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Tenhle pfiíbûh zaãal tak, Ïe kdyÏ byl jednou pracovní
den v nejlep‰ím, kdyÏ jsem potil krev nad dal‰í z ne-
sãetn˘ch reklamací na adresu KitûÏgradského závodu
magotechniky, zjevil se v mé pracovnû mÛj dobr˘ pfií-
tel Edik Amperjan. Jako ãlovûk zdvofiil˘ a vychovan˘
nevolil bezosty‰nû zhmotnûní rovnou na zchromlé,
rozvrzané Ïidli pro náv‰tûvníky ãi neurval˘ vpád zdí
a nevtrhl ke mnû ani otevfien˘m vûtracím okénkem
v podobû ‰utráku vypáleného obléhacím katapultem.
Vût‰ina m˘ch kamarádÛ a znám˘ch neustále nûkam
spûchala, pofiád cosi nemohla stihnout, trvale Ïila pod
tlakem nûjak˘ch skluzÛ a pro‰vihnut˘ch termínÛ,
a tak v‰echna ta nenadálá zhmotnûní a pfiekotné vpá-
dy podnikali s odzbrojující nenuceností, pohrdajíce zá-
sadami komunikace jinak zcela bûÏn˘mi. Edik k tomu-
to druhu lidí nepatfiil – on jen skromnû vstoupil do
dvefií. Dokonce nejdfiív zaklepal, ale na nûjaké „dále“
uÏ mi nezbyl ãas.

Stanul pfiede mnou, pozdravil a zeptal se: „Potfiebu-
je‰ je‰tû pofiád âernou SkfiíÀku?“ 

„SkfiíÀku?“ zabruãel jsem, stále je‰tû cele pohlcen
reklamací. „Jak bych ti to fiekl... A jakou skfiíÀku to
chce‰?“

„Nepfii‰el jsem nevhod?“ zeptal se zdvofiil˘ Edik opa-
trnû. „Moc se omlouvám, ale posílá mû ‰éf... Jde o to,
Ïe asi za hodinu se koná start v˘tahu nové konstrukce
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za hranice tfiináctého patra. Navrhují nám, abychom
toho vyuÏili.“ 

MÛj mozek se i nadále halil do jedovat˘ch par rekla-
maãní frazeologie, proto jsem jen tupû opáãil:

„Jak˘ v˘tah Ïe má b˘t na na‰i adresu vyskladnûn
je‰tû do tfiináctého patra tohoto roku?“ Vzápûtí v‰ak uÏ
první desítky bitÛ Edikovy informace nalezly cestiãku
k mé ‰edé kÛfie mozkové. OdloÏil jsem pero a poÏádal
jsem, aby mi v‰e fieãené laskavû odfiíkal je‰tû jednou.
Edik to trpûlivû zopakoval.

„A to je nabeton?“ ‰eptl jsem roztfiesen˘m hlasem.
„Absolutnû,“ pfiik˘vl Edik.
„Tak jdem,“ fiekl jsem a vytáhl ze stolu desky s ko-

piemi sv˘ch Ïádanek.
„Kam?“
„Jak to kam? Do ‰estasedmdesátého pfiece!“
„Snad bychom nemûli b˘t tak hr,“ zakroutil Edik po-

chybovaãnû hlavou. „Nejdfiív se musíme stavit u ‰éfa.“
„Proã?“
„Pfiál si, abychom se u nûj stavili. S tím ‰estasedmdesá-

t˘m to není jen tak. A ‰éf by nám chtûl udûlit patfiiãné
poÏehnání.“

Pokrãil jsem otrávenû rameny, ale fiekl jsem si, Ïe
hádat se nebudu. Vklouzl jsem do saka, vylovil z desek
Ïádanku na âernou SkfiíÀku a vypravili jsme se k Edi-
kovu ‰éfovi Fjodoru Simeonoviãi Kivrinovi, vedoucí-
mu oddûlení Lineárního ·tûstí.

V pfiízemí u zamfiíÏovan˘ch dvefií v˘tahové ‰achty
bylo nezvykle Ïivo. Bytelná mfiíÏ otevfiená dokofián,
dvefie kabiny také, záfiily ãetné reflektory, hlazené plo-
chy se matnû leskly. Pod star˘m, jiÏ znaãnû vybledl˘m
transparentem V˘tah odevzdáme k v˘roãí se shlukli zvû-
davci a nedoãkavci Ïádostiví jízdy. V‰ichni uctivû na-
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slouchali provoznímu námûstkovi fieditele Modestu
Matvejeviãi Kamenojedovovi, kter˘ proná‰el projev
k vyrovnan˘m fiadám montérÛ Soloveckého dozoru
nad kotelnami.

„To musí pfiestat,“ hlaholil k zástupÛm Modest Mat-
vejeviã. „ProtoÏe v tomhle pfiípadû máme tu ãest s v˘-
tahem a ne se v‰elijak˘ma tûma jejich spektroskopama
mikroskopama. V˘tah, soudruzi, je vysoce v˘konn˘
zdroj pohybu, to prosím pfiedev‰ím. A rovnûÏ tak do-
pravní prostfiedek. V˘tah – to musí b˘t nûco jako sklá-
pûãka: pfiijede, vysype a hajdy zpátky. To za prvé. Na-
‰emu provoznímu úseku je uÏ dávno známo, Ïe mnozí
soudruzi vûdci, nûkteré nejmenované akademiky ne-
vyjímaje, nedovedou s v˘tahem zacházet. S tím boju-
jeme, tomu se snaÏíme zabránit. Máme v plánu úãinn˘
opatfiení – zfiídíme pfiíslu‰n˘ zkou‰ky a na jejich zákla-
dû budeme vydávat fiidiãsk˘ prÛkazy kategorie V (v˘-
tah), a to bez ohledu na osoby a funkce... UvaÏujeme
i o zavedení titulu vzorného uÏivatele v˘tahu... A tak
dále. To za druhé. Ale soudruzi montéfii musí ze sv˘
strany zajistit bezporuchovej provoz. A Ïádn˘ v˘mluvy
na objektivní potíÏe, abychom si rozumûli. My razíme
poÏadavek V˘tah pro kaÏdého. Bez ohledu na osoby
a funkce. Ná‰ v˘tah musí vydrÏet i pfiím˘ zásah totálnû
nepouãen˘ho akademika.“

Procpali jsme se davem co nejblíÏ k fieãníkovi. Slav-
nostní atmosféra tohoto improvizovaného shromáÏdû-
ní na mû udûlala velk˘ dojem. Ve vzduchu viselo, Ïe
dnes se v˘tah nakonec skuteãnû rozjede a moÏná
v provozu vydrÏí cel˘ den. CoÏ by bylo vûru zazname-
náníhodné. V˘tah byl odjakÏiva Achillovou patou na-
‰eho ústavu a Modesta Matvejeviãe osobnû. Pfiísnû
vzato se niãím v˘luãn˘m nevyznaãoval. Jako kaÏd˘
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pofiádn˘ v˘tah usiloval o co nejzdafiilej‰í uvíznutí mezi
patry, vûãnû byl obsazen˘, vûãnû likvidoval s láskypl-
nou péãí vymûÀované Ïárovky, vyÏadoval svrchovanû
kvalifikované zacházení se ‰achtov˘mi dvefimi a pfii
vstupu do kabiny nikdo nemohl s jistotou prohlásit,
kde a jak se mu podafií vystoupit. Oproti jin˘m v˘ta-
hÛm v‰ak mûl ten ná‰ jednu zvlá‰tnost: nemohl vystát,
kdyÏ od nûj nûkdo poÏadoval, aby vyjel v˘‰ neÏ do tfii-
náctého patra. Tedy – dûjinám byly samozfiejmû známy
pfiípady, kdy nûktefií vykukové vynalezli zpÛsob, jak
jankovit˘ mechanismus zkrotit, zatnout mu ostruhy
do slabin a vystoupat do v˘‰in druhdy nevídan˘ch. Pro
prÛmûrného obãana v‰ak nedozírn˘ masív ústavu od
tfiináctého patra v˘‰ zÛstával jednolit˘m bíl˘m místem.
O tûchto drÏavách, od ostatního svûta a bûÏného admi-
nistrativního styku témûfi neprody‰nû odfiíznut˘ch,
vznikaly v‰emoÏné, ãasto zcela protichÛdné fámy. Tvr-
dilo se napfiíklad, Ïe ze stého ãtyfiiadvacátého patra
vede prÛchod do sousedícího prostoru s jin˘mi fyzikál-
ními vlastnostmi, Ïe ve dvoustém tfiináctém patfie Ïije
neznám˘ kmen alchymistÛ, jinak my‰lenkov˘ch dûdi-
cÛ a následovníkÛ slovutného Spolku devíti, zfiízeného
osvícen˘m indick˘m panovníkem A‰ókou, kdeÏto v ti-
sícím sedmnáctém patfie pûknû Ïijí a dobrou vÛli spolu
mají na bfiehu modrého mofie rybáfi s rybáfikou a stara-
jí se o zlat˘ potûr Zlaté rybky.

Mû osobnû, a Edika vlastnû taky, ov‰em nejvíc zají-
malo ‰estasedmdesáté patro. Podle protokolÛ tam mûla
b˘t uloÏena Ideální âerná SkfiíÀka, bez níÏ si na‰e v˘-
poãetní stfiedisko neumûlo pfiedstavit svou dal‰í exis-
tenci, a také tam mûl mít stálé bydli‰tû jist˘ ·tûniãák
Repetil, po kterém nezfiízenû baÏilo oddûlení Lineární-
ho ·tûstí. Pokud nám bylo známo, sídlilo v ‰estasedm-
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desátém patfie cosi jako sklad úzkoprofilov˘ch pfiírodních
a spoleãensk˘ch jevÛ a mnozí na‰i spolupracovníci dy-
chtili po pfiíleÏitosti proniknout do tohoto hájemství
a vnofiit do bezedné pokladnice své chtivé pazoury.
Napfiíklad Fjodor Simeonoviã snil o údajn˘ch tunách
granulovan˘ch DÛvodÛ K Optimismu. Mládenci z od-
dûlení Sociální Meteorologie zase jako sÛl potfiebovali
alespoÀ jednoho kvalifikovaného MraÏeného ·evce –
a tam byli údajnû evidováni hned tfii, v‰ichni jako je-
den muÏ s provozní teplotou blíÏící se absolutní nule.
Nu a Cristóbal Joséviã Junta, vedoucí oddûlení Smyslu
Îivota a doktor tûch nejneãekanûj‰ích vûd, hodlal ze
‰estasedmdesátého patra vytûÏit unikátní exempláfi
takzvané Touhy Neokfiídlené Pfiízemní, kterou si chtûl
vypreparovat a vycpat. Za poslední ãtvrtstoletí se uÏ
‰estkrát pokusil proniknout do ‰estasedmdesátého prÛ-
lomem skrz stropy, vyuÏívaje sv˘ch v˘jimeãn˘ch vloh
k vertikální transgresi, ale ani to se mu nepodafiilo,
v‰echna patra nad klíãov˘m tfiináct˘m byla v souladu
s poÈouchl˘m zámûrem dávn˘ch stavitelÛ pfied ve‰ke-
r˘mi druhy transgrese dÛkladnû blokována. To v‰e
znamenalo, Ïe úspû‰n˘ start v˘tahu by se stal zásad-
nû novou etapou v Ïivotû celého na‰eho pracovního
kolektivu.

Zastavili jsme pfied pracovnou Fjodora Simeonoviãe
a stafiiãk˘, úzkostlivû ãist˘ a dÛstojn˘ domácí skfiítek
Tichon nám pohostinnû otevfiel dvefie.

Fjodor Simeonoviã nebyl sám. Vedle jeho ‰iro‰irého
psacího stolu sedûl v pfiepychové klubovce nedbale
rozvalen˘ olivovû zaÏloutl˘ Cristóbal Joséviã a dumlal
voÀavé havana. Fjodor Simeonoviã pfiecházel s palci
zastrãen˘mi za kfiiklavû barevné ‰le po pracovnû a sna-
Ïil se na‰lapovat po samém kraji orientálního koberce.
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Na stole se v kfii‰Èálov˘ch mísách skvûly rajské plody –
obrovská rumûná jablka Poznání Zla a na první pohled
naprosto nepoÏivatelná, nicménû hojnû ãervivá jablka
Poznání Dobra. Porcelánová nádoba vedle lokte Cristó-
bala Joséviãe byla plná ohryzkÛ a nedopalkÛ.

KdyÏ Fjodor Simeonoviã zaznamenal na‰i pfiítom-
nost, zastavil se.

„Á, tady je máme osobnû,“ pronesl bez obvyklého
úsmûvu. „P-prosím, posaìte se, ã-ãas je drah˘. Ten K-Ka-
menojedov je tlachal, ale uÏ b-brzy skonãí. C-Cristo,
vyloÏ o-okolnosti, mnû se to o-obyãejnû nedafií.“

Posadili jsme se. Cristóbal Joséviã pfiimhoufiil za d˘-
movou clonou pravé oko a zmûfiil si nás pohledem
koÀského handlífie.

„Pokud nemá‰ nic proti, rád v‰e vyloÏím,“ fiekl Fjo-
doru Simeonoviãi obfiadnû. „Okolnosti celé této akce,
váÏení mladí pánové, jsou takového rázu, Ïe jako prv-
ní bychom se do ‰estasedmdesátého mûli vypravit my
osobnû, protoÏe jsme lidé zku‰ení a po v‰ech stránkách
zdatní. Dle názoru vedení jsme v‰ak pro potfieby prv-
ního pokusného startu pfiíli‰ stafií a pfiíli‰ váÏení. Proto
volba padla na vás a já vás hned v úvodu upozorÀuji,
Ïe to není Ïádn˘ dûtsk˘ v˘let, ale prÛzkum, moÏná do-
konce prÛzkum bojem. Bude to od vás vyÏadovat se-
bekázeÀ, odvahu a prozíravost. Upfiímnû fieãeno se ne-
domnívám, Ïe jste s to zmínûné kvality osvûdãit, ale
jsem ochoten respektovat doporuãení Fjodora Simeo-
noviãe. V kaÏdém pfiípadû byste mûli vûdût, Ïe s nej-
vût‰í pravdûpodobností budete nuceni operovat na
nepfiátelském území – a ten nepfiítel je krut˘ a nesmi-
fiiteln˘, nepfiítel, kter˘ se nezastaví pfied niãím.“

Po takovém úvodu mi pfiebûhl mráz po zádech, ale to
uÏ Cristóbal Joséviã zaãal konkrétnû líãit, jak se vûci mají.
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Mûly se takto. Ukázalo se, Ïe v ‰estasedmdesátém
patfie se rozkládá mûsto Vypadákov, jeÏ svého ãasu
coby váleãnou kofiist uchvátil mstiv˘ kníÏe Oleg. Tento
Vypadákov po staletí slul co ohnisko zvlá‰tních jevÛ
a dûji‰tû prapodivn˘ch událostí. Proã se to v‰echno
odehrávalo, není známo, ale v‰e, co v kaÏdé etapû vû-
deckého, technického a sociálního pokroku nemohlo
b˘t rozumnû a srozumitelnû vysvûtleno, se dostávalo
právû tam, aby tu ãekalo na pfiíhodnûj‰í chvíle. Tak-
Ïe jiÏ v dobách Petra Prvního zároveÀ se zaloÏením
slavné sanktpetûrburské Kun‰tkomory vybudovaly
solovecké vrchnosti, reprezentované osobou bombar-
d˘rského poruãíka Ptachy a pÛlrotou jeho udatn˘ch
granátníkÛ, jako vûrnou nápodobu tohoto vzoru Cí-
safiskou a Královskou Kun‰tkomoru Kum‰tÛv Pfie-
skvûl˘ch a Pfiepodivn˘ch se ‰atlavou a dvûma láznûmi.
V té dobû bylo ‰estasedmdesáté patro v pfiízemí, o nû-
jakém v˘tahu nemûl nikdo ani potuchy a dostat se do
c. a k. Kun‰tkomory bylo mnohem snaz‰í neÏ do pfii-
pojené láznû. Dále pak, vzhledem ke v‰eobecnému
rÛstu Vûdeck˘ch Znalostí, byl pfiístup do tûchto míst
stále svízelnûj‰í a s vynálezem v˘tahu ustal témûfi na-
dobro. Kum‰tÛv Kun‰tkomora mezitím utû‰enû rostla,
roz‰ifiovala se, za Katefiiny se zmûnila v Muzeum Zvû-
rozpytn˘ch a V‰elik˘ch Dal‰ích Pfiírody ZázrakÛv, za
Alexandra II. v Ruskou Imperátorskou Rezervaci Magic-
k˘ch, Spiritistick˘ch a Okultních FenoménÛ a nakonec
ve Státní Tábor Nevysvûtlen˘ch JevÛ pfii VÚ BECNIC AV
(V˘zkumn˘ Ústav Belzebubismu, Eskamotérství, Cyk-
lopologie, Najádologie a Imaginárních Cirkulací).
Zhoubné dÛsledky vynálezu v˘tahu bránily tomu, aby
tato pokladnice mohla b˘t vyuÏívána pro vûdecké
a studijní úãely. Pracovní korespondence byla nadmíru
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ztíÏena a její doruãování se zoufale protahovalo: lana
spou‰tûná shora se vlastní vahou trhala, po‰tovní ho-
lubi odmítali tak vysoko létat, rádiové spojení bylo
s ohledem na zaostalost vypadákovské spojové techni-
ky nejisté a vyuÏívání vzduchoplavby vedlo jen ke zby-
teãn˘m ztrátám nedostatkového hélia ... To v‰e v‰ak
byla jen historie.

Asi pfied dvaceti lety skotaãiv˘ v˘tah vysadil v ‰esta-
sedmdesátém inspekãní komisi pfiíslu‰ného soloveckého
OPBH, která pfiicestovala se skromn˘m a nenápadn˘m
úkolem prozkoumat ucpanou kanalizaci v laboratofiích
profesora Vybelhalla ve ãtvrtém patfie. Co pfiesnû se
tenkrát odehrálo, zÛstává podnes obestfieno rou‰kou
tajemství. VybelhallÛv spolupracovník, kter˘ komisi
oãekával na chodbû, vyprávûl, Ïe kabina s ‰ílen˘m fie-
vem letûla ‰achtou vzhÛru, za prosklen˘mi dvefimi se
mihly hrÛzou znetvofiené tváfie a pak stra‰livé vidûní
zase zmizelo. Pfiesnû za hodinu byla kabina objevena
ve tfiináctém patfie celá zpûnûná, u‰tvanû rÏála a je‰tû
se drobnû chvûla pfiestál˘m vzru‰ením. Komise uvnitfi
nebyla, jen na stûnu nûkdo umûlou klovatinou pfiilepil
vzkaz, napsan˘ na rubu tiskopisu havarijního protoko-
lu. Text byl následující: „VyráÏím na obhlídku. Vidím
divn˘ kámen. S. Farfurkisovi udûluji dÛtku za únik do
kfioví. Pfiedseda komise L. VuÀukov.“

Dlouhou dobu nikdo netu‰il, kde pfiesnû L. VuÀukov
se sv˘mi podfiízen˘mi kabinu opustil. Vy‰etfiovala to
Bezpeãnost a bylo z toho dost oplétaãek. O mûsíc poz-
dûji se na stfie‰e v˘tahové kabiny na‰ly dvû zapeãetûné
obálky adresované fiediteli OPBH. Jedna obálka obsa-
hovala ‰tÛsek pfiíkazÛ a rozhodnutí, na jejichÏ základû
se udûlovaly dÛtky jednou s. Farfurkisovi, jindy s. Tra-
vopolnikovovi, vût‰inou za projevy individualismu
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a jakousi nepochopitelnou „zubov‰tinu“. Ve druhé obál-
ce se nalézaly materiály t˘kající se revize stavu kanali-
zace ve Vypadákovû (stav byl oznaãován za neuspoko-
jiv˘) a pfiípisy pro úãtárnu, v nichÏ se pisatel doÏadoval
vysokohorsk˘ch pfiíplatkÛ, mimofiádn˘ch diet a odluã-
ného. Pak korespondence zaãala chodit dosti pravidel-
nû. Nejdfiív to byly protokoly ze zasedání inspekãní ko-
mise OPBH, potom protokoly ze zasedání komise blíÏe
nespecifikované, pak Zvlá‰tní komise pro vy‰etfiení
okolností, pozdûji najednou Doãasné Trojky pro zkou-
mání ãinnosti velitele Tábora Nevysvûtlen˘ch JevÛ ob-
ãana Zuba a nakonec, po tfiech dÛkladn˘ch, zevrubn˘ch
hlá‰eních „o trestuhodné nedbalosti“, se L. VuÀukov
oznaãil za pfiedsedu Trojky pro Racionalizaci a Utilizaci
Abnormálních a Nevysvûtlen˘ch Transcendencí (TRU-
LANT). Shora pfiestaly padat protokoly a místo nich na
stfie‰e v˘tahu pfiistávaly obûÏníky a smûrnice. Byly to
dokumenty stra‰livé jak formou, tak obsahem. Ne-
zvratnû svûdãily o tom, Ïe nûkdej‰í komise OPBH uzur-
povala ve‰kerou moc ve Vypadákovû a Ïe nebyla v sta-
vu s touto mocí rozumnû nakládat.

„Hlavní nebezpeãí spatfiuji v tom,“ pokraãoval Cris-
tóbal Joséviã, zamy‰lenû cucající vyhasl˘ doutník, „Ïe
ti ‰ejdífii mají k dispozici v‰em jistû dÛvûrnû známé Vel-
ké Kulaté Razítko. Doufám, Ïe si uvûdomujete, co to
znamená...“

„Uvûdomujeme,“ fiekl Edik ti‰e. „Co je psáno...“ Je-
ho jasná tváfi se jakoby zamlÏila. „A co kdybychom
aplikovali remoralizátor?“

Cristóbal Joséviã si vymûnil pohled s Fjodorem Si-
meonoviãem.

„Zkusit se to jistû dá,“ usoudil a pokrãil rameny.
„Mám ov‰em obavy, Ïe ty procesy uÏ pfiíli‰ pokroãily...“

Pohádka o Trojce 15
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„N-ne, proã?“ namítl Fjodor Simeonoviã. „Jen ho apli-
kujte, Ediku, klidnû aplikujte... Pfiece na nû ne-nepÛjde-
me se samopaly... O-ostatnû tam mají také Vybelhalla...“

„Jak to?“ nevûfiili jsme sv˘m u‰ím.
Ukázalo se, Ïe pfied tfiemi mûsíci pfii‰el shora poÏada-

vek na odborného poradce, kterému nabízeli plat
vskutku královsk˘. Nikdo v takové finanãní podmínky
nevûfiil, zvlá‰tû pak profesor Vybelhallo, kter˘ v té
dobû právû dokonãoval velk˘ vûdeck˘ úkol – vy‰lech-
tûní rybáfiské samonavlékací ÏíÏaly cestou pfiev˘chovy.
Svou nedÛvûru v podobné platové podmínky Vybel-
hallo vefiejnû ventiloval na vûdecké radû a je‰tû téhoÏ
veãera uprchl, v‰e opustil a zmizel. Mnozí ho vidûli, jak
se s aktovkou v zubech ‰krábal ‰achtou vzhÛru a v kaÏ-
dém pátém patfie vystoupil, aby v bufetu naãerpal nové
síly. Po t˘dnu byl shora shozen pfiípis o jmenování pro-
fesora Vybelhalla do funkce odborného poradce s pla-
tem ve slíbené v˘‰i a navíc s jazykov˘mi pfiíplatky.

„Dûkujeme,“ fiekl zdvofiil˘ Edik. „To je velmi cenná
informace. Îe bychom ‰li?“

„BûÏte, bûÏte, mládenci,“ pronesl tklivû Fjodor Si-
meonoviã. Pohlédl do magického krystalu. „Ano, uÏ
je ãas. Kamenojedov se b-blíÏí ke k-konci. A hlavnû
o-opatrnû... Je to ‰-‰eredné místo...“

„A prosil bych bez zbyteãn˘ch emocí!“ pfiipomnûl
dÛraznû Cristóbal Joséviã. „KdyÏ vám ty va‰e ‰tûnice
a skfiíÀky nebudou chtít vydat, tak aÈ si je seÏerou. Vy
jste na‰i zvûdové. Bude s vámi navázáno jednostranné
telepatické spojení. Hodláme sledovat kaÏd˘ vá‰ krok.
ShromaÏìujte informace – to je vá‰ hlavní úkol.“

„Rozumíme,“ pfiik˘vl Edik.
Cristóbal Joséviã nás je‰tû jednou oblaÏil dlouh˘m

zpytav˘m pohledem.

Arkadij a Boris Strugaãtí16
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