9.

Tøi støelecké terèe

Zoltov Tak u maluje, holoubku?
Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí.
Zoltov Oho, nahá ena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na muské. Není. e to vùbec existuje, se dozvìdìl a jako dospìlý. Sám mi ukazoval v nìmecké knize
místo, kde se psalo, e ve starých Aténách provádìl Diogenes veøejnì s mladíky, co dìlají na ulici jen psi. Petrovi to vlezlo do hlavy
a nedal si pokoj, dokud mu sluha Jaguivskij nevyhovìl, no vak
ví èím, mnì je hanba to povídat.
Kupecký Já myslel, e to normální muské spíe odpuzuje.
Zoltov Moje slova, holoubku! Vechno, vechno mu o tom øekli. Vechno vysvìtlili. e je to jiné s mladíkem a jiné se starcem.
A ná hosudar si vechno vyzkouel! Je jako ïáblem posedlý.
Kupecký Jak jste ho vùbec mohl nìco nauèit?
Zoltov Snadno. Nikdo netuil, e bude carem. Je nevlastní. Pokrevní následník je slabomyslný. Petr byl bystrý, velice zvídavý. To
mu zùstalo dodnes. V Holandsku stihl poznat stavbu lodí, námoøní cvièení, vechny manufaktury, papírny, hutì, mincovny, kunstkomory, zvìøince, nemocnice, blázince, obøízky v synagoze i vykøièené domy. Kdepak vùbec je?
Kupecký Shání puku. V nedìli budou støelecké závody.
Zoltov No jo! Støelba, výbuchy a oheò jsou jeho ivly. Máloco miluje tak vánivì jako ohòostroje, poáry a dìlostøelbu. Snad u jen
vodu a moøe. A jetì assemblées.
Kupecký Co to je?
Zoltov Oslavy, hostiny, pitky. Tanèí se do úpadu, jí se do úpadu,
pije se do úpadu. Strá nepustí nikoho ven, dokud vichni nepadnou do své vlastní moèe a blivaniny. To bys mìl zaít, holoubku.
Lidi se na to chystají jako na popravu. Taky jich vdycky vynesou
nìkolik nohama napøed.
Kupecký Nechápu, k èemu je to dobré?
Zoltov Tam se neobrací naruby jenom aludky, mìchýøe a støeva,
ale pøedevím charaktery, mozky a due. Jediný Petr je støízlivý.
Schválnì popouzí opilé lidi k hádkám, a z nich toho vyleze víc ne
pøi výslechu. Tak se dozví vìci, o kterých by jinak ani netuil.
Kupecký A potom?
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Zoltov Petr zabubnuje k ústupu: bum, bum, bum, bitva s vodkou
skonèila, bum, bum, bum, vechny na zem srazila! Jenom tajný
rada Tolstoj odchází po svých. Celou tu dobu leze po ètyøech, tìká, mòouká, koue lidi do nohou, oni ho kopají, pozvrací, pomoèí, ale on to vechno snáí, jen aby nemusel nic pít.
Kupecký A co ti rozhádaní?
Zoltov Poperou se, napijou se, vyspí se, usmíøí se.
Kupecký Tak proè tam vùbec chodí?
Zoltov Copak mohou nepøijít, kdy je pozve car?
Kupecký Takové jednání s lidmi pøece musí mít nìjaký váný dùvod?
Zoltov Musel bys vidìt svìt jeho oèima. Petr pohlíí na lidi jako
na ohavný, obtíný hmyz, který jenom ere, chlastá, páøí se a poírá se navzájem. Proto má nejradìji, kdy se lidi  ze strachu,
z vodky nebo e takoví opravdu jsou  naplno projeví právì v té
své nízké, zvíøecí podobì
Kupecký Copak mu nikdy nikdo neøekne sám od sebe pravdu?
Zoltov Pravdu, holoubku? Tak poslouchej: z celé zemì se musí
vechno dubové døevo sváet na stavbu lodí. Muika, který si porazí dub na jaømo nebo pluh, obìsí. U Ladogy pak hnijí netknuté
hromady dubových klád ve vodì.
Kupecký Vás pøece zná. Proè mu to neøeknete vy?
Zoltov Zbláznil ses? Kdyby mi, nedej Boe, uvìøil, dal by obìsit
kadého, kdo tam ty shnilé klády vidìl nebo o nich slyel.
Kupecký Ale proè by to dìlal?
Zoltov Je takový. Nesnáí odpor a protivenství.
Kupecký Budou se mu ty terèe líbit, co myslíte?
Zoltov Jo, holoubku, co se naemu hosudarovi bude nebo nebude líbit, to pøedem neví ani sám Pánbùh

10. Samá zlá znamení
Nartov Je est hodin, hosudare! Dobré jitro!
Petr (posadí se, zívá) Áách! Dobré jitro, Nartove, dobré! Á-á! Co
se mi to zdálo? Mám rád své sny , ale dnení nestál za nic! koda Snad to neznamená nic patného. Hlavnì e jsem se dobøe
vyspal a cítím se jak rybièka!
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Nartov (nalévá álek) Rybièky potøebují vodièku, Velièenstvo
Petr (vypije álek) Jetì nalej! Kdy to pomáhá, nebudu se idit!
(Zaklepání)
Petr Jen pojï, Zoltove!
Zoltov (vchází) Pøeji dobré jitro, hosudare! Cestovní deník cara Petra Velikého Skonèili jsme zahájením lázeòské léèebné
kúry
Petr ádný sen nebude! Napíeme carevnì Katuence, dále
eremetìvovi a veliteli flotu Senjavinovi
Zoltov Hned pøipravím vechno, co je k tomu potøeba
Nartov Dnes je nedìle a na Velièenstvo èekají závody místních
ostrostøelcù.
Petr (bez radosti) Ach ano, u se moc tìím!
Nartov Nicménì se teï musí hosudar ze veho nejdøíve s chutí
dobøe najíst, aby nabral dostatek nových ivotních sil a energie
Petr Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Otèe ná vemohoucí, odvra svou tváø od høíchù naich a seli nám milost svou pro
tento den
Nartov Amen!
Petr Èti!
Zoltov V úterý patnáctého øíjna léta Pánì (dùraznì) tisícího sedmistého dvanáctého odpoledne se car pøi vyjíïce do blízkého
okolí Karlových Varù zastavil v malé vesnici Pirkenhammeru
a tam v místní kovárnì vlastnoruènì vykoval eleznou podkovu,
kterou ponechal majiteli, aby ji vsadil na vìènou památku do zdi
nad vchod své kovárny
Petr Dobøe.
Zoltov Celý týden navtìvoval car v lázních prosté místní øemeslníky, zvlátì truhláøe a soustruníka Andrea Heidemanna, v jeho
dílnì se èasto bavil soustruením rùzných pøedmìtù z bukového
døeva a slonoviny. Zhotovil tak nohy k hracímu karetnímu stolku,
kulaté dózy, ozdobné nádobky, tabatìrky a podobné vìci
Petr které pak rozdával jako osobní dárky na památku karlovarským mìanùm!
Zoltov (dopisuje) rozdával na památku mìanùm Pøesnì tak, hosudare! Od pondìlí pøibyly k pití termální vody kadodenní ranní a veèerní koupele a poèet vypitých álkù se pohyboval
mezi pìtatøiceti a ètyøiceti dennì
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Nartov (vstoupí) Velièenstvo, Brjus pøivezl z Vídnì malíøova pomocníka!
Petr Chci je oba vidìt! A zavolej malíøe!
Nartov (zpovzdálí) Raète, prosím!
Bruce Buïte zdráv, hosudare! Pøeji vám dobré jitro a dobrou
chu!
Petr Posaï se. Jistì bude pøi chuti
Bruce Chci jenom spát. Sotva stojím na nohou
Petr Kdes byl tak dlouho?
Bruce Dlouho ? Velièenstvo, ale vdy Pojï, pojï sem! Uka
se!  Prosím! Pan Gabriel Müller z Vídnì. Pomocník malíøe Kupeckého! Tady ho máte!
Zoltov V ruské rubace ? A spoutaný ? Proè to, ptám se?
Bruce Dìlal trochu potíe Teï musím spát! (Vyjde)
Petr Tak tys taky nechtìl pøijet?
(Pauza)
Zoltov Mlèí Jsem u asi moc starý. Rád si popláèu, kdy je nìco
k pláèi, a rád se zasmìju, kdy je nìco k smíchu Ale nìkteré vìci
prostì nechápu Nechápu!
Kupecký (vchází) Dobrý den, Velièenstvo.
Petr Dobrý den, maestro.
Kupecký Gabrieli, kde ses tady vzal? Proè jsi spoutaný? A jak to
vypadá ?
Gabriel Vidíte sám.
Petr Chtìl jste tady mít svého pomocníka, tak ho tady máte!
Kupecký Nic takového jsem od vás nechtìl a neádal.
Petr Jak to, e ne?
Kupecký Poslal jste pro nìho sám na základì mé zmínky, e je
teï nejlepím malíøem draperií.
Petr Ano. Poslal jsem pro nìho já. Mám ho poslat zase zpátky?
Kupecký Smím se vrátit do Vídnì s ním?
Petr Ne! Kdy u je tady, tak a zùstane. Mùe vám pomáhat
a nic vám u nebude bránit zaèít s malováním.
Vratislav (vzdálen) Mohu vstoupit?
Nartov Raète, Jasnosti!
Vratislav (blíí se) Pøeji Vaemu imperátorskému Velièenstvu
dobré jitro a dobrý celý dnení den.
Petr Nápodobnì, Jasnosti.
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Vratislav Doufám, e Vae Velièenstvo potìí zpráva, e je celé
mìsto ji od rána na nohou! Hned po mi projdou vichni ostrostøelci v slavnostním prùvodu s korouhvemi a hudbou od kostela
a na Becherovu louku, kde budou tøemi výstøely z hmodíøù
dnení støelecké závody zahájeny!
Zoltov Máte povìst výteèného støelce, hosudare. Mìl byste proto v klidu uváit, jestli je skuteènì nutné právì tady a teï svùj vìhlas dokazovat?
Petr Nalej mi, Nartove! Svou støeleckou povìst potvrdím, kdy
tím nejlepím støelcem budu. Vdycky, vude a pøede vemi! (Vypije vodu) Ráèí se pan hrabì ujmout naeho doprovodu?
Vratislav Bude mi nesmírnou ctí, Vae Velièenstvo!
Petr Nartove, vezmi puku a jdeme! (Vyjdou)
(Tøi vzdálené rány z hmodíøù. Pak jednotlivé výstøely)
Kupecký Máte tady nù, pane písaøi?
Zoltov Peroøízek.
Kupecký Gabrieli, zvedni ruce a dr! (Pøeøezává mu provaz na
rukou) Má odøené celé zápìstí. Bolí ?
Gabriel (osvobozený) Pane mistr, vy u ho malujete?
Kupecký Ne, Gabrieli. Mám jenom kresby, ale nic moc
Gabriel Mìli bychom se vrátit domù.
Zoltov O tom tady radi nemluv, dobøe ti radím. A zvlá dnes.
Dneek bude, jako kdy padne krajíc chleba na zem. Tou namazanou stranou.
Kupecký Co se stalo?
Zoltov Samá zlá znamení, holoubku. Hosudar patnì spal. Nemìl ádný pìkný sen. Ráno se modlil. Teï si umanul vyhrát støelecké závody. A veèer bude úplnìk.
Kupecký Proè jsou ta znamení zlá?
Zoltov Proè? Hosudar, holoubku, urèitì dostane epileptický záchvat. Vìtinou to pøijde, kdy jde mìsíc nahoru. Pøi úplòku.
Gabriel Na vaem místì bych ho vùbec nemaloval!
Kupecký Bez toho obrazu nás car zpátky nepustí.  Udìlal jsem
u studie. Podívej se. Kresby a návrhy kompozic Kadý opravdu tvùrèí nápad je nìco jako vnuknutí Boí. Kdy nepøijde sám od
sebe, musí se nahradit dokonalým øemeslem.
Gabriel Copak to tady nìkoho zajímá?
Kupecký A proè by mìlo? To je mùj problém, ne jejich.
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Gabriel Take vy ho malovat budete?
Zoltov Jestli bude? A proèpak si myslí, e tady je?
Bruce (vstoupí) Kde je hosudar?
Zoltov Na støeleckých závodech.
Bruce Tak proto nemohu spát! Kdo rozvázal tady toho ?
Zoltov Maestro Kupecký, pane Brjusi.
Bruce Car o tom ví?
Zoltov Osvobodil ho, a kdy hosudar odeel.
Gabriel Ale vdy ty studie jsou úasné! Fantastické!
Kupecký Kdepak, Gabrieli, nejsou. Chybí tomu vnitøní síla. Názorný pøíklad propasti mezi dovedností a umìním.
Gabriel Tady to, pane mistr , to je prostì dokonalé!
Bruce Aspoò sám vidí, jaký tvùj mistr udìlal pokrok. Taky nejdøíve tvrdil, e nemùe, nechce, neumí A najednou to lo! Staèí
zmìnit názor! A ty ho taky zmìní!

11. Nejlepí støelec
Nartov (pøibíhá) Hurááá! Hurááá! Hosudar vyhrál první kolo ve støelbách! Sláva carovi! Samovládce je nejlepím støelcem
dneních závodù!
Zoltov Sláva Bohu na výsostech!
Nartov Jenome málem zastøelil jednoho èlovìka!
Zoltov Petr e zastøelil èlovìka?
Nartov Málem! Málem! Nìjaký Jiøí Lippert. Stál u terèe a hned
po první ránì se el podívat na výsledek. Petr u mìl nabito na druhý terè a ten èlovìk Pøedstavte si, najednou se tam zaèal smát,
takhle vyskakovat a mávat rukama!
Zoltov Smát se? Proboha, smát se naemu hosudarovi?
Nartov No právì! Petr mìl nabito, zkøivil tváø, zamíøil na nìho Vedle nìho stál velitel ostrostøelcù. Okamitì vechno
pochopil. Padl takhle Petrovi nadenì kolem krku  a rána la
vedle!
Zoltov Pánbùh zapla a zlé pryè!
Nartov Potom odvedl Petra k terèi, aby sám vidìl, e to nebyl posmìch, ale radost nad pøesným zásahem! Kde je dbán? (Popadne dbán a vybìhne)
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