CHÁCH O PÁR LET POZDÌJI. VELIKÉ FINÁLE PROBÍHÁ PAK NA HRABÌCÍM

DVOØE FRANTI©KA ANTONÍNA ©PORKA, KDE BYLA HRA TÉ® V SRPNU

2018 V LÉKÁRNÌ U GRANÁTOVÉHO JABLKA ©PITÁLNÍHO HOSPITALU NA-

LEZENA.

DO MODERNÍ ÈE©TINY PØEBÁSNIL VÝCHODOÈESKÝ VLASTENEC A KAN-

TOR VRATISLAV LEVÍNSKÝ Z OLE©NICE



PØEDMLUVA

Barokní hra þTøi ¾eny a zamilovaný lovec\ byla nalezena pøi rekonstrukci lékárny U gra-

nátového jablka v hospitalu v Kuksu v srpnu 2018. Jedná se o zcela jedineèný nález,

který ve své podstatì mìní pohled na èeskou kulturu zásadnìji ne¾ Rukopis královed-

vorský èi zelenohorský. Nejen, ¾e pøedstavuje øemeslnì dokonale zvládnutou barokní

hru, do znaèné míry inspirovanou Moliérem a Komenským, hra navíc významnì pøe-

kraèuje dobové limity { postavy hry nejsou u¾ jen typy z commedie dell'arte, vidíme

poèátky psychologizace jejich jednání a vlastnì první náznaky moderního dramatu.

Hlavní postava hry, Petrus, je zjevnì inspirována postavou barokního malíøe Petra Jana

Brandla, co¾ je pøekvapivé zejména ve svìtle toho, ¾e hra vznikla kolem roku 1730,

tedy je¹tì za Brandlova ¾ivota (co¾ také vysvìtluje fakt, ¾e Brandl ve høe na rozdíl

od skuteènosti umírá na Kuksu a ne v Kutné Hoøe). I dal¹í postavy mají zcela reálný

základ, a» u¾ jde o Brandlovu ¾enu Helenu Franti¹ku Klossovou, radu würzburského

biskupa Rudolfa Martina Meelführera, opata bøevnovského klá¹tera Otmara Daniela

Zinkeho, sochaøe Matyá¹e Bernarda Brauna nebo hrabìte Franti¹ka Antonína ©porka

(který ov¹em té¾ nese jisté rysy hrabìte Èernína). V tomto smyslu se jedná o hru

výsostnì souèasnou. Pøesto v¹echno postavy hry nepøestávají být obecnými typy, nebo»

jejich individualizace nepøekraèuje hranice aluze v baroku obvyklé. I struktura hry

zùstává barokní, neklene se nad ní ¾ádný dìjový oblouk, Petrus hrou prochází jako

poutník labyrintem svìta potkávajíc dobrodruha, preláta, ¹lechtice a umìlce.

Co se týèe autora, jazyk hry ukazuje nejspí¹e na Jan Floriána Hammerschmidta, jeho¾

autorství ov¹em není doposud potvrzeno. Nicménì Hammerschmidtova známá díla,

která prokazují jak jeho zálibu v pokleslé poesii (sbírka V Praze blaze, kdo má pe-

níze) tak v ¾ivotopisech významných církevních hodnostáøù (Cruciger, apostolicus id

est S. Andreas apostolus in vita, martyrio, morte, miraculis, economiis, etc) vyvrací

pochybnosti témìø dokonale. Kdo jiný z èeských barokních spisovatelù by ¾ivotopisnou

hru spojující nízké a vysoké asi napsal?

Geisslers Hofcomoedianten pøesto hru v její svìtové premiéøe uvádí { pro jistotu { jako

anonymní. Jeliko¾ jsem v okam¾iku jejího nalezení byl shodou okolností na náv¹tìvì

hostince v Kuksu a byl jsem tak prvním akademikem, který hru spatøil, dovolil jsem si

ji pøebásnit do moderní èe¹tiny. S originálem se ov¹em mù¾e laskavý ètenáø seznámit

v Památníku národního písemnictví, který se, shodou historických okolností, nachází

na dohled míst, kde Brandl strávil svùj výjimeènì plodný umìlecký ¾ivot.

Vratislav Levínský z Ole¹nice
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PROLOG { Andìl a ïábel

Svým vzhledem se obì bytosti podobají hoøícímu øeøavému uhlí. Vypadají jako pochodnì a
oheò mezi nimi prochází a záøí, toti¾ z toho ohnì ¹lehá blesk. A ty bytosti pobíhají sem a
tam, tak¾e vypadají jako blýskavice. Kdy¾ na ty bytosti hledíme, hle, na zemi u tìch bytostí,
pøed ka¾dou z nich, je po jednom kole. Vzhled a vybavení kol je toto: tøpytí se jako chrysolit
a obì se sobì podobají, jejich vzhled a vybavení se jeví tak, jako by bylo kolo uvnitø kola.
Kdy¾ jedou, mohou jet na v¹echny ètyøi strany ani¾ by pøi jízdì zatáèela. Jejich loukotì jsou
mohutné a jde z nich bázeò, pøièem¾ obì kola mají loukotì kolem dokola plné oèí. Kdy¾ se
bytosti pohybují, pohybují se s nimi i kola, a kdy¾ se bytosti vzná¹ejí nad zemí, vzná¹ejí se i
kola. (Sefer Jechezkel 1, 13-19)

ÏÁBEL
Vidí¹, u¾ brzy to skonèí. Umøe jak ¾il. . .
V krèmì si jazyk smoèit dokázal, moèhuba,
spílat a daremnì rozprávìt, to mu ¹lo.
Bude mùj, tys ho prohrál, Serafíne,
i kdybys Kádo¹ zpíval po sto let,
tak u¾ to nezmìní¹.

ANDÌL
V¹ak poèkej rarachu a dobøe se jen dívej.
Není to konec, spí¹ vidím nový zaèátek.
K Pannì Marii rottenburské
teï Petrus promlouvá.
Je mnoho andìlù, kùr cherubínský je, i sera�cký,
ale Panna, ta je jediná.
Jestli ona vysly¹í ho,
pak s prázdnou odejde¹ jak Noémi, ty!
Jak ubohého Elimelecha ¾ena,
kterou V¹emohoucí tak sou¾il,
¾e sama po dvou synech zùstala, ach,
bez mu¾e nuznì samotná.

ÏÁBEL
®e by ho Panna vysly¹ela?
Petruse? Smilníka Panna nevysly¹í,
zhynout ho nechá a peklu propadnout.
Bude mùj, Serafíne.
U¾ sly¹í Petrus
chrochcení z pekla svinské,
jak kdyby naò snad celé nebe padalo.
Ví, ¾e tìlo jeho chlípné v okam¾ik smrti
pøe¹erednì se zmìní a pach nesnesitelný
zaène okam¾itì vydávat.
Pak vezmu si ho, tu èervivou hmotu,
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shnilou a odpornou.
ANDÌL

Jak kdybych sly¹el
Madonu Kapucínskou
z ohnì kalvínského vystupuje nezdolná.
Spasí ho, uvidí¹.
On ji namaluje a obraz ten
pak zástupy veliké svou silou uzdraví.

ÏÁBEL
®e by obrazem svý høíchy stra¹ný smyl?
Serafíne, ¹ílí¹?
Nebo jsi vùní kadidel u¾ z gruntu zmatený?

ANDÌL
Po¹lu mu ¾enu, ta zachrání ho.
®e bude poèestná a bohabojmá jako Abraham.

ÏÁBEL
A já øíkám, ¾e ta ¾ena, bude pak
jak Abraham i krásná.
Navíc lakomá a mstivá, prostì dr¾gre¹le.

ANDÌL
Po¹lu mu je¹tì jednu ¾enu, nádhernou, plnou nìhy,
která nad statky pozemskými povznesena jest.

ÏÁBEL
Mo¾ná ¾e nad statky, ale ne nad smilnìním.
Bude to pobìhlice, která rozko¹i neumí øíct ne.

ANDÌL
Ty rarachu, mluví¹ jak sudièka a ne jak ïábel.
Chová¹ se jak bába nad kolíbkou,
ura¾ená bába.
Ranil tì Petrus, nìèím,
¾e zoufale tu takhle ¹tká¹?

ÏÁBEL
Ach Serafíne!
Já nad spravedlností svìtovou jen zásadnì tu dlím.
Kdy¾ ty u¾ znavený jsi, mé pa¾e nedoká¾í ochabnout.

ANDÌL
Jsi chudák, hade.
Jak odporné je, v èem ty se zrovna plazí¹,
tak odporné,
¾e lep¹í by i bazili¹ek byl,
co v¹echno na pou¹» zmìnil by raz dva.
Ale hle, patøi,
Petrus se budí, horeèka opadá a do oka vrací se zas lesk.
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Dneska jsi prohrál, zmeku nedobrý.
ÏÁBEL

V¹ak uvidí¹, ¾e bude mùj,
Serafíne.
zajíci a malíøi, po lovu a¾ se sèítaj.
Tu chvíli vítìzství si u¾ij, bratøe,
v¹ak je tvá poslední.
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I . DÌJSTVÍ { Míèovna

V malostranské míèovnì U Zlatého p¹trosa (èp. 376/III) v Prokopské ulici, nedaleko Mal-
tézského námìstí. Majitel míèovny, Josef Claudius z Claudenburgu, není zrovna pøítomen.
Petrus a Rudolf se vìnují høe (fr. jeu de paume, nìm. Ballhausspiel), která je pøirozenì
nazývána hrou králù (le jeu royale de paume), ale také královnou her (roy de jeu).

VÝSTUP I.1 Petrus a Rudolf

RUDOLF
Tedy jste ji¾ zdráv, Petøe?

PETRUS
Bylo to o fous pøíteli, èlovìk dnes neví dne ani hodiny.
Z posledních sil na Hradèana dopotácel jsem se v horeèkách
tam Madona kapucínská vysly¹ela mé tiché modlitby.

RUDOLF smìje se
Tak to je velké ¹tìstí vás katolíkù,
protestant jak já
tem pøímluvy se jen tak nedoèká.
Pøitom i Talmud nabízí al derech ha-pe¹at
snadnou cestou k uzdravení.
Kdy¾ prach z míst neèistých, kam Slunce nedopadá,
smíchá se s medem a nemocnému do úst se vlo¾í,
pak se i tìlo pohodlnì uzdraví.

PETRUS
Prach s medem?
V tom pøípadì jsem rád, ¾e Bùh mì stvoøil katolíkem.

RUDOLF
Zdá se to praktické, ano, pro malíøe,
apoò je komu prodávat.
Kostelù, klá¹terù èi opatství,
na ka¾dém rohu víc ne¾ holubù.
Kupecký, ¾e byl protestant,
tak musel do Norimberka.
Vy máte zakázek, ¾e nevíte snad,
co byste døíve maloval.

PETRUS
Ne, já si nestì¾uji.
Jen pøemý¹lím, co pøivedlo Vás k lichotkám.
Útratu za vás zaplatím i bez pochlebování,
já nejsem chudák, co prahne po pochvale,
já nejsem zoufalec.
Co ©kréta vydech, není u¾ nikdo,
kdo mnì by se vyrovnal.
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RUDOLF zvedne èí¹i
A mnì je potì¹ením,
¾e na va¹e zdraví
smím èí¹i vína pozdvihnout!

VÝSTUP I.2 Pøedchozí a Wágner

WÁGNER pøichází
Pane, pane, promiòte, je èas veèeøe.

PETRUS
Má¹ v¹e, oè jsem tì ¾ádal, Wágner?

WÁGNER vyndavá pochutiny z ko¹e
©panìlské bisquity, parmezán a zvlá¹tì velkou mortadelu,
piniová jádra a pistácie, rozinky a mandle,
svatojánský chlebíèek a také laný¾e a kandované makaróny,
citrony, rù¾ový turinský olej. . .

PETRUS
A tabák?

WÁGNER
Mám orentský i boloòský,
Vá¹ oblíbený Cavalier a dokonce i Imperial.

RUDOLF
Ach Imperial!
Ten naposled ve Vídni jsem kouøil. Cpe si dýmku.
Pøed hodováním v¾dycky øíkám:
Zakuøme si.
Nic jiného chu»ové pohárky neotevøe svìtu líp. Wágner mu pøipaluje.
Ne¾ijete si ¹patnì, Petøe,
to na mou du¹i ne.

WÁGNER
Mistr je Mistr
a nejvìt¹í malíø v zemích Koruny èeské.
Tak má snad nárok na kus mortadely.
A bez piniových oøí¹kù,
kdopak by mortadelu do úst si roloval? Cpe se mortadelou.

PETRUS té¾ si zapaluje dýmku
Jen neudus se, Wágner,
Bùh by mi neodpustil, ¾e jsem tì mortadelou èastoval.

RUDOLF s chutí bafá a té¾ se cpe
Vídeò je Vídeò,
ale Praha. . .
je Praha.
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PETRUS
No, vám na výbìr nezbývá u¾, Rudolfe.
Z Vídnì Vás hnali svinským krokem,
¾e v novinách jste cara celé Rusi urazil.

RUDOLF
Jak je to smì¹né!
Copak lze Rusa urazit?
Jazyk nena¹el takové slovo, aby bylo hor¹í Rusa.
Cokoliv o Rusovi øekne¹, nemù¾e být ne¾ lichotkou.

PETRUS smìje se
Jen opatrnì, Rudolfe!
Národ, co vymyslel kaviár, ten nemù¾e být zlý.

RUDOLF
Kdepak!
Kdy¾ na kaviár tak leda Wiener Neustadt!
Studená voda z Alp, ta slu¹í, jeseteroj.
Petøe, sna¾nì vás prosím,
a¾ svatého Jana z Nepomuku jak almu¾níka
do Mödlingu pojedete malovat,
alespoò jednu, malou, plechovèièku,
prosím, vodku a ¹ampaòské snad
Cerminati na Malé Stranì má. Tím øekl Rudolf v¹e, co tí¾ilo ho. Dál u¾ jen pojídá.

WÁGNER
My chystáme se do Vídnì, mùj Pane?

PETRUS
Zakázka je zakázka, Wágner,
jeli bychom i do Moskvy, kdyby nám car tam dobrou práci dal.
A stejnì v Praze, zdá se, tìsno je nám horce a¾.
Co nákup, Wágner?
Doufám, ¾es neplatil z nìj nic.

WÁGNER
Za koho mne máte, pane?
V¹echno je na dluh, já nejsem ten,
kdo vèera z vi¹nì spad.

PETRUS
Tak to má být, Wágner, a» platí ten, kdo bez talentu je.
Tak co zbylo v ko¹i, dýmka má, zdá se, dobafala. Hrabe se v ko¹i.
Wágner!
Kam podìl se nám svatojánský chlebíèek a také laný¾e a kandované makaróny?

WÁGNER rychle polyká
Musí tam být pane, ten ko¹ má spoustu skrytých zákoutí.
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PETRUS
Jako tvá huba, knechte! Já tì!

WÁGNER
Pane! Va¹e paní, zdá se, na obhlídce.
Myslím, ¾e doèista Vás ji¾ spatøila.

PETRUS
Má paní?

RUDOLF
Tak to já se klaním.

PETRUS
Tak znenadála, pøíteli? To tolik pospícháte?

RUDOLF
Tolik zas ne, snad lahvinku malvazu na cestu,
tu bych si mo¾ná stihnul vzít. Bere si lahev.
S pánem Bohem, Petøe, snad, brzy na vidìnou.
Jen, co z Vídnì vrátíte se, budu vás vyhlí¾et. Odchází.

PETRUS
Jsem laèný ¾en, to ano.
Na laèno, ¾e vlastní sluha veèeøi mi se¾ral. . .
K tomu má ¾ena, teï a tu?
Co poèít nejdøív a co potom?

WÁGNER
©tìstí pane, ¾e Bùh Vám sluhu pøihrál,
kterýmu pøedvídavost vá¾nì neni fuk. Vytáhne kvìtinu, skoro jak kdyby byl kouzelníkem.
Vavøín, myrtha, vìtvièka s plody a 17 rù¾í výjimeènì nachových.
Paní bude mít radost, vìøte mi. Podá Petrovi pugét, spolkne poslední sousto a postaví
se s ko¹em do velice slu¾ebného postoje.

VÝSTUP I.3 Pøedchozí a Helena

HELENA
Petøe? Vy zde. . . u¾ zase. . . v míèovnì?

PETRUS
Sport, má paní. . . miluji sport. . .
a Vás, má paní.
Musím. . . jako umìlec. . . na své postavì pracovat.

HELENA otevøe ko¹ a podiví se nad jeho prázdnotou
Ko¹ je zcela prázdný, Petøe. Strèí do ko¹e svùj elegantní nosík a ladnì zaèuchá.
Cítím ¹panìlské bisquity, parmezán a zvlá¹tì velkou mortadelu,
piniová jádra a pistácie, rozinky a mandle,
svatojánský chlebíèek a také laný¾e a kandované makaróny,
citrony a. . .

WÁGNER
Rù¾ový turinský olej.
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HELENA
Dìkuji ti, Wágnere dobrý.

WÁGNER
Byl v lahvi, proto jste ho necítila.

HELENA
To v¹echno jste spoøádal k veèeøi, Petøe
a tomu øíkáte, ¾e o postavu svou se staráte?

PETRUS
Køivdíte mi, má paní, nemìl jsem ani sousto,
jsem hladov jak na ¹karedou støedu naveèer.

HELENA
Chcete mi tvrdit, Petøe, ¾e mýlím se, kdy¾ øíkám, ¾e v ko¹i byly
¹panìlské bisquity, parmezán a zvlá¹tì velká mortadela,
piniová jádra a pistácie, rozinky a mandle,
svatojánský chlebíèek a také laný¾e a kandované makaróny,
citrony a. . .

WÁGNER
Rù¾ový turinský olej. . .

HELENA
Dìkuji ti, Wágnere dobrý.

PETRUS
Máte, výjimeèný èich, má paní.
A pravdu, pravdu pravdoucí.

HELENA
Tak aspoò to, ¾e jsme si ujasnili.
Tak¾e teï prosím, k bodu dva:
kampak se podìly, v¹echny ty pochutiny?

PETRUS
Nìkdo je pravdìpodobnì. . .

HELENA
Se¾ral!

PETRUS
Ano, má paní.

HELENA
A kdo to asi mohl být. . .?
Mo¾ná to nevidíte, mùj drahý, ale jste tu, zcela a naprosto sám.
Pokud byste snad nechtìl Wágnera tu spolehlivì vám ke slu¾bám stojícího
nehoráznì obvinit.

WÁGNER
To by pán nikdy neudìlal, má paní!

HELENA
Tak¾e vyluèovací metodou se ukazuje. . . Petøe!
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PETRUS
Heleno, lásko! Vytáhne pugét, který dr¾el celou dobu schovaný za tìlem.

HELENA jen trochu zaskoèena
No aspoò, ¾e ten pugét u¾ jste, Petøe, nese¾ral.

PETRUS
Heleno!

HELENA
Nebo neusu¹il a nevykouøil. Copak. . . tohle není tabák?

WÁGNER
To je vavøín, má paní.

HELENA
Dobøe se o Vás, Petøe, stará, Wágner.
K Wágnerovi: Tak je¹tì Calvados, abys pánovi sehnal, na za¾ívání.

WÁGNER vytáhne z náprsní kapsy lahev
Dovolil jsem si být tak trochu pøipraven.

HELENA vezme si lahev od Wágnera
Výteènì. Bude Vás èekat doma, Calvados,
a s ním Va¹e vìrná ¾ena, té¾.
Kdyby Vás sport u¾ tøeba omrzel,
tak víte, kde má lahev Va¹e skrý¹. Strèí si lahev do záòadøí a odchází. Je¹tì se otoèí:
Wágner, tebe pán u¾ sotva bude potøebovat.
Pojï, nìkdo musí pomoci mi duchnu v postýlce mé rozestlat.

WÁGNER
Budu vás èekat pane a zatím. . .
Va¹í paní dovolím si
s ve¹kerou peèlivostí k slu¾bám být. Sebere osamìlému Petrovi kvìtinu a odchází s He-
lenou. Ale je¹tì se vrátí:
Nenechávejte mne s ní dlouho, samotného,
sna¾nì Vás prosím, dobrodinèe mùj.

VÝSTUP I.4 Petrus a Johana

JOHANKA pøichází
Zahlédla jsem Vás oknem, pane. . .
A¾ osamìlý jste se mi v té chvíli zdál.

PETRUS
Samota je údìlem umìlce, ano.
A malíø je sám dvojnásob.

JOHANKA
Myslela jsem, ¾e ka¾dý malíø, má svou múzu, pane.

PETRUS
To mo¾ná v románech a knihách,
mo¾ná tam.
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JOHANKA
Neumím èíst, pane.

PETRUS
Nemyslím, ¾e bych já mìl být tvým uèitelem, holèièko.

JOHANKA
Jmenuji se Johanka.

PETRUS
Dobøe. Nebudu tì uèit èíst, Johanko.

JOHANKA
Zato já bych vás mohla mnohému nauèit, pane.

PETRUS
Jsi odvá¾né dìvèe, Johanko.

JOHANKA
Budete mne malovat, pane?

PETRUS
Mìl jsem pocit, ¾e myslí¹ na nìco jiného, Johanko.

JOHANKA
Myslím na spoustu vìcí, pane.

PETRUS
Dobøe. Ale vezmìme to pìknì po poøádku.
Jedno po druhém. Vyndá lahvièku s tajemným prá¹kem a otevøe ji. Johana mu ji rovnou
vezme z ruky a pøièichne k ní.

JOHANKA
Prá¹ek z jelenních parohù? Hirschhorngeist?
Ten nebudete se mnou potøebovat, pane.
Va¹i mu¾nou sílu není tøeba povzbuzovat nièím jiným
ne¾li mnou.

PETRUS smìjì se a kroutí hlavou, chvíli mlèí
Nìco mi øíká, ¾e má¹ pravdu, Johanko.

JOHANKA
Cokoliv je to,
co k vám mluví,
tak vìøte, ¾e øeè to vede pravdivou.

PETRUS
Tak pojïme.
Jen zkou¹ka praktická, ta uká¾e,
zda-li je v¹echno tak,
jak se nám obìma teï zdá.

JOHANKA
Zdání vás neklame,
pane. Bere Petra za ruku a odchází s ním. Loutnista Antoni zaène hrát milostnou píseò.
Petr se Johance je¹tì vysmýkne.. .
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PETRUS
Snad bys mne mohla pøestat oslovovat pane.
Zní mi to. . . jako by to bylo hrané,
v¾dy» slané tvé tìlo u¾ skoro objímám.
Jsem Petr.

JOHANKA
Jestli jste Petr nebo pán,
o to se nezajímám.
Jen mým hrám smysly své prosím otevøete,
nad øeku Léthé
se mnou vzneste se.
V tom sladkobolném pralese
a¾ city na¹e vzájemnì se odkryjí,
pak buï mým Petrem,
já budu ti tvou Marií. A loutnista zas zpívá, snad je¹tì kouzelnìji ne¾li pøed chvílí. Petr
a Johanka odchází.
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II . DÌJSTVÍ { Klementinum

Petrus sedí u stolu a staví z vosku vymodelované �gury do rùzných poloh, scénu pøitom
nasvìcuje svíèkami. Pozoruje vr¾ené stíny, zakresluje si je a stále mìní kompozici postav i
svìtla.

VÝSTUP II.1 Petrus a Wagner

WÁGNER
Ach pane!
Já to vidím a Va¹e paní také není sakra slepá!
Panna Marie s Je¾í¹kem?
V¾dy» je to ta Va¹e Johana.
Zvìstování Pannì Marii { i to je ona.
Nanebevzetí Panny Marie, co do svatého Jakuba maloval jste,
zase ona.
A na assumptì z kostela u svaté Vor¹ily?
I tam jste tu Va¹i Johanu zvìènil jak ¾ivou docela.

PETRUS
A vidìl svìt krásnìj¹í ¾enu ne¾li Johanku?
Ona je skuteènou Marií.

WÁGNER
Jestli Marií,
tak leda Magdalenou.

PETRUS
Tak dost Wágner!
Tì¹í mne, ¾e o dílo mé má¹ zájem.
Kdo modelem mi stojí,
to zjevnì Tebe, knechte,
Tebe se netýká.

WÁGNER
V¾dy» je to pobìhlice, pane!
Lasice, co sice líbeznì se tváøí,
ale de facto si vás jak ¾í¾alu
u¾ kolem prstu omotala.

PETRUS
Je skromná a krásná.
Kdo muèí mne - to» Helena.
Johanì jak mu¹ce málo staèí,
pohlazení, trocha nìhy a jen výjimeènì o obraz èi dva mne poprosí.
A Helena?
Jen peníze, peníze a peníze.
Jak kdyby nevìdìla, kolik dluhù po Praze u¾ mám.
Helena fúrie je stra¹ná,
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vzteklá jak ïábel na snìhu.
©tìstí jen, ¾e divokost ta její ¾havá
se tak smyslnì a èinorodì i v posteli jo odrá¾í. Smìje se.

WÁGNER
Pane!
Èím víc s Johanou líháte,
tím víc z vás Satan mluví.

PETRUS
Trápí tì Wágner,
¾e tìlesným rozko¹ím teï pøednost dávám pøed hodováním?
Honí tì mlsná, v¹ak tejden celej v míèovnì ses nenapuc.
Z hladu, zdá se, stal ses mi tu mravokárcem.
V¹ak neboj, bude zase ba¹tonáda,
jen ne hned { a¾ zítra,
teï musím pracovat.

WÁGNER
Jak køivdíte mi pane,
kdy¾ já jen ku spáse du¹e Va¹i
na vartì tu jsem.

PETRUS
Du¹i nech du¹í, ta sama ví jak se spasí,
teï tìlo musí dostat své,
zas tolik èasu u¾ mu nezbývá.
A vùbec, kdybychom my nehøe¹ili,
tak proè a za co by pán Je¾í¹ na køí¾i si umíral?
Úplnì pro nic za nic, ¾e, a to by byla velká ¹koda.
Není malíøe od Rýna na východ,
slavnìj¹ího ne¾li já.
V cudnosti a» ¾ijí ti,
kterým Bùh nedal schopnost se radovat.
Dvì, tøi milovnice?
To v mém pøípadì je¹tì pokora je velká,
já zaslou¾il bych si jich nejmíò jedenáct.

WÁGNER
Pane, rouháte se!

PETRUS
Kdepak Wágner.
Jedenáct, to èíslo naprosto je svaté.
V¹ak uèedlníkù bez Jidá¹e
tìch na chlup bylo taky jedenáct.

WÁGNER
Nevím pane, já tøeba
¾ejdlíkù piva vypil vèera rovných jedenáct
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a ¹tìstí mi to zrovna nepøineslo.
A vám pane asi taky ne,
nebo» Helenu u¾, ¾enu Va¹i,
vidím razantnì a¾ pøícházet.

VÝSTUP II.2 Pøedchozí a Helena

HELENA
Pracujete, Petøe?

PETRUS
Jak vidíte, má drahá.
Svatého Prokopa jak nutí ïábla orat,
toho dnes budu malovat.
Jen svìtlo hledám,
brzy ho najdu, má paní, vìøte mi.

HELENA
Snad najdete ho døív ne¾ vás tu najdou va¹i vìøitelé.

PETRUS
Ví nìkdo snad, ¾e v Klemetinu pracuji?

HELENA
Zatím ne, mùj milý,
zatím se nelekejte.
Vím to jen já a sluha Wágner uctivý.
A staèí, abyste zaplatil mnì, co dlu¾íte mi,
a nikdo se tu velkou tajnost nedozví.

PETRUS
Vydíráte mne, má drahá?

HELENA
Jen ¾ádám o to, co moje jest.

PETRUS
Vám paní ale nedlu¾ím ne¾ lásku.

HELENA
A sedm set zlatých, co prohýøil jste u Claudenburga.

PETRUS
Dobøe.
V tom pøípadì to pøed vámi nebudu dál u¾ skrývat.
Budeme bohatí a¾ z u¹í zlato poleze nám proudem.
Mám plán a teï vás do nìj zasvìtím.

HELENA
Doba, kdy vìøila jsem va¹im plánùm, ta dávno pryè je, pane mùj.
Pak z nápadù va¹ich léta tøasavka mne brala.
Dnes u¾ chladnou jen nechává mne v¹echno to va¹e hem¾ení.
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PETRUS
Podal jsem ¾ádost,
královský hofmistr Jan Jiøí Princ u¾ kladnì mi ji vyøídil.
Sancta Maria de Victoria v Jílovém je na¹e,
sto dvacet osm dílù já jak náèelník tì¾aøstva teï mezi podílníky rozdìlím.
Budeme dolovat zlato, má drahá, nikdo nebude ne¾ my u¾ bohat¹í.

HELENA
Vy jste se zbláznil, Petøe!

PETRUS
Já ponechám si jenom deset dílù, dva budou pro vás, paní má.
Zbytek rozprodáme.
Hrabì Arno¹t Hrzán z Harasova
si jich tøeba ¹est u¾ objednal.

HELENA
Petøe!

PETRUS
Budeme mít zlatý dùl.

HELENA
To nedopadne dobøe.
Skonèí to jak v¹echny va¹e plány pøedchozí.
Zavøou vás a já budu ta první, která vás bude ¾alovat.

PETRUS
Tohle není plán, tohle je výhra.
Tohle je zlatý dùl.
A zlatý dùl, to je. . .

WÁGNER
Zlatý dùl.

PETRUS
Pøesnì tak, Wágner.
Dìkuju.

WÁGNER
Pane, vy opravdu chcete být náèelníkem tì¾aøù?
Myslíte, ¾e je to dobrý nápad?
Jako ¾e budete malíøem. . . a horníkem?

PETRUS
Proè ne?
Jsem renesanèní èlovìk, Wágner.

WÁGNER
My ale ¾ijeme v baroku, pane.

HELENA
A» tam èi tam, tohle nedopadne dobøe.
Ty dva díly mi klidnì nechte, Petøe,
ale sedm set zlatých, a» le¾í zítra zpátky ve truhle.
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A tahle práce pro bøevnovský klá¹ter?
Sto zlatých za obraz. . . to není va¹e cena.
Nevím proè jste to bral.
Za smrt svatého Josefa vám karmelitáni dali sedm set.

PETRUS
Takhle se to nedá poèítat, má paní.

HELENA
A proè by nedalo?
Mùj otec malíø a pøítel ©krétùv,
v¾dycky to takhle poèítal
A dluhy nemìli jsme nikdy.
Jen netvaøte se, Petøe, ¾e nìco víc jste ne¾li on.

PETRUS
Jsem velký umìlec.

WÁGNER
A horník.

HELENA
Nejvìt¹í malíø z horníkù.
Nejvìt¹í horník z malíøù.
To mo¾ná jste.
Tak zítra sedm set.
A ty pojï Wágner se mnou.
Neøíkej, ¾e zajímá tì, jak svatý Prokop nutí ïábla orat.

WÁGNER
Ne paní.
Svatý prokopnutí nemusím vidìt opravdu.
A nejmíò ze v¹eho pak, koho svatì prokopnou.

PETRUS
Wágner, ty jsi ale kupa veselá.

HELENA
A dobøe dìlá, Wágner.
Vesele roz¹afný, takový sluha ka¾dému se zamlouvá.

WÁGNER
K Va¹im slu¾bám, paní. Oba odchází.

VÝSTUP II.3 Petrus a Johana

JOHANKA
Mohu, Petøe?

PETRUS
Jen pojï, má milá.
Modelem stát mi ale dnes u¾ nemusí¹.
Panny Marie zvládli jsme spoleènì u¾ v¹echny.
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JOHANKA
Bude¹ tì¾it zlato, pane?
Na vrchu Panny Marie Vítìzné v Jílovém?
To kvùli mnì, Petøe?
®e jsem Tvou Pannou Marií?

PETRUS
Tys mým ¹tìstím, Johanko.

JOHANKA
Snad znak cechu hornického,
¾e bys namaloval podle mne.

PETRUS
Uvidíme.
Wágner u¾ nìco èuje a podivnosti vypráví.

JOHANKA
A tys ¾enì Petøe neøekl je¹tì,
¾e nadobro ji opou¹tí¹?
To slova poslední Tvá pøeci byla.

PETRUS
Zatím jen apaná¾ pøestal jsem ji platit.
A myslím, ¾e sama ráda o rozvod konzistoø u¾ po¾ádá.

JOHANKA
Teï nerozumím ti mùj milý.

PETRUS
Tøi zlaté vý¾ivného týdnì.

JOHANKA
Tak¾e jsi jí pøestal platit a tím myslí¹, ¾e v¹e se vyøe¹í?

PETRUS
Pøesnì tak. Rozèílí se a ¾alovat mne bude.
A» sama konzistoø o rozvod po¾ádá, a» sama sepí¹e to.
Já na tyhle formality vá¾nì nemám èas.
Jsem umìlec a podle toho musím taky ¾ít.

JOHANKA
A nepovede se ¹patnì, ¾enì tvé?
Kdy¾ zanechá¹ ji takhle su¹e bez penìz?

PETRUS
Povede a právì proto ¾alovat mne bude sama.
Johanko neboj, vidí¹, ¾e v¹e jsem øádnì promyslel.

JOHANKA
Já nevím, Petøe.
Jsem s tebou, s tebou v ka¾dé chvíli.
Ale v téhle chvíli nevím.
Pøijde mi to a¾ trochu zaludné.
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PETRUS
Namaluju ti obraz a dám ti ho u¾ zítra,
a» netrápí¹ se malièkostmi,
co mysli tvoji stejnì dalece jsou vzdáleny.

JOHANKA veseleji
Dá¹ mi obraz, mùj milý?

PETRUS
A je to.
To se mi líbí, jak ti tvá líèka zrù¾ovìla.
Zítra se do toho dáme, dnes pøijde opat Otmar,
vìøím, ¾e dokonèím, co rozdìláno mám. Vytáhne témì¾ dokonèený obraz Otmara Zin-
keho.

JOHANKA pozornì si prohlí¾í obraz
Pøísný èlovìk.
Sebevìdomý a pøitom asketa.
A jak hrdì zdùrazòuje svùj pektorátní køí¾ posázený diamanty.
Inteligentní narcis, co?

PETRUS smìje se
V¹ak ho hned pozná¹, ka¾dou chvíli by mìl dorazit.

JOHANKA
Nevím, jestli ho chci poznat, má tvdý výraz, sarkastický a¾.
A vùbec je ten obraz stra¹nì studený.

PETRUS
V¾dy» je to mnich.
Kdybych chtìl malovat vá¹eò, po¾ádal bych tebe, abys mi stála modelem.

JOHANKA
A to panské polo¾ení ruky. . .
Prsten vìt¹í ne¾ brambora.
®e se sám ze sebe. . . Zaklepání.

PETRUS
Visitator generalis et perpetuus je tu.

VÝSTUP II.4 Pøedchozí a Otmar

PETRUS
Jen pojïte dál, otèe. Otmar vejde a podá Petrovi ruku, aby mu políbil prsten, co¾
Petr zvesela udìlá a skoro ¹ibalsky se smìje na Johanu. Johany si Otmar samozøejmì
naprosto nev¹ímá.

OTMAR
Laudetur Jesus Christus.

PETRUS
Sednìte si otèe.
Nebo chcete se snad na obraz svùj døív podívat?
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OTMAR
Jistì, podívám se.
V¾dy» jsou to dobré dva mìsíce,
co naposled sis na mne na¹el èas.

PETRUS
Vìnuji se teï tak trochu podnikání.

OTMAR dívá se významnì na Johanu
Sly¹el jsem o tom, synu.
Tvá ¾ena se mnou mluvila u¾.

PETRUS
Ale ne, to je nedorozumìní.
Zcela to není tak, jak myslíte.

OTMAR
Co ty ví¹ o tom, naè myslím, synu?

PETRUS
Jsem malíø otèe.
Èíst v lidské tváøi, to» má profese.

OTMAR
Tak dìlej to, co umí¹, synu.
Èti v lidské tváøi a pro vìènost ji v obrazech svých zachovej.
A chce¹-li se snad se v hlínì hrabat,
tak leda proto,
aby studie pro obrazy své jsi vyrábìl. Bere do ruky jednoho z vymodelovaných hlinìných
panáèkù a promlouvá vlastnì k nìmu.
Co to je za nápad?
®e bude¹ náèelníkem tì¾aøstva?
Malíø horníkem?
Synu, vìnuj se tomu, k èemu tì Pán Bùh stvoøil a jinam nos svùj naprosto mi nestrkej.

PETRUS
Ale otèe. . .
Zlatý dùl je pøeci. . .
Zlatý dùl.

OTMAR
A malíø je malíø.
Tím myslím, ¾e toto téma úspì¹nì jsem uzavøel.
Co ten obraz?

PETRUS
Je tady otèe.

OTMAR prohlí¾í si peèlivì obraz
Tváø synu, tu vystihl jsi pøesnì.
Imago mira arte depicta.
Ne nadarmo na sever od Benátek tys nejlep¹ím malíøem.
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PETRUS
Dìkuji otèe.

OTMAR smìje se
A taky tím nejdra¾¹ím, ty ví¹, co doba ¾ádá.

PETRUS
Zrovna vy otèe, neplatíte mne, ¾e. . . prostì závratnì.
Za smrt svatého Josefa karmelitáni dali mi celých sedm set.
A vy?
Pìt obrazù za tisíc, to nezlobte se,
pro vás maluju dost krutì pod cenou.

OTMAR
Vy? Petøe?
Jen nechtìjte mne tu hned rozesmát.
Kdo rozhøe¹ní dává vám a pokání va¹e neupøimné ve zpovìdnici pøijímá?

PETRUS
Vy ne, otèe.

OTMAR
Moji mni¹i, jsou to, synu høí¹ný.
Jsem to já, kdo pro nebe tì zachraòuje nejmíò jednou za týdem.
Zlatem bys nesplatil, co pro du¹i tvou tu dìlám já.

PETRUS
Zprostøedkovanì.

OTMAR
Já a Bùh.

PETRUS
Vy, va¹i benediktíni. . . a Bùh.

OTMAR
Jsi v dobrých rukách, synu.
To dùle¾ítìj¹í je ne¾ pár zla»ákù v mì¹ci { to si pi¹. Smìje se.

PETRUS
Pár zla»ákù. . .
Øeknu vám rovnou kolik Khünburg za portrét mi zaplatil.

OTMAR
Khünburg?
To jméno víc tu nechci sly¹et, hamba jen to, ¾e ludru tuhle arcibiskupskou,
¾e jsi maloval.
Od Boha exempèní práva Broumovský klá¹ter má.
A on nám je chce sebrat.
Toho doufám, ¾es maloval nejmíò za devìt set.

PETRUS
Takové ¹tìstí mne zas nepotkalo.
Ale proti vám, otèe, mi aspoò slu¹nì zaplatil.
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OTMAR
A svátosti pokání ty myslí¹, ¾e by Khünburg,
¾e on by ti ji udìlil?

JOHANKA
Øekl mu rovnou, ¾e rozhøe¹ení dostane,
jen kdy¾ zapudí mne,
¾e nevìøí, ¾e hrátek se mnou
Petr upøímnì a z du¹e lituje.

OTMAR
A máme to tu.
Mám pocit, ¾e rozumí¹ u¾, ¾e smlouvat se mnou tak nìjak nemù¾e¹.

PETRUS
Nedostojím závazkùm svým otèe.
Vìzení pro dlu¾níky èeká mne,
pokud srdce va¹e nedoká¾u obmìkèit.

OTMAR
Mé srdce mìkké je jak pol¹táø.
Jak tvaroh straèen z pastvin tìch na¹ich bøevnovských.
Jen peníze { ty nepøidám ti.
Ostatnì, jestli tì zavrou, tak bude¹ muset s cenou je¹tì ní¾.

PETRUS
Pak u¾ nezbývá ne¾ uspìt v tom mém zlatém podnikání.
Aspoò tomu byste otèe mohl po¾ehnat.

OTMAR
K díøe v zemi, synu, tam mì nedostane¹.
Ale abys vidìl, ¾e pochopení pro Tebe já mám.. . Obrátí se k Johanì.
Co ty, køepelko ty sladká?
U¾ celá Praha ví, ¾e tady s mistrem lehá¹
a ke zpovìdi zapovìzeno má¹ jít?

JOHANKA
Nikdo nerozumí mi líp ne¾ vy, otèe.
Visitator generalis et perpetuus { to» jasný titul vá¹.
A» Khünburg zkou¹í v¹e,
co povaha mu ta jeho li¹èí na¹eptá,
my stejnì víme, ¾e pravda je tam, kde stojíte i vy.

OTMAR k Petrovi:
Jen proto, ¾e k tobì mám já slabost synu. . .
Omnia vincit amor.
Dám rozhøe¹ení té tvé. . .
V¹ak stojí ti jen modelem. K Johanì:
Pojï malá, ty pùjde¹ ke zpovìdi ke mnì osobnì.
Malování poèká, teï nejde o nic men¹ího ne¾ o du¹i. Oba odchází. Po chvíli i Petr.
Místo nìj pøijde loutnista a zpívá pouènou píseò, ov¹em tak nìjak nì¾nì.
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INTERMEZZO { Andìl a ïábel

Tentokrát je Helena andìlská.

ANDÌL
Tak prosím.
Svátost pokání u¾ Petrus obdr¾el,
snad pro nebe je zachránìn u¾ zcela.
Já vím. . . je to trochu. . . podfuk.
V jistém slova smyslu neèistý.
Ale jak øekl ná¹ pán:
Já Hospodin dovoluji a dopou¹tím, aby zlé vzniklo,
proto¾e je doká¾u pøemoci a obrátit k dobrému. Pauza.
Tak¾e je to dobrý. Pøichází Johana jako ïábel.

ÏÁBEL
A ïábel ¾aluje Bohu dnem i nocí.

ANDÌL
I kdyby Bùh chtìl ïábla vysly¹et,
co¾ nechce, ale jen tak { my¹lenkovì zacvième si.
Jak ¾aloval by ïábel Bohu dnem i nocí?
Kdy¾ zapøa¾en do pluhu svatého Prokopa oøe u Sázavskýho klá¹tera,
aby dobøe p¹enka rostla.

ÏÁBEL
Jestli nìkomu, tak tobì p¹enka nepokvete.
A jestli tady nìkdo s nìkým oøe, tak s tebou, ne se mnou.

ANDÌL
Se mnou?

ÏÁBEL
S tebou samozøejmì.
A taky s tvým vypeèeným chránìncem.
Ten prelát? Tys ho nevidìl?

ANDÌL
No prelát prostì.
Progresivní bych øekl docela.
Devìt kostelù u¾ na Broumovsku Diezenhoferem dal postavit.
A Petra myslím, ¾e krásnì a skromnì dál od zlata dr¾í,
kdy¾ mu ty jeho zlaté doly rozmlouvá.

ÏÁBEL
®e rozmlouvá?
Jen provokuje ho, aby se do toho pustil.
Ta jejich ega!
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Jsi nesly¹el jak øinèivì o sebe køísla
a rovnou ve dveøích?
Natruc za zlatým snem se Petr pustí,
jen aby Otmarovi dokázal, ¾e zbohatne i bez pøímluv.
Mu¾ská je¹titnost je prostá jak povaha ptakopyska
a ten je ze v¹ech savcù nejjednodu¹¹í
i se svejma vejcema.

ANDÌL
Ptakopysk je poøád chytøej¹í ne¾ ba¾ant.
Myslím, ¾e z nejhor¹ího u¾ je Petr venku, uvidí¹.

ÏÁBEL
To nejhor¹í, má Petr v sobì.
Venku { tam vidí¹ mo¾ná malou fenku,
co ve výklenku tváøí se,
¾e neutekla pøed prvním hlasitìj¹ím ratlíkem.
Ale, co bych si ústa moøil, kdy¾ podívat se mù¾e¹ sám. Mávne rukou a v¹e ponoøí se v
dým jak v Krkono¹ských pohádkách.
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III . DÌJSTVÍ { Hradec Králové

Z dýmu zaènou pomalu vystupovat møí¾e a za nimi nikoliv lvové, ale schlíplí vìzni. Alespoò
mají civilní ¹aty. Jsme ve vìzení pro dlu¾níky.

VÝSTUP III.1 Petrus a Wagner

WÁGNER
Já vám to øíkal, pane.
Zavrou nás.
A u¾ jsme tady.

PETRUS
Tebe nezavøeli, Wágner, tak ku¹uj.
Ve vìzení pro dlu¾níky tu sedim jenom já.
Ty právnì èili juristicky volnej jsi jak nad obzorem pták.

WÁGNER
Jak slepice jsem volnej mo¾ná.
Za¹pérovaná v kurníku, strachem se tøese pøed lasicí.
Copak tu nejsem s váma, pane?

PETRUS
Ale ne co vìzeò, jsi tu jak sluha mùj.
V dobrém i ve zlém, tak u¾ jsme smlouvu o tvé slu¾bì podepsali.

WÁGNER
V dobrém i ve zlém.
®e man¾elka ta nesedí tu teda s váma.
Copak sluha sdílí s pánem jeho strasti spí¹ ne¾ ¾ena zákonná?
Zlatý dùl!
Nakoupit døevo a nikomu u¾ nezaplatit.

PETRUS
Hned první den jsme na¹li valoun za 125 dukátù.
Kdo to mohl tu¹it, ¾e nepùjde to stejnì dál.

WÁGNER
A ten hlad!

PETRUS
Tak pøines nìco k jídlu, pacholku ty líná.
Za lamentování tì snad neplatím.

WÁGNER
Neplatíte mne za nic, pane.

PETRUS
Chce¹ jít pro nìco k jídlu nebo si chce¹ snad hrát na pravdu, Wágner?

WÁGNER
A za co mám to jídlo koupit, pane?

PETRUS
Jsi zapomnìl jak dostat zbo¾í na dluh?
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Pro tuhle schopnost jsem tì pøeci Wágner najímal.
WÁGNER

Na dluh?
A co povím, a¾ zeptá se mne lichváø na adresu?
®e v arestu pro dlu¾níky tu v Hradci královninì jsme?
To nezlobte se pane, to doporuèení je zcela výteèné.
Vìzni na dluh nedá nikdo nic.

PETRUS
Tak zapoj trochu fantazii.
Nebudu se já snad vìcma tìma pøízemníma namáhat.

VÝSTUP III.2 Pøedchozí a ©pork

FRANTI©EK ANTONÍN pøichází se spoustou jídla
Tak je to tu, pøátelé.
Jen nejlep¹í lahùdky, dokonce obalované oøechy pro Tebe tu místní traktér mìl. Chvíli
nechá v¹echny v napìtí. . . Hlavnì Wagner na nìj stra¹nì èuèí. . . A¾ teda po chvíli
la¹kovnì:
No dobøe, Wágner, já vím, ¾e ty po oøechu zas zoufale tak nedychtí¹,
pokud tedy v lihu není macerován.
Hrabì se smìje a vytáhne z vaku pìkný soudek.

WÁGNER
Ach milostivý!
Ètvrtka rýnského { já poklekám tak
jak doposud jsem pro hrdost svou v ¾itím celém nepoklek.

FRANTI©EK ANTONÍN
Tak pøizvedni se zas ty bído!
Rýnské?
Buï rád za Sylván z Roudnice,
z nebe i z Labe on sílu nabíral.

PETRUS ¹»astnì
Hrabì!
Èemu vdìèíme za Va¹i náklonnost tak vøelou?

FRANTI©EK ANTONÍN
Zná¹ mne, Petøe.
I mne tu nízce z dluhù obvinili. . . a z jansenismu pak.
Já vidìl møí¾ i ze strany, kde ty ted sedí¹.
Já vím, èím svìt doká¾e dobro oplácet.

WÁGNER pije
I my jsme zde nedopatøením jak jistì víte, excelence.

PETRUS
Teï mlè, Wágner,
ta chvíle, kdy výmluvnosti tvá mohla krky ty na¹e hladový ach zachránit,
ta chvíle, ta je pryè.
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Teï ku¹uj a Sylvánu se oddej jak jen ty to zná¹.
WÁGNER

No prosím.
I kdy¾. . . mo¾ná jeden. . . dva oøí¹ky bych k nìmu ochutnal.
Stejnì mé øeèi Vám tak jak tak u¾ nevoní. . .
Aspoò oøí¹ky. . . si budu chøoupat.
Aby ústa má tu. . . zahálce se nepropadla.
Proto¾e zahálka. . . je zahálka. . .
je hrobem èlovìka za¾iva.
Co má¹ udìlat, do toho dej se s chutí,
øíká Jan Amos Komenský.
A já na oøí¹ky vlastnì mám i chu».

PETRUS dá oøí¹ky Wágnerovi
Tak nezahálej Wagner a do díla se bystøe dej.
A vám hrabìcí milosti. . .
Jak odvdìèím se Vám?

FRANTI©EK ANTONÍN
S hejtmanem Voraèickým z Pabìnic. . . s ním dohodnul jsem v¹e.
Nejdøív pojede¹ do Barchova a vyzdobí¹ mu kapli,
teprve pak, bude nám naklonìn.

PETRUS
A pak u¾ pustí mne k vám na Kuks?

FRANTI©EK ANTONÍN
V podstatì pak, ano, skoro hned.

PETRUS
Tak¾e?

FRANTI©EK ANTONÍN
Nemysli, ¾e kon¹elé tu v královninì Hradci naprosto zabednìno maj.
A biskup Ko¹ínský. . . ani on nepustí chlup.
Svatého Antonína Poustevníka do nového kostela na Slezském Pøedmìstí
namaluje¹ pro nìj.
Jinak to nepùjde.

PETRUS
A pak?
Je mi pìtapadesát, mùj pane.
Aby na práci pro vás mi vùbec vybyl èas.

FRANTI©EK ANTONÍN
Jen nemìj strach, Petøe, mistøe.
U mne na Kuksu v hospitalu se nejmíò stovky do¾ije¹.

VÝSTUP III.3 Pøedchozí a Helena

HELENA pøichází
Myslím, ¾e nemá na vybranou, hrabìcí milosti,
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tady mistr Petrus, teï musí to u¾ pøi nejmen¹ím do stovky,
jak øíkáte, u¾ doklepat.
Má malièkost jen. . .
Zde dopis místodr¾ících, ¾e pohledávky mé, pøednostnì musí býti uhrazeny.
Císaøský mandát nelze obejít.
První splátka 150 zlatých,
a vy neptejte se mne excelence, kolik takových splátek je.
V jaké chudobì mne vlastní mu¾ tak ostudnì tu ponechal.

FRANTI©EK ANTONÍN
No tak, vzácná paní.
Mu¾ vám obraz namaluje a vyjde zase slunce na obloze teï skryté èervánky.
Jako ¾enu umístím vás pøednostnì hned na seznam.
Voraèický na dvojku, Ko¹ínský na trojku a sebe sama,
pro Vás madame,
i sebe klidnì po¹oupnu.
Co byste si pøála, vzácná paní, za obraz?

PETRUS
Excelence, promiòte, ale Helena mi zabavila obrazù ji¾ tolik. . .

HELENA
A k èemu mi jsou?
Potøebuju peníze!
A obrazy va¹e, Petøe, pane mùj, teï prodávat nebudu,
kdy¾ cena jejich uspokojivì tak roste pøímo k vý¹inám.

PETRUS
Namaluju obraz a prodám ho sám, má paní.

HELENA
Dnes u¾ je pozdì.
Mne neukojíte tak lehce jak hrabìte Kolowrata, kterému slíbil jste obraz kdy¾
U Zlatého slunce, na vídeòské silnici, no tam u Kolína
na útratu nemìl jste jak obvykle.

FRANTI©EK ANTONÍN
Petøe! Ty maluje¹ pro Kolowrata jen za útratu?

HELENA
Ale co, excelence, zeptejte se ho!

PETRUS
Pùjèil jsem si bílý javorový talíø místo plátna,
nemìl jsem barvy ani ¹tìtec, tak maloval jsem prstem jen.
Svítilo slunce, ostré slunce, uschlo to rychle tak¾e. . .
Nikdo nepoznal, èím byl ten obraz malován.

FRANTI©EK ANTONÍN
Èím byl ten obraz malován?
Zdá se, ¾e ztratil jsem se ve va¹em vyprávìní.
Èím obrazy se asi malují?
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WÁGNER
Hovnem excelence.
Nic jiného co po talíøi prstem rozetøel by,
nic jiného Mistr U zlatého slunce nena¹el.

FRANTI©EK ANTONÍN
A Kolowrat. . .?

PETRUS
Jak øíkám, slunce bylo výjimeènì vydatné ten den.

WÁGNER
Kolowrat s úsmìvem za nás zaplatil, v¹ak pili jsme tam slabé ètyøi dny.

HELENA
Excelence, nechci u¾ obraz, nechci, mám jich dost.

FRANTI©EK ANTONÍN
A co navrhujete, vzácná paní?

HELENA
Vezmu si Wagnera tu zárukou.

WÁGNER
Mì?

HELENA
No a mám snad na vybranou?
Jsi Wágnere pána poslední u¾ majetek, co mu exekutor je¹tì nesebral.

WÁGNER
Pane, to. . . to pøeci. . .
Pane, zastavte to okam¾itì!

PETRUS
Wágner obávám se, ¾e opravdu u¾ nemám nic ne¾ tebe,
co v zástavu bych paní mohl nabídnout.
Ty poslední jsi mi zbyl. Dojme se o obejme ho. Dokonèí objetí a odstoupí od nìj.
Tak bì¾.

HELENA
Dobøe, mùj pane.
To je snad poprvé, co tak rychle jsme se shodli.
Odcházím.
Pojï Wágner!

WÁGNER k Petrovi
Takhle se rozlouèíme, mùj pane?
Po v¹ech tìch letech spoleèných?

PETRUS k Helenì
Nenechte ho umøít hlady, má paní.
Je výkonný, jen obèas musí jíst. K Wágnerovi:
Bude to dobré, Wágner.
To víno si vem v¹echno, na cestu. Helena a Wágner poleènì odchází.
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VÝSTUP III.4 Petrus a ©pork

PETRUS
Co chce Voraèický do Barchova?

FRANTI©EK ANTONÍN
Ukøi¾ovaného Krista a Matku Bo¾í Bolestnou

PETRUS
Tak to mi pùjde dobøe v mé smutné situaci, pane.

FRANTI©EK ANTONÍN
Je s tebou dobrá domluva, Petøe.

PETRUS
A co vy, excelence?

FRANTI©EK ANTONÍN
Nechám to na tobì, Petøe.

PETRUS
Vím, ¾e máte rád hony, excelence. Parforsní hon. . . svatého Huberta.

FRANTI©EK ANTONÍN
Abych øekl pravdu. . . tyhlety jelenní obrazy. . .
a sem tam anglický foxhound nebo bígl. . .
To není mùj styl.
Záraz tesákem jelenovi já rád dám,
ale jako obraz pøijde mi to trochu. . .
ví¹ jak to myslím, Petøe?

PETRUS
Vidím lovce v oble¾ení vilných ¾en.
Lovce, co navrátil se z lovu a sám se lovnou stal.

FRANTI©EK ANTONÍN
A kdo je ten mu¾, kterého chce¹ mi namalovat?

PETRUS
Mo¾ná já a mo¾ná kdokoliv, kdo nìkdy na lov vyrazil.
V¾dy» jaký je rozdíl mezi lovcem a koøistí?

FRANTI©EK ANTONÍN
Dobøe.
A» je ti podoben ten lovec a a» má moje zlaté prýmky.
A klobouk ten mu vyzdob jahodovým listím a kvìtem.
U¾ Ovidius v Promìnách pí¹e o jahodì jen jak o symbolu chtíèe,
jenom¾e kvìt. . .
Ka¾dý kvìt nále¾í lásce.
Ka¾dý?
Je kvìt jahody znamením lásky nebo pouhé smyslnosti?

PETRUS
Jahoda spojena je s Venu¹í stejnì tak jako noc.
Bude to noèní obraz, excelence.
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FRANTI©EK ANTONÍN
Dobøe, Petøe.
Svítilna, dekoltované svùdnice. . .
A» jsou v¹echny krásné a ne abys mì odbyl jednou nebo dvìma jen.
Budu se chodit dívat, a¾ je u mne bude¹ malovat.
Mo¾ná bych mohl. . . doporuèit. . .
jsou ¾eny, které by ti rády stály modelem.
Uvidíme se na Kuksu.
Vyøiï tìch pár malièkostí a nenech mne dlouho èekat,
ví¹,
¾e èekání nepatøí k mým zálibám.

PETRUS
Vyøídím tìch pár malièkostí a brzy budu u vás.
Není to problém, mám to tu sepsané. Dr¾í v ruce pomìrnì dlouhý seznam se svými
úkoly.
Slibuji.

FRANTI©EK ANTONÍN
Já vím.
Tì¹í mne moc tvùj slib,
v¹ak neznám èlovìka, který se v umìní slibù dostal dál ne¾ ty. Oba odchází, loutnista
zpívá.
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IV. DÌJSTVÍ { Kuks

©porkùv hospital. Petr by mìl malovat pro ©porka, maluje plátno, na nìm¾ jsou kalhoty.

VÝSTUP IV.1 Petrus a Matyá¹ Braun

MATYÁ©
Nohy. Stará ¹kola, Petøe.
Myslel jsem, ¾e pøijel si sem sotva na do¾ití,
ty ale je¹tì radostnì si ¾ertuje¹.

PETRUS
Co se v mládí nauèí¹.

MATYÁ©
Myslí¹, ¾e si je ©pork opravdu splete s tvýma?
Pøeci jen. . . on není prelát z Pardubic.

PETRUS
Bude si myslet, ¾e maluju tu a my si v krèmì posedíme.
Nebude první ani poslední.
V¹ak i já onehdá se nachytal.
V Hoøicích Matyá¹ Birn pro mne plátno namaloval
a je¹tì mokré pøed postel mi ho polo¾il.
Trepky.
Jak jsem byl po ránu rozespalý, sna¾il jsem si je navléknot jak ïas.

MATYÁ©
Tvá ranní kocovina je povìstná.

PETRUS
Sám by ses do nich sna¾il vlézt, to byly trepky, to jsi nevidìl.

MATYÁ©
Nenosím trepky.

PETRUS
No právì, tím spí¹ by sis je splet.
Èím míò zná¹ skuteèný tvar trepek,
tím spí¹ si je splete¹ s trepek iluzí.

MATYÁ© smìje se
Ty va¹e malíøské iluze!
Skuteènost je jen jedna a tu je tøeba modelovat.
V¾dy» i ty si Petøe své modýlky z vosku dìlá¹
ne¾ doopravdy zaène¹ malovat.

PETRUS
Tak namy¹lený doká¾e být leda sochaø.
V¾dy» v¹echno, co dìlá¹ ses ode mne,
od malíøe nauèil.
Patos, chápání du¹evních stavù,
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mezních stavù mysli, smysl pro dramatickou kompozici,
od koho myslí¹, ¾e jsi odkoukal?
Vy sochaøi umíte v¹echno jen díky nám malíøùm.
Ani ty ses nedostal dál ne¾ já.
Jsi takové mlad¹í, mo¾ná trochu vylep¹ené já.
Nic víc.

MATYÁ©
Trochu vylep¹ený ty { ¾e já jsem?
Tak to mi lichotí¹.
I kdy¾. . . jestli jsem lep¹í ne¾ ty. . .
tak leda proto, ¾e nesmrdím korunou.

PETRUS
V¾dy» ta va¹e generace u¾ nedoká¾e ani chlastat!
Nevíte jak hýøit, vy mladí, u¾ jste ztracení.
Já v tvých letech. . .
V ka¹nách teklo víno a to byl kum¹t se neutopit.

MATYÁ©
Chlast a dìvky, v tom vám zku¹eným my mladí nestaèíme.
Doba se mìní, práce dnes víc ne¾ po¾itky pøízemní u¾ znamená.
Co zùstane po tobì?
Pár obrazù a spousta smìnek.
Jediné písemnosti, co po tobì tu zbydou,
to budou dlu¾ní úpisy.

PETRUS
A dobøe mi tak!
Oslavné básnì a» tu zbydou na poèet milostného umìní hetér
a ¾ivotopisy - ty a» pí¹ou mni¹i prelátùm.

MATYÁ©
Hetéra?
Sám ¾ije¹ jak dìvka, jen báseò tu pro tebe nenapí¹e nikdo z tìch,
kterým za úplatu svùj talent rozdává¹.

VÝSTUP IV.2 Pøedchozí a Johana { Johana se té¾ pøidává do debaty.

JOHANKA k Petrovi
Øekl to dobøe, Matyá¹.
Jsi stejnì jak já jen coura.
Kdo zaplatí ti, tomu prostì dá¹.
Od domu k domu táhne¹.
Jsi bìhna jako já.

PETRUS
Ty nejsi dìvka.
Ty se mnou z èisté lásky jsi.
Co já kdy zaplatil ti?
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Ani krejcar jediný.
JOHANKA

A co v¹echny ty obrazy, co za pøízeò mou,
co jsi mi dal?

PETRUS
Právì, ¾e dal, ¾e dary to jen byly.
I dìtem k narozeninám se dary dávají
a jen proto neøekne¹ snad,
¾e by se dìti,
kvùli tìm darùm kurvily.

JOHANKA
Ale dìti netvrdí ti do roka a¾ ¹estkrát,
¾e narozeniny u¾ zase maj.
Netvaø se Petøe jako pacholátko,
netvaø se, ¾e nev¹iml sis,
¾e dar k narozeninám po tobì ka¾dý druhý mìsíc chci.
Platils mi obrazy, stejnì tak jako v¹em.
V¾dy» já bych mohla, po v¹ech tìch letech,
pøestat se prodávat a na Malé Stranì si obrazárnu otevøít.

PETRUS
Ty neprodává¹ ty obrazy, co ti dávám?

JOHANKA
Prodávám své tìlo, tvé obrazy já schraòuji.

MATYÁ©
Tak pøeci jenom nìco po tobì tu zbyde.
Ta malá mr¹ka víc rozumu ne¾ ty Petøe, jo, mìla.
Teï pro budoucnost jsi zachránìn.

PETRUS
Zatím ta plátna jenom uschovala.
A¾ tìlo slou¾it pøestane jí,
a¾ ¹»ávy tìlesné ji vyschnou jak køí¾ala nad lednem,
pak prodá je,
co jiného dìlala by, s takovou silou umìní?

VÝSTUP IV.3 Pøedchozí a Helena.

HELENA pøichází
To by si mohla zkusit!
Tvé obrazy, ty v rodinì zùstanou nav¾dy,
je¹tì mnoho generací potomkù na¹ich
cudnì a skromnì,
z tvé slávy bude ¾ít.

PETRUS ponìkud zmaten k Helenì
Vy dvì se znáte?
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HELENA
No jistì Petøe, pane mùj.
Johana je má dcera.
Vtipné.
Zdá se, ¾e nev¹iml jste si doposud pane,
Johana jen jediným vás pøitahuje,
odrazem mladické mé krásy,
co obtiskl se na její jemnou tváø.

PETRUS k Johanì
Ne!
Tys má dcera?
Tak¾e to v¹echno bylo. . .!?
To je konec!

HELENA
Øíkám, ¾e je to má dcera.
Kdyby to byla va¹e dcera pane mùj,
to bych ji za vámi sotva posílala s úkolem,
¾e tìlo své za va¹e obrazy vymìnit má.
Copak bych mohla být taková svinì matka?
To samozøejmì nejsem ani náhodou!

PETRUS k Johanì
Tak¾e ona tì. . . úkolovala
a v¹echna tvá láska ke mnì byla jen pøetváøkou?
V¹echno byla jen ¹alba a klam?
Jak si mi to mohla udìlat?

JOHANKA
Musela jsem matku poslechnout, v tom volbu nemìla jsem.
A bylo to té¾ pro Tvé dobro, Petøe.
Tvé obrazy u mé matky jsou teï zachránìny
a to zpùsobem, který ti byl { jsem si jistá { zcela výjimeènì pøíjemný.
Teï neøíkej, ¾e láska má byla nìjak prùhlednì mizerná.

PETRUS
Nu dobrá. . .
Vidím, ¾e v¹e jen pro mé dobro,
pøitom ïábelský to vskutku plán.
Jen. . . jak mladá jsi?
Johano má krásná,
v¾dy» narodit ses musela,
kdy¾ Heleniným chotìm dávno u¾ jsem byl.

HELENA
Byl jste mým chotìm { v¹ak o mne jste se nestaral.
Jen na útìku pøed dlu¾níky bloudil jste tou èeskou krajinou.
Léta jste se mi i lo¾i na¹emu jen vyhýbal.
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Nakonec pøehlédl jste, ¾e skrytì jsem vám slehla
a tajnì dítì povila.

MATYÁ©
Zdá se, ¾e tím je Petøe v¹echno vysvìtleno.

PETRUS
V¹echno snad,
jen jedno je¹tì ne.
Kdo je tím otcem ¹»astným,
kdo k oltáøi Johanu za ruku jednou odvede?

JOHANKA
Ach Petøe, jak na tuhle chvíli já se tì¹ila.
Tatínku!

VÝSTUP IV.4 Pøedchozí a Wágner.

WÁGNER pøichází
Dobrý veèer, pane.

PETRUS
Ach Wágner!
Kde se tu bere¹, léta jsem tì u¾ nevidìl.
A¾ se mi stýskat zaèínalo. . .
Taková krásná náhoda. V¹ichni zarytì mlèí a tak trochu to Petrovi zaèíná docházet.
Ty dobytku! Petr zaène Wágnera ne¹ikovnì pronásledovat.
Tak tys mi líhal se ¾enou, ty hadí synu!

JOHANKA
No tak, Petøe, dej prostor své podstatì a duchu,
jsi umìlec a výjimeènì velkorysý mu¾.

PETRUS
I to má své hranice, Johanko.
Kdy¾ soulo¾í mi sluha ¾enu, to i ve mnì bouchnou saze
a nitro mé krev a pomstu krutou si obyèejnì vy¾ádá. Zoufale:
Tak kde má¹ ©porku tesák na jelena, a» komedii tuhle s Wágnerem ke konci dovedu!

JOHANKA
Petøe, tys ale soulo¾il zas Wágnerovu dceru.
Co kdy¾ on pak svùj díl pomsty na oplátku provede?

PETRUS
Mrtví se nemstí, Johano! Náhle se uklidní.
A hlavnì { jako dceru jeho, ¾e jsou soulo¾il?

JOHANKA
Mne, Petøe.

PETRUS
Ach ne.
Dcera sluhy { má milovnice.
To» konec svìta, já pøísahám.
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WÁGNER
Co jsme si, to jsme si, pane.

PETRUS
Mìl jsem tì zabít u¾ dávno, Wágner.
U¾ tehdy, kdy¾ u P¹trosa jsi mou mortadelu zfutroval.

WÁGNER
Bál jsem se toho, pane.
Proè myslíte, ¾e v pití støídmost jsem tak tì¾ko nacházel?

PETRUS
Tak¾e tys alkoholik jen kvùli mnì?
Wágner já opravdu se neudr¾ím. Pauza.
Nu dobrá.
To jste mi pìkná trojka.
Máte mé obrazy, mou èest, mùj byt na Malé Stranì. . .
Jsem osamìlý a zcela vyøízen.

WÁGNER
Tak sám zas nejste, pane.
Copak syn vá¹, to u¾ jste zapomnìl?

PETRUS
Bylo mi ¹estnáct let, kdy¾ na svìt pøi¹el.
Kdepak ten je
to já se nikdy nedozvím.
®e zrovna ty mi to, Wágner, pøipomíná¹,
kdy¾ na vlastních bedrech si ho tenkrát do sirotèince nesl.

WÁGNER
Dal jsem ho dobré ¾enì, ta odvezla ho do Innsbrucku.
I tam jsem ho tajnì sledoval a kdy¾ mu bylo dvacet ¹est let,
tak jsem mu v Praze vlastní dílnu zakoupil.

MATYÁ©
To náhoda je ale krásná.
I já se v Sautens u Innsbrucku narodil
a v dvacátém ¹estém létì mého ¾ití mi neznámý dobrodinec dílnu v Praze poøídil.
Jen toho tvého sochaøe neznám { nevím o nikom,
kdo mimo mne by v Praze po tyrolsku, po na¹em tu ¹prechnil ne¾li já.
V¾dy» já byl v¾dycky jediný, kdo na Karlovì mostì jódloval. Pauza.

PETRUS
Synu!

MATYÁ©
Otèe! Chvíli spoleènì jódlují, ale opravdu jen krátce.

PETRUS
Tedy nejsem ztracen.
Mám syna a to je¹tì celkem movitého.
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JOHANKA
Gratuluji, Petøe.
A mám ten pocit, ¾e svíèka ¹tìstí tvého dnes veèer je¹tì jednou zahoøí.
A tvé obrazy, budou zpìt, tedy v tvé rodinì.

PETRUS
®e bys mi je vrátila, kudlanko ty dobrá?
Promiò, vìøil jsem v tvou lásku, tuhle ¹lechetnost ti nevìøím.

MATYÁ©
Nìco jiného, chce ti øíct Johanka, tati.
Ví¹, kdy¾ tou tvou milovnicí jen na oko byla,
¾e jen povinnost k své matce a rodinnému jmìní plnila. . .

JOHANKA k Petrovi
Sblí¾ili jsme se a Matyá¹em.
A teï snad u¾ Ti mohu øíct,
koho jsem pøed tebou v svém srdci v¹echna ta léta skrývala.
Kdy¾ je to teï tak dobøe prvorozený tvùj syn.

PETRUS
Tys mi soulo¾il milenku, synu?

MATYÁ©
Ale tati! U¾ zas ta tvoje úzká prsa, jen nadechni se, v¾dy» ty umí¹ je do¹iroka otevøít!
A dej Matyá¹ovi po¾ehnání. K Wágnerovi a matce:
A vy mi tatínku a maminko té¾ prosím svùj souhlas dejte.

HELENA
Tak¾e má vlastní dcera si bere mého nevlastního syna.

PETRUS
Mùj vlastní syn si bere mou nevlastní dceru.
Budu vlastním i nevlastním dìdeèkem.

HELENA
Já babièkou.

WÁGNER
V¹echno dobré svatbou konèí.
Teï polibte se, já vám po¾ehnám.
A sluhu pak po¹lem pro víno,
a» máme to èím oslavit.

MATYÁ© k Wágnerovi
Zùstaòte tady otèe, já to zaøídím.

PETRUS k Matyá¹ovi
Prosím tì jen nevykej mu. Zbytek debaty pøehlu¹en rykem oslavy. Loutnista hraje
k tanci.
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EPILOG { Andìl a ïábel

Nad Brandlovou smrtelnou postelí.

ANDÌL
Tak vidí¹, ïáble, v¹e
se v dobré otoèilo.
A majetek je takté¾ zachránìn.

ÏÁBEL
A díky èemu, Serafíne?
V¹echno zachránilo to vìèné lidstva smilnìní.

ANDÌL
Láska v¹e zachránila.
Ta láska,
co citem je naprosto nejèist¹ím.

ÏÁBEL
Lásku k penìzùm, èi jakou lásku myslí¹?
Nebo snad lásku tìlesnou,
co ¾enu i ke sluhovi svou vydatností zvládne pøipoutat?

ANDÌL
Já nevím, zmeku, kde problémy zas hledá¹.
Naè detailù si v¹ímat,
kdy¾ zjevnì v¹echno tak krásnì dopadlo.

ÏÁBEL
A co ten, co na smrtelné posteli tu le¾í?
Myslí¹, ¾e on, ¾e pùjde pøímo do nebe?

ANDÌL
Karty má dobré, víc není v silách mých,
jsem pøeci jen,
jen obyèejným andìlem.
®ena mu odpustila, milenka té¾
a syn na èelo mu svatý køí¾ek udìlal.

ÏÁBEL
A ¾e jak hovado ¾il,
svùj ¾ivot celý,
to myslí¹, ¾e nebude se víc u¾ poèítat?

ANDÌL
To nevím, ïáble, v¹ak uvidíme brzy,
vydá-li se du¹e do pekel èi do nebes.

ÏÁBEL
Jak s beru¹kou se tu s ním pomalu my ma¾em.
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Do nebíèka. . .
Do peklíèka. . .

ANDÌL
Jen nevypla¹ tu du¹i, teï, zdá se,
na cestu pomalu se u¾ vydává. A teï nakonec veliké re¾isérské èarování. Ohromný obraz
výtvarný, obraz Brandlùv, samozøejmì.

KONEC.
Praha, Studenov, od èervence do záøí 2018.
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