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�Ponìvad� nejsem vobleèenej, jsem nahej a nechci na ty pány nic
ukazovat, aby si nemysleli, �e jsem nezdvoøile] nebo sprostej.�

Od toho okam�iku, kdy o�etøovatelé dostali rozkaz, aby vrátili
�vejkovi jeho �aty, nejevili ji� o nìho pra�ádnou péci. Poruèili
mu, aby se oblékl, a jeden ho odvedl na tøetí tøídu, kde mìl po
tìch nìkolik dní, ne� vyøídili v kanceláøi písemný vyhazov o nìm,
pøíle�itost konati svá pìkná pozorování. Zklamaní lékaøi dali mu
dobrozdání, �e je �simulant mdlého rozumu�, a ponìvad� ho
propou�tìli pøed obìdem, do�lo k malému výstupu.

�vejk prohlásil, �e kdy� nìkoho vyhazují z blázince, �e ho
nesmí vyhodit bez obìda.

Výtr�nosti uèinil konec vrátným pøivolaný policejní strá�ník,
který �vejka pøedvedl na policejní komisaøství do Salmovy ulice.



Na pøípravì této knihy se podíleli:
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�Co� ten mladý mnich v tom køesle
èelo v ruku pravou kloní,
dvì hoøké, �havé slzy
po bledých Lících se roní... Dál to neumím,� pokraèoval �vejk.

�Jestli chcete, tak vám zazpívám:
Jak je mi teskno okolo srdce,
co tì�ce, bolnì zdvíhá òádra má,
kdy� ti�e sedím, do dálky hledím,
tam, tam do dálky touha má . . . A také to dál neumím,� vzdychl

�vejk. �Znám je�tì první sloku z ,Kde domov mùj` a potom ,Jenerál
Windischgretz a vojen�tí páni od východu slunce vojnu zapoèali`
a je�tì pár takových národních písnièek jako ,Zachovej nám,
Hospodine` a ,Kdy� jsme táhli k Jaromìøi` a ,Tisíckrát
pozdravujeme Tebe` . . .�

Oba páni lékaøi se na sebe podívali a jeden z nich dal �vejkovi
otázku: �Byl vá� du�evní stav ji� nìkdy zkoumán?�

�Na vojnì,� odpovìdìl �vejk slavnostnì a hrdì, �byl jsem pány
vojenskými lékaøi úøednì uznán za notorického blba.�

�Mnì se zdá, �e jste simulant,� rozkøikl se druhý lékaø na
�vejka.

�Já, pánové,� hájil se �vejk, �nejsem �ádný simulant, já jsem
opravdovej blbec, mù�ete se zpravit v kanceláøi jednadevadesátýho
pluku v Èeských Budìjovicích nebo na doplòovacím velitelství
v Karlínì.�

Star�í z lékaøù mávl beznadìjnì rukou, a ukazuje na �vejka,
øekl k o�etøovatelùm: �Tomuto èlovìku vrátíte jeho �aty a dáte
ho na tøetí tøídu na první koridor, potom se jeden vrátí a odnese
v�echny spisy o nìm do kanceláøe. A øeknìte tam, aby to brzy
vyøídili, abysme ho tu dlouho nemìli na krku.�

Lékaøi vrhli je�tì jednou zdrcující pohled na �vejka, který uctivì
couval pozpátku ku dveøím, uklánìje se zdvoøile. Na otázku
jednoho z o�etøovatelù, co to dìlá za hlouposti, odpovìdìl:



V ZÁZEMÍ

38

pøedlo�ili hrnek mléka a housku. Houska byla ji� rozøezána na
malé kousky, a zatímco jeden z o�etøovatelù dr�el �vejka za obì
ruce, druhý namáèel kousky housky do mléka a krmil ho, jako
krmí se husa �i�kami. Kdy� ho nakrmili, vzali ho pod pa�dí
a odvedli na záchod, kde ho poprosili, aby vykonal malou i velkou
tìlesnou potøebu.

I o této pìkné chvíli vypravuje �vejk s láskou a nemusím jisté
reprodukovat jeho slova, co s ním potom dìlali. Zmíním se jedinì,
�e �vejk øíká:

�Von mì z nich jeden pøi tom dr�el v náruèí:�
Kdy� ho pøivedli nazpìt, ulo�ili ho opìt do postele a opìtnì

ho poprosili, aby usnul. Kdy� usnul, probudili ho a odvedli do
vy�etøovacího pokoje, kde �vejk, stoje úplnì nahý pøed dvìma
lékaøi, pøipomnìl si slavné doby svého odvodu. Mimodìk splynulo
mu ze rtù:

�Tauglich.�
�Co povídáte?� ozval se jeden z lékaøù. �Udìlejte pìt krokù

kupøedu a pìt nazpátek.�
�vejk udìlal jich deset.
�Já vám pøece øíkal,� pravil lékaø, �abyste jich udìlal pìt.�
�Mnì na pár krocích nezále�í,� øekl �vejk.
Nato ho lékaøi po�ádali, aby si sedl na �idli, a jeden ho klepal

do kolena. Pak øekl k druhému, �e reflexe jsou úplnì správné,
naèe� druhý zakroutil hlavou a poèal �vejka sám klepat do kolena,
mezitímco první rozevíral �vejkovi oèní klapky a prohlí�el jeho
pupilu. Potom ode�li ke stolu a prohodili nìkolik latinských výrazù.

�Posly�te, umíte zpívat?� otázal se jeden z nich �vejka.
�Nemohl byste nám zazpívat nìjakou píseò?�

�Bezev�eho, pánové,� odpovìdìl �vejk. �Nemám sice ani hlas,
ani hudební sluch, ale pokusím se o to, udìlat vám to k vùli, kdy�
se chcete bavit.�

A �vejk spustil:
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heslo ,Kartoná�ní �ièka�, jinak �e je ztracenej. Upokojil se teprv,
kdy� mu dali svìrací kazajku. To si liboval, �e se dostal do
knihaøského lisu, a prosil, aby mu udìlali moderní oøízku. Vùbec
�ilo se tam jako v ráji. Mù�ete tam hulákat, øvát, zpívat, plakat,
meèet, jeèet, skákat, modlit se, metat kotrmelce, chodit po ètyøech,
poskakovat po jedné noze, bìhat dokola, tancovat, hopkat, sedìt
celej den na bobku a lézt po stìnách. Nikdo k vám nepøijde
a neøekne: ,Tohle nesmíte dìlat, tohle se, pane, neslu�í, to byste
se mohl stydìt, to jste vzdìlanej èlovìk?� Je v�ak také pravdou,
�e jsou tam úplnì tichý blázni. Jako tam byl jeden vzdìlanej
vynálezce, který se poøád rýpal v nose a jenom jednou za den øekl:
,Právì jsem vyna�el elektøinu.� Jak øíkám, moc pìkný to tam bylo
a tìch nìkolik dní, který jsem strávil v blázinci, patøí
k nejkrásnìj�ím chvílím mýho �ivota.�

A doopravdy, ji� samo uvítání, které oèekávalo �vejka
v blázinci, kdy� ho odvezli na pozorování od zemského trestního
soudu, pøedèilo jeho oèekávání. Napøed ho svlékli do naha, pak
mu dali nìjaký chalát a vedli ho vykoupat, vzav�e ho dùvìrnì pod
pa�dí, pøièem� jeden z o�etøovatelù bavil ho vypravováním nìjaké
anekdoty o �idech. V koupelnì ho potopili do vany s teplou vodou
a pak ho vytáhli a postavili pod studenou sprchu. To s ním
opakovali tøikrát a pak se ho optali, jak se mu to líbí. �vejk øekl,
�e je to lep�í ne� v tìch lázních u Karlova mostu a �e se velmi rád
koupe. �Jestli mnì je�tì ostøíháte nehty a vlasy, tak nebude nic
scházet k mému ouplnému �tìstí,� dodal usmívaje se pøíjemnì.

I tomu pøání bylo vyhovìno, a kdy� ho je�tì dùkladnì vydøeli
houbou, zabalili ho do prostìradla a odnesli do prvého oddìlení
na postel, kde ho ulo�ili, pøikryli pokrývkou a poprosili ho, aby
usnul.

�vejk je�tì dnes vypravuje o tom s láskou: �Pøedstavte si, �e
mì nesli, docela vodnesli, mnì bylo v tom okam�iku úplnì blaze:�

A také na posteli bla�enì usnul. Pak ho probudili, aby mu
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*4. kapitola

�vejka vyhodili z blázince

Kdy� pozdìji �vejk líèil �ivot v blázinci, èinil tak zpùsobem
neobyèejného chvaloøeèení: �Vopravdu nevím, proè se ti blázni
zlobìjí, kdy� je tam dr�í. Èlovìk tam mù�e lézt nahej po podlaze,
vejt jako �akal, zuøit a kousat. Jestli by to èlovìk udìlal nìkde na
promenádì, tak by se lidi divili, ale tam to patøí k nìèemu
prachvobyèejnýmu. Je tam taková svoboda, vo kerej se ani
socialistùm nikdy nezdálo. Èlovìk se tam mù�e vydávat i za
pánaboha nebo za Panenku Marii, nebo za pape�e, nebo za
anglickýho krále, nebo za císaøe pána, nebo za sv. Václava, aèkoliv
ten poslední byl poøád svázanej a nahej a le�el v izolaci. Byl tam
taky jeden, kerej køièel, �e je arcibiskupem, ale ten nic jiného
nedìlal, ne� jen �ral a je�tì nìco dìlal, s odpu�tìním, víte, jak se
to mù�e rýmovat, ale tam se �ádnej za to nestydí. Jeden se tam
dokonce vydával za svatýho Cyrila a Metodìje, aby dostával dvì
porce. A jeden pán byl tam tìhotnej a zval ka�dýho na køtiny. Moc
tam bylo zavøenejch �achistù, politikù, rybáøù a skautù, sbìratelù
známek a fotografù amatérù. Jeden tam byl kvùli nìjakým starým
hrncùm, kterým øíkal popelnice. Jeden byl poøád ve svìrací kazajce,
aby nemohl vypoèítat, kdy bude konec svìta. Taky jsem se tam
se�el s nìkolika profesory. Jeden z nich poøád chodil za mnou
a vykládal, �e kolíbka Cikánù byla v Krkono�ích, a ten druhý mnì
vysvìtloval, �e uvnitø zemìkoule je je�tì jedna mnohem vìt�í ne�
ta vrchní.

Ka�dej tam mohl mluvit, co chtìl a co mu slina právì pøinesla
na jazyk, jako by byl v parlamentì. Nìkdy si tam vypravovali
pohádky a porvali se, kdy� to s nìjakou princeznou moc �patnì
dopadlo. Nejzuøivìj�í byl jeden pán, kerej se vydával za 16. díl
Ottova slovníku nauèného a ka�dého prosil, aby ho otevøel a na�el
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*ÚVOD

Veliká doba �ádá velké lidi. Jsou nepoznaní hrdinové, skromní,
bez slávy a historie Napoleona. Rozbor jejich povahy zastínil by
i slávu Alexandra Macedonského. Dnes mù�ete potkat v pra�ských
ulicích o�umìlého mu�e, který sám ani neví, co vlastnì znamená
v historii nové velké doby. Jde skromné svou cestou, neobtì�uje
nikoho, a není té� obtì�ován �urnalisty kteøí by ho prosili o inter-
view. Kdybyste se ho otázali, jak se jmenuje, odpovìdìl by vám
prostince a skromnì: �Já jsem �vejk . . .�

A tento tichý skromný o�umìlý mu� jest opravdu ten starý
dobrý voják �vejk, hrdinný, stateèný, který kdysi za Rakouska
byl v ústech v�ech obèanù Èeského království a jeho� sláva
nezapadne ani v republice.

Mám velice rád toho dobrého vojáka �vejka, a podávaje jeho
osudy za svìtové války jsem pøesvìdèen, �e vy v�ichni budete
sympatizovat s tím skromným, nepoznaným hrdinou. On nezapálil
chrám bohynì v Efesu, jako to udìlal ten hlupák Hérostrates, aby
se dostal do novin a �kolních èítanek.

A to staèí.

    AUTOR

(c) Jaroslav Ha�ek 1923
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blb a idiot podle v�ech pøírodních zákonù vynalezených
psychiatrickými vìdátory.

V relaci odevzdané vy�etøujícímu soudci stálo mezi jiným:
�Ní�epodepsaní soudní lékaøi bazírují na úplné du�evní otupìlosti
a vrozeném kretenismu pøedstaveného komisi vý�e ukázané Josefa
�vejka, vyjadøujícího se slovy jako ,A� �ije císaø Franti�ek Josef
I.�, který�to výrok úplnì staèí, aby osvìtlil du�evní stav Josefa
�vejka jako notorického blba. Ní�epodepsaná komise navrhuje
proto: 1. Zastaviti vy�etøování proti Josefu �vejkovi. 2. Odpraviti
Josefa �vejka na pozorování na psychiatrickou kliniku ku zji�tìní,
jak dalece jest jeho du�evní stav nebezpeèný jeho okolí.�

Zatímco byla sestavována tato relace, �vejk vykládal svým
spoluvìzòùm: �Na Ferdinanda naka�lali a bavili se se mnou o je�tì
vìt�ích pitomostech. Nakonec jsme si øekli, �e nám to úplnì staèí,
o èem jsme si vyprávìli, a roze�li jsme se:�

�Já nikomu nevìøím,� poznamenal skrèený malý èlovìk, na
jeho� louce náhodou vykopali kostru, �je to v�echno zlodìjna.�

�I ta zlodìjna musí bejt,� øekl �vejk, ukládaje se na slamník,
�jestli by to v�ichni lidi mysleli s druhými lidmi dobøe, tak by se
potloukli co nejdøív navzájem:�
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*1. kapitola

Zasáhnutí dobrého vojáka �vejka do svìtové války

�Tak nám zabili Ferdinanda,� øekla posluhovaèka panu
�vejkovi, který opustiv pøed léty vojenskou slu�bu, kdy� byl
definitivnì prohlá�en vojenskou lékaøskou komisí za blba, �ivil se
prodejem psù, o�klivých neèistokrevných oblud, kterým padìlal
rodokmeny.

Kromì tohoto zamìstnání byl sti�en revmatismem a mazal si
právì kolena opodeldokem.

�Kterýho Ferdinanda, paní Müllerová?� otázal se �vejk,
nepøestávaje si masírovat kolena, �já znám dva Ferdinandy.
Jednoho, ten je sluhou u drogisty Prù�i a vypil mu tam jednou
omylem láhev nìjakého mazání na vlasy, a potom znám je�tì
Ferdinanda Koko�ku, co sbírá ty psí hovínka. Vobou není �ádná
�koda.�

�Ale, milostpane, pana arcivévodu Ferdinanda, toho
z Konopi�tì, toho tlustýho, nábo�nýho.�

�Je�í�marjá,� vykøikl �vejk, �to je dobrý. A kde se mu to, panu
arcivévodovi, stalo?�

�Práskli ho v Sarajevu, milostpane, z revolveru, vìdí. Jel tam
s tou svou arciknì�nou v automobilu.�

�Tak se podívejme, paní Müllerová, v automobilu. Jó, takovej
pán si to mù�e dovolit, a ani si nepomyslí, jak taková jízda
automobilem mù�e ne��astnì skonèit. A v Sarajevu k tomu, to je
v Bosnì, paní Müllerová. To udìlali asi Turci. My holt jsme jim tu
Bosnu a Hercegovinu nemìli brát. Tak vida, paní Müllerová. On
je tedy pan arcivévoda u� na pravdì bo�í. Trápil se dlouho?�

�Pan arcivévoda byl hned hotovej, milostpane. To vìdí, �e
s revolverem nejsou �ádný hraèky. Nedávno taky si hrál jeden pán
u nás v Nuslích s revolverem a postøílel celou rodinu i domovníka,

34

pánové, císaø Franti�ek Josef I.!�
Vìc byla úplnì jasnou. Spontánním projevem �vejkovým

odpadla celá øada otázek a zùstaly jen nìkteré nejdùle�itìj�í, aby
z odpovìdí potvrzeno bylo prvé mínìní o �vejkovi na základì
systému doktora psychiatrie Kallersona, doktora Heverocha
i Anglièana Weikinga.

�Jest rádium tì��í ne� olovo?�
�Já ho prosím nevá�il,� se svým milým úsmìvem odpovìdìl

�vejk.
�Vìøíte v konec svìta?�
�Napøed bych ten konec svìta musel vidìt,� ledabyle odvìtil

�vejk, �rozhodnì se ho ale zejtra je�tì nedoèkám:�
�Dovedl byste vypoèítat prùmìr zemìkoule?�
�To bych prosím nedovedl,� odpovìdìl �vejk, �ale sám bych

vám, pánové, dal také jednu hádanku: Je tøíposchoïovej dùm,
v tom domì je v ka�dém poschodí 8 oken. Na støe�e jsou dva
vikýøe a dva komíny. V ka�dém poschodí jsou dva nájemníci. A teï
mnì øeknìte, pánové, v kterým roce zemøela domovníkovi jeho
babièka?�

Soudní lékaøi podívali se významnì na sebe, nicménì jeden
z nich dal je�tì tuto otázku: �Neznáte nejvy��í hloubku v Tichém
oceánì?�

�To prosím neznám,� znìla odpovìï, �ale myslím, �e rozhodnì
bude vìt�í ne� pod vy�ehradskou skálou na Vltavì:�

Pøedseda komise se struènì otázal: �Staèí?�, ale pøece si je�tì
jeden z èlenù vy�ádal tuto otázku: �Kolik je 12 897 krát 13 863?�

�729,� odpovìdìl �vejk nemrkaje.
�Myslím, �e to úplnì postaèí,� øekl pøedseda komise, �mù�ete

toho ob�alovaného zas odvést na staré místo:�
�Dìkuji vám, pánové,� uctivì se ozval �vejk, �mnì to také

úplnì staèí.�
Po jeho odchodu kolegie tøí se shodla, �e je �vejk notorický
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kterej se �el podívat, kdo to tam støílí ve tøetím poschodí:�
�Nìkerej revolver, paní Müllerová, vám nedá ránu, kdybyste

se zbláznili. Takovejch systémù je moc. Ale na pana arcivévodu si
koupili jistì nìco lep�ího, a taky bych se chtìl vsadit, paní
Müllerová, �e ten èlovìk, co mu to udìlal, se na to pìknì voblík.
To vìdí, støílet pana arcivévodu, to je moc tì�ká práce. To není,
jako kdy� pytlák støílí hajnýho. Tady jde vo to, jak se k nìmu
dostat, na takovýho pána nesmíte jít v nìjakých hadrech. To musíte
jít v cylindru, aby vás nesebral døív policajt.�

�Vono prej jich bylo víc, milostpane:�
�To se samo sebou rozumí, paní Müllerová,� øekl �vejk, konèe

masírování kolen, �kdybyste chtìla zabít pana arcivévodu, nebo
císaøe pána, tak byste se jistì s nìkým poradila. Víc lidí má víc
rozumu. Ten poradí to, ten vono, a pak se dílo podaøí, jak je to
v tej na�í hymnì. Hlavní vìcí je vyèíhat na ten moment, a� takovej

33

povídá kostelník, ,kdy� kvùli takový mejlce musíme dát kostel
znovu vysvìtit: Potom stál ten soustru�ník pøed soudními lékaøi
a ti mu dokázali, �e byl úplnì pøíèetnej a støízlivej, ponìvad� kdyby
byl vo�ralej, tak by prej tím klíèem netrefil do toho zámku ve
dveøích kostela. Potom ten soustru�ník zemøel na Pankráci. Taky
vám dám pøíklad, jak se na Kladnì zmejlil jeden policejní pes,
vlèák toho známýho rytmistra Rottra. Rytmistr Rotter pìstoval ty
psy a dìlal pokusy s vandráky, a� se Kladensku poèali v�ichni
vandráci vyhejbat. Tak dal rozkaz, aby stùj co stùj èetníci pøivedli
nìjakého podezøelého èlovìka. Tak mu pøivedli jednou tak dost
slu�nì o�aceného èlovìka, kterýho na�li v lánských lesích sedìt
na nìjakém paøezu. Hned mu dal uøíznout kousek �osu od kabátu,
ten dal oèichat svými èetnickými policejními psy a potom toho
èlovìka odvedli do nìjaký cihelny za mìstem a pustili po jeho
stopách ty vycvièené psy, kteøí ho na�li a pøivedli zase nazpátek.
Pak ten èlovìk musel lézt po nìjakém �ebøíku na pùdu, skákat
pøes zeï, skoèit do rybníka a psi za ním. Nakonec se ukázalo, �e
ten èlovìk byl jeden èeskej radikální poslanec, kerej si vyjel na
vejlet do lánskejch lesù, kdy� u� ho parlament vomrzel. Proto
øíkám, �e jsou lidi chybující, �e se mejlejí, a� je uèenej, nebo pitomej,
nevzdìlanej blbec. Mejlejí se i ministøi.�

Komise soudních lékaøù, která mìla rozhodovat, zdali du�evní
obzor �vejkùv odpovídá èi neodpovídá v�em tìm zloèinùm, pro
které jest �alován, sestávala z tøí neobyèejnì vá�ných pánù
s názory, z nich� názor ka�dého jednotlivce li�il se znamenité od
názoru jakéhokoliv druhých dvou.

Byly tu zastoupeny tøi rùzné vìdecké �koly a názory psychiatrù.
Jestli v pøípadì �vejkové do�lo k úplné shodì mezi tìmi

protivopolo�nými vìdeckými tábory, dá se to vysvìtliti èistì jedinì
tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi uèinil �vejk, kdy�
vstoupiv v síò, kde mìl být prozkoumán jeho du�evní stav, vykøikl,
zpozorovav na stìnì visící obraz rakouského mocnáøe: �A� �ije,
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pán jede kolem. Jako, jestli se pamatujou na toho pana Lucheniho,
co probod na�i nebo�ku Al�bìtu tím pilníkem. Procházel se s ní.
Pak vìøte nìkomu; vod tý doby �ádná císaøovna nechodí na
procházky. A vono to èeká je�tì moc osob. A uvidìjí, paní
Müllerová, �e se dostanou i na toho cara a carevnu, a mù�e být,
nedej pánbùh, i na císaøe pána, kdy� u� to zaèti s jeho strýcem.
Von má, starej pán, moc nepøátel. Je�tì víc ne� ten Ferdinand.
Jako nedávno povídal jeden pán v hospodì, �e pøijde èas, �e ty
císaøové budou kapat jeden za druhým a �e jim ani státní
návladnictví nepomù�e. Pak nemìl na útratu a hostinský ho musel
dát sebrat. A von mu dal facku a strá�níkovi dvì. Pak ho odvezli
v ko�atince, aby se vzpamatoval. Jó, paní Müllerová, dnes se dìjou
vìci. To je zas ztráta pro Rakousko. Kdy� jsem byl na vojnì, tak
tam jeden infanterista zastøelil hejtmana. Naládoval flintu a �el do
kanceláøe. Tam mu øekli, �e tam nemá co dìlat, ale on poøád vedl
svou, �e musí s panem hejtmanem mluvit. Ten hejtman vy�el ven
a hned mu napaøil kasárníka. Von vzal flintu a bouch ho pøímo do
srdce. Kulka vyletìla panu hejtmanovi ze zad a je�tì udìlala �kodu
v kanceláøi. Rozbila fla�ku inkoustu a ten polil úøední akta.�

�A co se stalo s tím vojákem?� otázala se po chvíli paní
Müllerová, kdy� �vejk se oblékal.

�Vobìsil se na k�andì,� øekl �vejk, èistì si tvrdý klobouk. �A
ta k�anda nebyla ani jeho. Tu si vypùjèil od profousa, �e prý mu
padají kalhoty. Mìl èekat, a� ho zastøelejí? To vìdí, paní Müllerová,
�e v takový situaci jde ka�dému hlava kolem. Profousa za to
degradovali a dali mu �est mìsícù. Ale von si je nevodsedìl. Utek
do �vejcar a dneska tam dìlá kazatele òáký církve. Dneska je málo
poctivcù, paní Müllerová. Já si pøedstavuju, �e se pan arcivévoda
Ferdinand také v tom Sarajevu zmejlil v tom èlovìkovi, co ho
støelil. Vidìl nìjakého pána a myslil si: To je nìjakej poøádnej
èlovìk, kdy� mnì volá slávu. A zatím ho ten pán bouch. Dal mu
jednu nebo nìkolik?�
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jsem se, s odpu�tìním, pánové, pøed celou komisí do kouta. Ale
za to, �e jsem jednomu prokousl to lýtko, uznali mne za úplnì
zdravého a byl jsem ztracen.�

�Já se prohlídky tìch pánù úplnì nic nebojím,� prohlásil �vejk;
�kdy� jsem slou�il na vojnì, tak mne prohlí�el jeden zvìrolékaø
a dopadlo to docela dobøe.�

�Soudní lékaøi jsou mrchy,� ozval se malý, skrèený èlovìk,
�nedávno nìjakou náhodou vykopali na mý louce kostru a soudní
lékaøi øekli, �e ta kostra byla zavra�dìna nìjakým tupým
pøedmìtem do hlavy pøed ètyøiceti léty. Mnì je osmatøicet a jsem
zavøenej, aèkoliv mám køestní list, výtah z matriky a domovský
list.�

�Myslím,� øekl �vejk, �abychom se na v�echno dívali
z poctivìj�í stránky. Von se ka�dý mù�e zmejlit, a musí se zmejlit,
èím víc o nìèem pøemej�lí. Soudní lékaøi jsou lidi, a lidi mají svoje
chyby. Jako jednou v Nuslích, právì u mostu pøes Botiè, pøi�el ke
mnì v noci jeden pán, kdy� jsem se vracel od Banzetù, a pra�til
mì bejkovcem pøes hlavu, a kdy� jsem le�el na zemi, posvítil si na
mne a povídá: ,Tohle je mejlka, to není von: A dopálil se tak na
to, �e se zmejlil, �e mì pøetáhnul je�tì jednou pøes záda. To u� je
tak v pøirozenosti lidský, �e se èlovìk mejlí a� do svý smrti. Jako
ten pán, co na�el v noci vzteklýho psa polozmrzlýho a vzal ho
s sebou domù a strèil �enì do postele. Jakmile se pes vohøál
a vokøál, pokousal celou rodinu a toho nejmlad�ího v kolíbce
roztrhal a se�ral. Nebo vám povím pøíklad, jak se zmejlil u nás
v domì jeden soustru�ník. Votevøel si klíèem podolskej kostelík,
ponìvad� myslel, �e je doma, zulse v sakristii, ponìvad� myslel,
�e je to u nich ta kuchynì, a lehl si na voltáø, ponìvad� myslel, �e
je doma v posteli, a dal na sebe nìjaký ty deèky se svatými nápisy
a pod hlavu evangelium a je�tì jiný svìcený knihy, aby mìl vysoko
pod hlavou. Ráno ho na�el kostelník a von mu docela dobrácky
povídá, kdy� se vzpamatoval, �e je to mejlka. ,Pìkná mejlka,`
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�Noviny pí�ou, milostpane, �e pan arcivévoda byl jako øe�eto.
Vystøílel do nìho v�echny patrony.�

�To jde náramnì rychle, paní Müllerová, stra�nì rychle. Já bych
si na takovou vìc koupil brovnink. Vypadá to jako hraèka, ale
mù�ete s tím za dvì minuty postøílet dvacet arcivévodù, hubenejch
nebo tlustejch. Aèkoliv, mezi námi øeèeno, paní Müllerová, �e do
tlustýho pana arcivévody se trefíte jistìjc ne� do hubenýho. Jestli
se pamatujou, jak tenkrát v Portugalsku si postøíleli toho svýho
krále. Byl taky takovej tlustej. To víte, �e král nebude pøece
hubenej. Já tedy teï jdu do hospody U kalicha, a kdyby nìkdo
sem pøi�el pro toho ratlíka, na kterýho jsem vzal zálohu, tak mu
øeknou, �e ho mám ve svém psinci na venkovì, �e jsem mu nedávno
kupíroval u�i a �e se teï nesmí pøevá�et, dokud se mu u�i nezahojí,
aby mu nenastydly. Klíè dají k domovnici:�
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Tím byl výslech ukonèen, �vejk podal panu soudnímu radovi
ruku, a vrátiv se do svého pokojíka, øekl ku svým sousedùm:

�Tak mì budou kvùli té vra�dì na panu arcivévodovi
Ferdinandovi prohlí�et soudní lékaøi.�

�Já byl také u� prohlí�enej soudními lékaøi,� øekl jeden mladý
mu�, �to bylo tenkrát, kdy� jsem se dostal kvùli kobercùm pøed
porotu. Uznali mne za slabomyslnýho. Teï jsem zpronevìøil parní
mlátièku, a nemù�ou mnì nic udìlat. Øíkal mnì vèera mùj advokát,
�e kdy� u� jednou jsem byl prohlá�en za slabomyslnýho, tak �e u�
z toho musím mít prospìch na celej �ivot.�

�Já tìm soudním lékaøùm nic nevìøím,� poznamenal mu�
inteligentního vzezøení. �Kdy� jsem jednou padìlal smìnky, pro
v�echen pøípad chodil jsem na pøedná�ky k doktoru Heverochovi,
a kdy� mne chytili, simuloval jsem paralytika právì tak, jak ho
vylièoval pan doktor Heveroch. Kousl jsem jednoho soudního
lékaøe pøi komisi do nohy, vypil jsem inkoust z kalamáøe a vydìlal
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V hospodì U kalicha sedìl jen jeden host. Byl to civilní strá�ník
Bretschneider, stojící ve slu�bách státní policie. Hostinský Palivec
myl tácky a Bretschneider se marnì sna�il navázat s ním vá�ný
rozhovor.

Palivec byl známý spros�ák, ka�dé jeho druhé slovo byla
zadnice nebo hovno. Pøitom byl ale seètìlý a upozoròoval ka�dého,
aby si pøeèetl, co napsal o posledním pøedmìtì Victor Hugo, kdy�
líèil poslední odpovìï staré gardy Napoleonovy Anglièanùm
v bitvì u Waterloo.

�To máme pìkné léto,� navazoval Bretschneider svùj vá�ný
rozhovor.

�Stojí to v�echno za hovno,� odpovìdìl Palivec, ukládaje tácky
do skleníku.

�Ty nám to pìknì v tom Sarajevu vyvedli,� se slabou nadìjí
ozval se Bretschneider.

�V jakým Sarajevu?� otázal se Palivec, �v tej nuselskej vinárnì?
Tam se perou ka�dej den, to vìdí, Nusle.�

�V bosenském Sarajevu, pane hostinský. Zastøelili tam pana
arcivévodu Ferdinanda. Co tomu øíkáte?�

�Já se do takových vìcí nepletu, s tím a� mnì ka�dej políbí
prdel,� odpovìdìl slu�nì pan Palivec, zapaluje si dýmku, �dneska
se do toho míchat, to by mohlo ka�dému èlovìkovi zlomit vaz. Já
jsem �ivnostník, kdy� nìkdo pøijde a dá si pivo, tak mu ho natoèím.
Ale nìjaký Sarajevo, politika nebo nebo�tík arcivévoda, to pro
nás nic není, z toho nic nekouká ne� Pankrác.�

Bretschneider umlkl a díval se zklamanì po pusté hospodì.
�Tady kdysi visel obraz císaøe pána,� ozval se opìt po chvíli,

�právì tam, kde teï visí zrcadlo.�
�Jó, to mají pravdu,� odpovìdìl pan Palivec, �visel tam a sraly

na nìj mouchy, tak jsem ho dal na pùdu. To víte, je�tì by si nìkdo
mohl dovolit nìjakou poznámku a mohly by být z toho
nepøíjemnosti. Copak to potøebuju?�

30

i mùj tatínek byl �vejk a maminka paní �vejková. Já jim nemohu
udìlat takovou hanbu, abych zapíral svoje jméno.�

Laskavý úsmìv pøelétl po tváøi vy�etøujícího soudního rady:
�Vy jste ale nadrobil pìkné vìci. Vy toho máte mnoho na

svìdomí.�
�Já mám toho v�dycky mnoho na svìdomí,� øekl �vejk,

usmívaje se je�tì laskavìji ne� pan soudní rada; �já mám toho,
mù�e bejt, je�tì víc na svìdomí, ne� ráèejí mít voni, va�nosti.�

�To je vidìt podle protokolu, který jste podepsal,� neménì
laskavým tónem øekl soudní rada, �nedìlali na vás nìjaký nátlak
na policií?�

�Ale kdepak, va�nosti. Já sám jsem se jich optal, jestli to mám
podepsat, a kdy� hekli, abych to podepsal, tak jsem jich uposlechl.
Pøece se nebudu prát s nimi kvùli mýmu vlastnímu podpisu. Tím
bych si rozhodnì neposlou�il. Poøádek musí bejt.�

�Cítíte se, pane �vejku, úplnì zdravým?�
�Úplnì zdravým, to právì ne, va�nosti pane rado. Mám revma,

ma�u se opodeldokem:�
Starý pán se opìt laskavì usmál: �Co byste tomu øekl,

kdybychom vás dali prohlédnout soud nimi lékaøi?�
�Já myslím, �e to se mnou nebude tak zlý, aby ti páni ztráceli

se mnou zbyteènì èas. Mì u� prohlédl nìjakej pan doktor na
policejním øeditelství, jestli nemám kapavku:�

�Víte, pane �vejku, my to pøece jen zkusíme s tìmi pány
soudními lékaøi. Sestavíme pìknì komisi, dáme vás dát do
vy�etøovací vazby a zatím si pìknì odpoèinete. Zatím je�tì jednu
otázku: Vy jste prý podle protokolu prohla�oval a roz�iøoval, �e
vypukne teï nìkdy brzy válka?�

�To prosím, va�nosti pane rado, vypukne co nejdøív.�
�A nemíváte nìkdy obèas nìjaké záchvaty?�
�To prosím nemám, jen jednou málem byl by mne zachvátil

nìjakej automobil na Karlovì námìstí, ale to u� je øada let.�
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�V tom Sarajevu muselo to být asi o�klivý, pane hostinský.�
Na tuto záludnì pøímou otázku odpovìdìl pan Palivec

neobyèejnì opatrnì:
�V tuhle dobu bývá v Bosnì a Hercegovinì stra�ný horko.

Kdy� jsem tam slou�il, tak museli dávat na�emu obrlajtnantovi
led na hlavu.�

�U kterého pluku jste slou�il, pane hostinský?�
�Na takovou malièkost se nepamatuju, já jsem se nikdy

o takovou hovadinu nezajímal a nikdy jsem nebyl na to zvìdavej,�
odpovìdìl pan Palivec, �pøíli�ná zvìdavost �kodí.�

Civilní strá�ník Bretschneider definitivnì umlkl a jeho
zachmuøený výraz se zlep�il teprve pøíchodem �vejka, který,
vstoupiv do hospody, poruèil si èerné pivo s touto poznámkou:
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*3. kapitola

�vejk pøed soudními lékaøi

Èisté, útulné pokojíky zemského �co trestního� soudu uèinili
na �vejka nejpøíznivìj�í dojem bílené stìny, èernì natøené møí�e
i tlustý pan Demartini, vrchní dozorce ve vy�etøovací vazbì
s fialovými výlo�ky i obrubou na erární èepici. Fialová barva je
pøedepsaná nejen zde, nýbr� i pøi nábo�enských obøadech na
Popeleèní støedu i Veliký pátek.

Vracela se slavná historie øímského panství nad Jeruzalémem.
Vìznì vyvádìli i pøedstavovali je pøed Piláty roku 1914tého dolù
do pøízemku. A vy�etøující soudcové, Piláti nové doby, místo aby
si èestnì myli ruce, posílali si pro papriku a plzeòské pivo
k Teissigovi a odevzdávali nové a nové �aloby na státní
návladnictví.

Zde mizela povìt�inì v�echna logika a vítìzil §, �krtil §, blbl
§, prskal §, smál se §, vyhro�oval §, zabíjel §, a neodpou�tìl. Byli
to �ongléøi zákonù, �reci liter v zákonících, �routi ob�alovaných,
tygøi rakouské d�ungle, rozmìøující sobì skok na ob�alovaného
podle èísla paragrafù.

Výjimku èinilo nìkolik pánù (stejnì jako i na policejním
øeditelství), kteøí zákon nebrali tak vá�nì, nebo� v�ude se najde
p�enice mezi koukolem.

K jednomu takovému pánovi pøivedli �vejka k výslechu. Star�í
pán dobromyslného vzezøení, který kdysi vy�etøuje známého vraha
Vale�e, nikdy neopomenul jemu øíci: �Raète si sednout, pane Vale�,
právì je zde jedna prázdná �idle:�

Kdy� �vejka pøivedli, po�ádal ho ve vrozené jemu roztomilosti,
aby si sedl, a øekl:

�Tak vy jste tedy ten pan �vejk?�
�Já myslím,� odpovìdìl �vejk, ��e jím musím bejt, ponìvad�
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�Ve Vídni dneska taky mají smutek.�
Bretschneidrovy oèi zasvítily plnou nadìjí; øekl struènì:
�Na Konopi�ti je deset èerných práporù.�
�Má jich tam být dvanáct,� øekl �vejk, kdy� se napil.
�Proè myslíte dvanáct?� otázal se Bretschneider.
�Aby to �lo do poètu, do tuctu, to se dá lep�í poèítat a na

tucty to v�dycky pøijde lacinìjc,� odpovìdìl �vejk.
Panovalo ticho, které pøeru�il sám �vejk povzdechem:
�Tak u� tam je na pravdì bo�í, dej mu pánbùh vìènou slávu.

Ani se nedoèkal, a� bude císaøem. Kdy� já jsem slou�il na vojnì,
tak jeden generál spadl s konì a zabil se docela klidnì. Chtìli mu
pomoct zas na konì, vysadit ho, a divìjí se, �e je úplnì mrtvej.
A mìl taky avancírovat na feldmar�álka. Stalo se to pøi pøehlídce
vojska. Tyhle pøehlídky nikdy nevedou k dobrýmu. V Sarajevì taky
byla nìjaká pøehlídka. Jednou se pamatuji, �e mnì scházelo pøi
takové pøehlídce dvacet knoflíkù u mundúru a �e mì zavøeli za to
na ètrnáct dní do ajnclíku a dva dni jsem le�el jako lazar, svázanej
do kozelce. Ale disciplína na vojnì musí být, jinak by si nikdo
nedìlal z nièeho nic. Ná� obrlajtnant Makovec, ten nám v�dy øíkal:
,Disciplína, vy kluci pitomí, musí bejt, jinak byste lezli jako vopice
po stromech, ale vojna z vás udìlá lidi, vy blbouni pitomí.� A není
to pravda? Pøedstavte si park, øeknìme na Karláku, a na ka�dým
stromì jeden voják bez disciplíny. Z toho jsem v�dycky mìl nejvìt�í
strach.�

�V tom Sarajevu,� navazoval Bretschneider, �to udìlali
Srbové.�

�To se mýlíte,� odpovìdìl �vejk, �udìlali to Turci, kvùli Bosnì
a Hercegovinì.�

A �vejk vylo�il svùj názor na mezinárodní politiku Rakouska
na Balkánì. Turci to prohráli v roce 1912 se Srbskem, Bulharskem
a Øeckem. Chtìli, aby jim Rakousko pomohlo, a kdy� se to nestalo,
støelili Ferdinanda.
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A �vejk podepsal udání Bretschneidrovo i tento dodatek:

V�e vý�e ukázaná obvinìní proti mnì zakládají se na pravdì.

Josef �vejk

Kdy� podepsal, obrátil se k pøísnému pánovi:
�Mám je�tì nìco podepsat? Nebo mám pøijít a� ráno?�
�Ráno vás odvezou k trestnímu soudu,� dostal za odpovìï.
�V kolik hodin, va�nosti? Abych snad, prokristapána,

nezaspal.�
�Ven!� zaøvalo to podruhé dnes na �vejka z druhé strany stolu,

pøed kterým stál.
Vraceje se do svého zamøí�ovaného nového domova, �vejk

øekl strá�níkovi, který ho doprovázel:
�V�echno to jde tady jako na drátkách.� Jakmile za ním zavøeli

dveøe, jeho spoluvìzòové zasypali ho rùznými otázkami, na které
�vejk odvìtil jasnì:

�Právì jsem se pøiznal, �e jsem asi zabil arcivévodu
Ferdinanda.�

�est mu�ù schoulilo se udì�enì pod zav�ivené deky, jedinì
Bosòák øekl:

�Dobro do�li.�
Ukládaje se na kavalec, øekl �vejk:
�To je hloupý, �e nemáme tady budíèek.�
Ráno v�ak ho vzbudili i bez budíèka a pøesnì v �est hodin

�vejka odvá�eli v zeleném antonu k zemskému trestnímu soudu.
�Ranní ptáèe dál doskáèe,� øekl �vejk k svým spolucestujícím,

kdy� zelený anton vyjí�dìl ze vrat policejního øeditelství.
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�Má� rád Turky?� obrátil se �vejk na hostinského Palivce, �má�
rád ty pohanský psy? Viï �e nemá�.�

�Host jako host,� øekl Palivec, �tøebas Turek. Pro nás
�ivnostníky neplatí �ádná politika. Zapla� si pivo a seï v hospodì
a �vaò si, co chce�. To je moje zásada. Jestli to tomu na�emu
Ferdinandovi udìlal Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán,
anarchista nebo mladoèech, mnì je to v�echno jedno.�

�Dobøe, pane hostinský,� ozval se Bretschneider, který opìt
pozbýval nadìje, �e z tìch dvou se dá nìkdo chytit, �ale pøipustíte,
�e je to velká ztráta pro Rakousko.�

Místo hostinského odpovìdìl �vejk.
�Ztráta to je, to se nedá upøít. Hrozná ztráta. Von se Ferdinand

nedá nahradit nìjakým pitomou. Von mìl bejt jenom je�tì tlustìj�í.�
�Jak to myslíte?� o�il Bretschneider.
�Jak to myslím?� odvìtil spokojenì �vejk. �Docela jenom

takhle. Kdyby byl bejval tlustìj�í, tak by ho jistì u� døív ranila
mrtvice, kdy� honil ty báby na Konopi�ti, kdy� tam v jeho revíru
sbíraly ro�tí a houby, a nemusel zemøít takovou hanebnou smrtí.
Kdy� to pová�ím, strýc císaøe pána, a voni ho zastøelejí. V�dy� je
to ostuda, jsou toho plný noviny. U nás pøed léty v Budìjovicích
probodli na trhu v nìjaké takové malé hádce jednoho obchodníka
s dobytkem, nìjakého Bøetislava Ludvíka. Ten mìl syna Bohuslava,
a kam pøi�el prodávat prasata, nikdo od nìho nic nekoupil a ka�dý
øíkal: ,To je syn toho probodnutýho, to bude asi také pìknej lump.
Musel skoèit v Krumlovì z toho mostu do Vltavy a museli ho
vytáhnout, museli ho køísit, museli z nìho pumpovat vodu a von
jim musel skonat v náruèí lékaøe, kdy� mu dal nìjakou injekci.�

�Vy ale máte divná pøirovnání,� øekl Bretschneider významnì,
�mluvíte napøed o Ferdinandovi a potom o obchodníku
s dobytkem.�

�Ale nemám,� hájil se �vejk, �bùh mì chraò, abych já chtìl
nìkoho k nìkomu pøirovnávat. Pan hostinský mne zná. Viï �e
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polévku dostanem, chleba nám dají, d�bán vody pøinesou, záchod
máme pøímo pod hubou. Ve v�em je vidìt pokrok. Trochu, je
pravda, k výslechu je daleko, a� pøes tøi chodby o poschodí vej�,
ale zato po chodbách èisto a �ivo. To vedou jednoho sem, druhého
tam, mladýho, starýho, mu�skýho i �enskýho pohlaví. Máte radost,
�e tady aspoò nejste sám. Ka�dej jde spokojenì svou cestou
a nemusí se obávat, �e mu v kanceláøi øeknou: ,Tak jsme se poradili
a zejtra budete rozètvrcenej nebo upálenej, podle va�eho vlastního
pøání: To bylo jisté tì�ký rozmý�leni a já myslím, pánové, �e by
mnohej z nás v takovej moment byl celej zara�enej. Jó, dneska u�
se pomìry zlep�ily k na�emu dobru.�

Právì dokonèil obhajobu moderního vìznìní obèanù, kdy�
dozorce otevøel dveøe a zvolal: ��vejk, obléknou se a pùjdou
k výslechu:�

�Já se oblíknu,� odpovìdìl �vejk, �proti tomu nic nemám, ale
já se bojím, �e to bude nìjaká mejlka, já u� byl jednou od výslechu
vyhozenej. A potom se bojím, aby se ti vostatní páni, co jsou zde
se mnou, na mne nehnìvali, �e jdu já dvakrát za sebou k výslechu
a voni je�tì ani jednou tam teï veèer nebyli. Voni by mohli na
mne �árlit.�

�Lezou ven a ne�vanìjí,� byla odpovìï na d�entlmenský projev
�vejkùv.

�vejk se opìt ocitl pøed pánem zloèinného typu, který beze
v�ech úvodù se ho zeptal tvrdì a neodvratnì:

�Pøiznáváte se ke v�emu?�
�vejk upøel své dobré modré oèi na neúprosného èlovìka a øekl

mìkce:
�Jestli si pøejou, va�nosti, abych se pøiznal, tak se pøiznám,

mnì to nemù�e �kodit. Jestli ale øeknou: ,�vejku, nepøiznávejte se
k nièemu,� budu se vykrucovat do roztrhání tìla.�

Pøísný pán psal nìco na aktech, a podávaje �vejkovi péro,
vyzval ho, aby to podepsal.
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jsem nikdy nikoho
k nìkomu nepøirovnával?
Já bych jenom nechtìl být
v kù�i té vdovy po
arcivévodovi. Co teï
bude dìlat? Dìti jsou
sirotkové, panství
v Konopi�ti bez pána.
A vdávat se zas za
nìjakého nového
arcivévodu? Co z toho
má? Pojede s ním zas do
Sarajeva, a bude vdovou
podruhé. To byl ve Zlivi
u Hluboké pøed léty jeden
hajný, mìl takové o�klivé
jméno Pindïour. Zastøelili
ho pytláci a zùstala po
nìm vdova s dvìma

dítkami a vzala si za rok opìt hajného, Pepíka �avlovic z Mydlovar.
A zastøelili jí ho taky. Pak se vdala potøetí a vzala si zas hajného
a povídá: ,Do tøetice v�eho dobrého. Jestli teï se to nepodaøí, tak
u� nevím, co udìlám.` To se ví, �e jí ho zas zastøelili, a to u� mìla
s tìmi hajnými �est dìtí dohromady. Byla a� v kanceláøi kní�ete
pána na Hluboké a stì�ovala si, �e má s tìmi hajnými trápení. Tak
jí odporuèili porybnýho Jare�e z ra�ické ba�ty. A co byste øekli,
utopili jí ho pøi lovení rybníka, a mìla s ním dvì dìti. Pak si vzala
nunváøe z Vodòan, a ten ji jednou v noci klepl sekyrou a �el se
dobrovolnì udat. Kdy� ho potom u krajského soudu v Písku vì�eli,
ukousl knìzi nos a øekl, �e vùbec nièeho nelituje, a také øekl je�tì
nìco hodnì o�klivého o císaøi pánovi.�

�A nevíte, co o nìm øekl?� otázal se hlasem plným nadìje
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Vrátiv se do své komory, oznámil �vejk v�em zatèeným, �e
takový výslech je legrace. �Trochu tam na vás køièí a nakonec vás
vy�enou. - Døív,� pokraèoval �vejk, �to bejvávalo hor�í. Èetl jsem
kdysi jednu knihu, �e ob�alovaní museli chodit po roz�haveným
�eleze a pít roztavené olovo, aby se poznalo, jestli je nevinnej.
Nebo mu dali nohy do �panìlský boty a natáhli ho na �ebøík, kdy�
se nechtìl pøiznat, nebo mu pálili boky hasièskou pochodní, jako
to udìlali svatému Janu Nepomuckému. Ten prej øval pøi tom,
jako kdy� ho na no�e bere, a nepøestal, dokud ho neshodili
z Eli�èina mostu v nepromokavým pytli. Takovejch pøípadù bylo
víc a je�tì potom èlovìka ètvrtili nebo narazili na kùl nìkde
u Muzea. A kdy� ho hodili jenom do lidomorny, to se takovej
èlovìk cítil jako znovuzrozenej. - Dnes je to legrace, bejt zavøenej,�
liboval si �vejk dále, ��ádný ètvrcení, �ádný �panìlský boty, kavalce
máme, stùl máme, lavici máme, nemaèkáme se jeden na druhýho,
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Bretschneider.
�To vám øíct nemohu, ponìvad� se to nikdo neodvá�il

opakovat. Ale bylo to prý tak nìco stra�livýho a hrozný, �e jeden
rada od soudu, který byl pøi tom, se z toho zbláznil a je�tì dodnes
ho dr�í v izolaci, aby to nevy�lo najevo. To nebyla jenom obyèejná
urá�ka císaøe pána, jaká se dìlá ve vo�ralství:�

�A jaké urá�ky císaøe pána se dìlají ve vo�ralství?� otázal se
Bretschneider.

�Prosím vás, pánové, obra�te list,� ozval se hostinský Palivec,
�víte, já to nemám rád. Leccos se kecne a pak to èlovìka mrzí:�

�Jaké urá�ky císaøe pána se dìlají ve vo�ralství?� opakoval
�vejk. �V�elijaké. Vopijte se, dejte si zahrát rakouskou hymnu
a uvidíte, co zaènete mluvit. Vymyslíte si toho tolik na císaøe pána,
�e kdyby toho byla jen polovièka pravda, staèilo by to, aby mìl
ostudu pro celý �ivot. Ale von si to starej pán doopravdy
nezaslou�í. Vezmìme si tohle. Syna Rudolfa ztratil v útlém vìku,
v plné mu�ské síle. Man�elku Al�bìtu mu propíchli pilníkem,
potom se mu ztratil Jan Ort, bratra, císaøe mexického, mu zastøelili
v nìjaké pevnosti u nìjaké zdi. Teï zas mu odstøelili strýèka na
stará kolena. To aby mìl èlovìk �elezné nervy. A potom si
vzpomene nìjakej vo�ralej chlap a zaène mu nadávat. Kdyby dnes
nìco vypuklo, pùjdu dobrovolnì a budu slou�it císaøi pánu a� do
roztrhání tìla.�

�vejk se napil dùkladnì a pokraèoval:
�Vy myslíte, �e to císaø pán takhle nechá bejt? To ho málo

znáte. Vojna s Turky musí být. Zabili jste mnì strejèka, tak tady
máte pøes dr�ku. Válka jest jistá. Srbsko a Rusko nám pomù�e
v té válce. Bude se to øezat.�

�vejk v té prorocké chvíli vypadal krásnì. Jeho prostodu�ná
tváø, usmìvavá jak mìsíc v úplòku, záøila nad�ením. Jemu bylo
v�e tak jasné.

�Mù�e být,� pokraèoval v líèení budoucnosti Rakouska, ��e
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pán chladné úøední tváøe s rysy zvíøecké ukrutnosti, jako by byl
právì vypadl z Lombrosovy knihy O typech zloèinných.

Podíval se krve�íznivì na �vejka a øekl: �Netvaøte se tak blbì.�
�Já si nemohu pomoct,� odpovìdìl vá�nì �vejk, �já jsem byl

na vojnì superarbitrován pro blbost a prohlá�en ouøednì zvlá�tní
komisí za blba. Já jsem ouøední blb.�

Pán s typem zloèince zacvakal zuby:
�To, z èeho jste obvinìn a èeho jste se dopustil, svìdèí, �e

máte v�ech pìt pohromadì:� A vyjmenoval nyní �vejkovi celou
øadu rùzných zloèinù, zaèínaje velezrádou a konèe urá�kou Jeho
Velièenstva a èlenù císaøského domu. Ve støedu té skupiny skvìlo
se schvalování zavra�dìní arcivévody Ferdinanda, odkud vycházela
vìtev s novými zloèiny, mezi kterými záøil zloèin pobuøování,
ponìvad� se to v�echno stalo ve veøejné místnosti.

�Co tomu øíkáte?� vítìzoslavnì otázal se pán s rysy zvíøecí
ukrutnosti.

�Je toho hodnì,� odpovìdìl nevinnì �vejk, �v�eho moc �kodí.�
�Nu vidíte, �e to uznáváte.�
�Já uznávám v�echno, pøísnost musí bejt, bez pøísnosti by se

nikdo nikam nedostal. Jako kdy� jsem slou�il na vojnì . . .�
�Dr�te hubu!� rozkøikl se policejní rada na �vejka, �a mluvte,

a� kdy� se vás budu na nìco ptát! Rozumíte?�
�Jak bych nerozumìl,� øekl �vejk, �poslu�nì hlásím, �e

rozumím a �e se ve v�em, co ráèejí øíct, dovedu orientýrovat.�
�S kýmpak se stýkáte?�
�Se svou posluhovaèkou, va�nosti.�
�A v místních politických kruzích nemáte nikoho známého?�
�To mám, va�nosti, kupuji si odpoledníèka Národní politiky,

èubièky.�
�Ven!� zaøval na �vejka pán se zvíøecím vzezøením.
Kdy� ho vyvádìli z kanceláøe, �vejk øekl:
�Dobrou noc, va�nosti.�
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nás v pøípadì války s Tureckem Nìmci napadnou, ponìvad� Nìmci
a Turci dr�í dohromady. Jsou to takový potvory, �e jim není v svìtì
rovno. Mù�eme se v�ak spojit s Francií, která má od
jedenasedmdesátého roku spadeno na Nìmecko. A u� to pùjde.
Válka bude, víc vám neøeknu.�

Bretschneider vstal a øekl slavnostnì:
�Víc nemusíte povídat, pojïte se mnou na chodbu, tam vám

nìco povím.�
�vejk vy�el za civilním strá�níkem na chodbu, kde ho èekalo

malé pøekvapení, kdy� jeho soused od piva ukázal mu orlíèka
a prohlásil, �e ho zatýká a ihned odvede na policejní øeditelství.
�vejk sna�il se vysvìtlit, �e se asi ten pán mýlí, on �e je úplnì
nevinný, �e nepronesl ani jednoho slova, které by mohlo nìkoho
urazit.

Bretschneider mu v�ak øekl, �e se skuteènì dopustil nìkolika
trestných èinù, mezi kterými hraje roli i zloèin velezrády.

Pak se vrátili do hospody a �vejk øekl k panu Palivcovi:
�Já mám pìt piv a jeden rohlík s párkem. Teï mnì dej je�tì

jednu slivovici a já u� musím jít, ponìvad� jsem zatèenej.�
Bretschneider ukázal panu Palivcovi orlíèka, chvíli se díval na

pana Palivce a pak se otázal: �Jste �enat?�
�Jsem.�
�A mù�e va�e man�elka za vás vésti obchod po dobu va�í

nepøítomnosti?�
�Mù�e.�
�Tak je to v poøádku, pane hostinský,� vesele øekl

Bretschneider, �zavolejte sem svou paní, pøedejte jí to a veèer si
pro vás pøijedem.�

�Nic si z toho nedìlej,� tì�il ho �vejk, �já tam jdu jenom pro
velezrádu.�

�Ale pro co já?� zabìdoval pan Palivec. �Já byl pøece tak
vopatrnej.�
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du�u.� Muèilo ho pomy�lení, �e se mu na policejním øeditelství
ztratí jeho koèebrácký ko�ík.

Druhý nový host byl hostinský Palivec, který zpozorovav svého
známého �vejka, vzbudil ho a hlasem plným tragiky zvolal:

�U� jsem tady taky!�
�vejk mu srdeènì potøásl ruku a øekl:
�To jsem opravdu rád. Já jsem vìdìl, �e ten pán bude dr�et

slovo, kdy� vám øíkal, �e si pro vás pøijdou. Taková pøesnost je
dobrá vìc:�

Pan Palivec poznamenal v�ak, �e taková pøesnost stojí za
hovno, a optal se �vejka ti�e, jestli ti ostatní zavøení páni nejsou
zlodìji, �e by mu to mohlo jako �ivnostníkovi �kodit.

�vejk mu vysvìtlil, �e v�ichni, a� na jednoho, který je tu pro
pokus loupe�né vra�dy na pantátovi z Holic, patøí k jich spoleènosti
kvùli arcivévodovi.

Pan Palivec se urazil a øekl, �e zde není kvùli nìjakému
pitomému arcivévodovi, ale kvùli císaøi pánu. A ponìvad� to
ostatní poèalo zajímat, vypravoval jim to, jak mouchy mu zneèistily
císaøe pána.

�Zaneøádily mnì ho, bestie,� konèil líèení své pøíhody, �a
nakonec pøivedly mne do kriminálu. Já to tìm mouchám
neodpustím,� dodal výhrù�nì.

�vejk �el opìt spát, ale nespal dlouho, ponìvad� pro nìho
pøi�li, aby ho odvedli k výslechu.

A tak, stoupaje po schodi�ti do III. oddìlení k výslechu, �vejk
nesl svùj køí� na vrchol Golgoty, sám nièeho nepozoruje o svém
muèednictví.

Spatøiv nadpis, �e plivati po chodbách se zakazuje, poprosil
strá�níka, aby mu dovolil plivnouti do plivátka, a záøe svou
prostotou, vstoupil do kanceláøe se slovy:

�Dobrý veèer pøeju, pánové, v�em vespolek.� Místo odpovìdi
dloubl ho nìkdo pod �ebra a postavil pøed stùl, za kterým sedìl
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Bretschneider se usmál a vítìzoslavnì øekl:
�Za to, �e jste øekl, �e sraly mouchy na císaøe pána. Oni vám

u� toho císaøe pána vy�enou z hlavy.�
A �vejk opustil hospodu U kalicha v prùvodu civilního

strá�níka, kterého, stíhaje jeho tváø svým dobráckým úsmìvem,
se optal, kdy� vy�li na ulici:

�Mám slézt z chodníku?�
�Jak to?�
�Já myslím, kdy� jsem zatèenej, �e nemám práva chodit po

chodníku.�
Kdy� vcházeli do vrat policejního øeditelství, øekl �vejk:
�Tak nám to pìknì uteklo. Chodíte èasto ke Kalichu?�
A zatímco vedli �vejka do pøijímací kanceláøe, u Kalicha

pøedával pan Palivec hospodu své plaèící �enì, tì�e ji svým
zvlá�tním zpùsobem:
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polovina kumpaèky. A co nevinnejch lidí bejvávalo odsouzeno.
A nejen na vojnì, ale i soudama. Jednou se pamatuji, jedna �enská
byla odsouzena, �e u�krtila svoje novorozená dvojèata. Aèkoliv
se zapøísahala, �e ne mohla u�krtit dvojèata, kdy� se jí narodila
jen jedna holèièka, kterou se jí podaøilo u�krtit docela bez bolesti,
byla odsouzena pøece jen pro dvojnásobnou vra�du. Nebo ten
nevinnej cikán v Zábìhlicích, co se vloupal do toho hokynáøskýho
krámu na Bo�í hod vánoèní v noci. Zapøísáh se, �e se �el vohøát,
ale nic mu to nepomohlo. Jak u� nìco soud vezme do ruky, je zle.
Ale to zle musí bejt. Tøebas v�ichni lidi nejsou takoví darebáci, jak
se to o nich dá pøedpokládat; ale jak pozná� dneska toho hodnýho
od toho lumpa, zejména dnes, v takový vá�ný dobì, kdy toho
Ferdinanda odpráskli. To u nás, kdy� jsem slou�il na vojnì
v Budìjovicích, zastøelili v lese za cvièi�tìm psa panu hejtmanovi.
Kdy� se o tom dovìdìl, zavolal si nás v�echny, postavil a povídá,
a� vystoupí ka�dý desátý mu�. Já, samo sebou se rozumí, byl jsem
taky desátý, a tak jsme stáli habacht a ani nemrkli. Hejtman chodí
kolem nás a povídá: ,Vy lumpové, padouchovì, neøádi, hyeny
skvrnitý, tak bych vám chtìl kvùli tomu psovi v�em napaøit ajnclíka,
rozsekat vás na nudle, postøílet a udìlat z vás kapra namodro.
Abyste ale vìdìli, �e vás nebudu �etøit, dávám vám v�em na ètrnáct
dní kasárníka.` Tak vidíte, tenkrát se jednalo o pejska, a teï se
jedná dokonce o pana arcivévodu. A proto musí bejt hrùza, aby
ten smutek stál za nìco.�

�Já jsem nevinnej, já jsem nevinnej;� opakoval zje�ený mu�.
�Kristus Pán byl taky nevinnej,� øekl �vejk, �a taky ho

ukøi�ovali. Nikde nikdy nikomu na nìjakým nevinným èlovìku
nezále�elo. Maul halten und weiter dienen! - jako øíkávali nám na
vojnì. To je to nejlep�í a nejkrásnìj�í.�

�vejk si lehl na kavalec a spokojenì usnul.
Zatím pøivedli nové dva. Jeden z nich byl Bosòák. Chodil po

komoøe, skøípal zuby a ka�dé jeho druhé slovo bylo: �Jebem ti
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�Neplaè, neøvi, co mnì mohou udìlat kvùli posranýmu obrazu
císaøe pána?�

A tak zasáhl dobrý voják �vejk do svìtové války svým milým,
roztomilým zpùsobem. Historiky bude zajímat, �e on vidìl daleko
do budoucnosti. Jestli situace vyvinula se pozdìji jinak, ne� jak
on vykládal u Kalicha, musíme mít na zøeteli, �e nemìl prùpravného
diplomatického vzdìlání.
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k nìmu rychle:
�Èetl jste to?�
�Neèetl.�
�Víte o tom?�
�Nevím:�
�A víte, oè se jedná?�
�Nevím, já se o to nestarám:�
�A pøece by vás to mìlo zajímat:�
�Nevím, co by mne mìlo zajímat? Já si vykouøím doutník,

vypiji svých nìkolik sklenic, naveèeøím se a neètu noviny. Noviny
l�ou. Naè se budu rozèilovat?�

�Vás tedy nezajímá ani ta vra�da v Sarajevu?�
�Mne vùbec �ádná vra�da nezajímá, a� je tøebas v Praze, ve

Vídni, v Sarajevu, nebo v Londýnì. Od toho jsou úøady, soudy
a policie. Jestli nìkdy nìkde nìkoho zabijou, dobøe mu tak, proè
je trouba a tak neopatrný, �e se dá zabít.�

To byla jeho poslední slova v této rozmluvì. Od té doby
opakoval jen hlasitì v pìtiminutových i pøestávkách:

�Já jsem nevinnej, já jsem nevinnej.�
Ta slova køièel i ve vratech policejního øeditelství, ta slova bude

opakovat i pøi pøevezení k trestnímu soudu v Praze a s tìmi slovy
vstoupí i do své �aláøní kobky.

Kdy� vyslechl �vejk v�echny ty stra�né spiklenecké historie,
uznal za vhodné vysvìtlit jim ve�keru beznadìjnost jich situace.

�Je to s námi se v�emi moc �patný,� zaèal svá slova útìchy,
�to není pravda, jak vy øíkáte, �e se vám, nám v�em nemù�e nic
stát. Vod èeho máme policii ne� vod toho, aby nás trestala za na�e
huby. Jestli je taková nebezpeèná doba, �e støílejí arcivévody, tak
se nikdo nesmí divit, �e ho vedou na direkci. To se v�echno dìlá
kvùli lesku, aby mìl Ferdinand reklamu pøed svým pohøbem. Èím
víc nás tady bude, tím to bude pro nás lep�í, ponìvad� nám bude
veselejc. Kdy� jsem slou�il na vojnì, byla nás nìkdy zavøená
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*2. kapitola

Dobrý voják �vejk na policejním øeditelství

Sarajevský atentát naplnil policejní øeditelství èetnými obìtmi.
Vodili to jednoho po druhém a starý inspektor v pøijímací kanceláøi
øíkal svým dobráckým hlasem:

�Von se vám ten Ferdinand nevyplatí!�
Kdy� �vejka zavøeli v jedné z èetných komor prvého patra,

�vejk na�el tam spoleènost �esti lidí. Pìt jich sedìlo kolem stolu
a v rohu na kavalci sedìl, jako by se jich stranil, mu� v prostøedních
letech.

�vejk se poèal vyptávat jednoho po druhém, proè jsou zavøeni.
Od tìch pìti sedících u stolu dostal takøka úplnì stejnou

odpovìï:
�Kvùli Sarajevu!� - �Kvùli Ferdinandovi!� - �Kvùli té vra�dì

na panu arcivévodovi!� - �Pro Ferdinanda!� - �Za to, �e pana
arcivévodu odpravili v Sarajevu!�

�estý, který se tìch pìti stranil, øekl, �e s nimi nechce nic mít,
aby na nìho nepadlo nijaké podezøení, on �e tu sedí jen pro pokus
loupe�né vra�dy na pantátovi z Holic.

�vejk si sedl do spoleènosti spiklencù u stolu, kteøí si u�
podesáté vyprávìli, jak se do toho dostali.

V�echny to a� na jednoho stihlo buï v hospodì, ve vinárnì,
nebo v kavárnì. Výjimku dìlal neobyèejnì tlustý pán s brýlemi,
s uplakanýma oèima, který byl zatèen doma ve svém bytì,
ponìvad� dva dny pøed atentátem v Sarajevu platil u Brej�ky za
dva srbské studenty, techniky, útratu a detektivem Brixim byl
spatøen v jich spoleènosti opilý v Montmartru v Øetìzové ulici,
kde, jak ji� v protokole potvrdil svým podpisem, té� za nì platil.

Na v�echny otázky pøi pøedbì�ném vy�etøování na policejním
komisaøství stereotypnì kvílel:
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�Já mám papírnický obchod:�
Naèe� dostával takté� stereotypní odpovìï:
�To vás neomlouvá.�
Malý pán, kterému se to stalo ve vinárnì, byl profesorem

dìjepisu a vykládal vinárníkovi dìjiny rùzných atentátù. Byl zatèen
právì v okam�iku, kdy� konèil psychologický rozbor ka�dého
atentátu slovy:

�My�lenka atentátu jest tak jednoduchá jako Kolumbovo
vejce:�

�Stejnì jako to, �e vás èeká Pankrác,� doplnil jeho výrok pøi
výslechu policejní komisaø.

Tøetí spiklenec byl pøedseda dobroèinného spolku Dobromil
v Hodkovièkách. V den, kdy byl spáchán atentát, poøádal Dobromil
zahradní slavnost spojenou s koncertem. Èetnický strá�mistr pøi�el,
aby po�ádal úèastníky, by se roze�li, �e má Rakousko smutek,
naèe� pøedseda Dobromilu øekl dobrácky:

�Poèkají chvilku, ne� dohrajou Hej, Slované.� Nyní sedìl tu
s hlavou svì�enou a naøíkal:

�V srpnu máme nové volby pøedsednictva, jestli nebudu doma
do tý doby, tak se mù�e stát, �e mì nezvolejí. U� jsem tím
pøedsedou podesátý. Já tu hanbu nepøe�iju.�

Podivnì si nebo�tík Ferdinand zahrál se ètvrtým zatèeným,
mu�em ryzí povahy a bezvadného �títu. Vyhýbal se celé dva dny
jakékoliv rozmluvì o Ferdinandovi, a� veèer v kavárnì pøi mariá�i,
zabíjeje �aludského krále kulovou sedmou trumfù, øekl:

�Sedum kulí jako v Sarajevu.�
Pátý mu�, který, jak sám øekl, �e sedí �kvùli té vra�dì na panu

arcivévodovi v Sarajevu�, mìl je�tì dnes zje�ené vlasy a vousy
hrùzou, tak�e jeho hlava pøipomínala stájového pinèe.

Ten vùbec v restauraci, kde byl zatèen, nepromluvil ani slova,
ba dokonce ani neèetl noviny o zabití Ferdinanda a sedìl u stolu
úplnì sám, kdy� pøi�el k nìmu nìjaký pán, posadil se naproti a øekl


