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EDITORIAL 1

Poøád nic? Ani �uk?

Jan Jelínek

Duben je duben. Pøináší aprílové po-
èasí a také aprílové vtipy. Jeden výrazný 
èeský spisovatel (nebudeme ho jmeno-
vat!) žertuje na literárních èteních, že rád 
v Plži publikuje, ale nemá v nìm nárok 
na honoráø, tudíž se spokojí s tzv. ho-
norárním honoráøem. Èili s èástkou zvící 
v nejlepším pøípadì celá nula korun èes-
kých. Což o to, podobné honorární ho-
noráøe velkoryse rozdává redakce už od 
okamžiku založení èasopisu, pøièemž se 
skálopevnou jistotou, že autoøi pøíspìvkù 
ovšemže mají nárok na honoráøe a ne že 
ne, jenže Plž na nì nemá. A proè na nì 
nemá? Ponìvadž pøedstavuje živou zá-
padoèeskou literární kulturu a ta ostrou-
hává, ostrouhává... Zatímco ta dýchaviè-
ná, ta si lebedí!

V dubnu má narozeniny i Milan Kun-
dera a jeho zvìdové v Èechách mu jis- 
tì Plže posílají, aby si v nìm èetl v kun-
derovské próze Karolíny Plánièkové: je- 
jí uveøejòování (pøesnìji øeèeno výòatkù    
z nedokonèeného textu) v dubnovém 
èísle uzavíráme. Øada je na Kunderovi, 
a� napíše nìjaké Evangelium pro du-
chaplnou Karolínu! Až to napíše, stejnì 
to èesky v tomhle tisíciletí ještì nevyjde. 
Leda pirátský pøeklad z èínštiny. 

Že Karla Erbová neúnavnì básní        
a básní, jak stvrzují její nové verše, je 
Plži pouze k užitku. Nìkteré povídky  
jsou málo „vìdecké”, to by také byly set-
sakra nudné, není však kumšt napsat 
ironickou „vìdeckou” povídku, jak to pa-
rádnì umí – pøece Jan Jelínek! Kdyby  
se vám v souèasnosti nìco tuze pøíèilo, 
neèilte se: to jsou pouze škorpioni v krvi. 
A s tìmi si ví rady Patrik Linhart. Od je-
ho textù mùžeme zahlédnout smìrov-  
ku ukazující k tvorbì autorù publikují-
cích v tomto Plži: k Martinu Šimkovi, Vla-
dimíøe Brèákové a Janu Paurovi. Co se 
dalších pøíspìvkù týká, díky Ivu Fenclovi 
víme, co Plzeòan ète – a nechybí tu ani 
literárnì výtvarný kumšt v podání Lumíra 
Aschenbrennera a Vladimíra Líbala. Víc 
se do Plže jako obvykle nevešlo.

Do editorialu se však vejít pøímo musí 
malá gratulace: hádejte, kdo se letos na 
jaøe dožívá pìtadvaceti let? Kdo jiný než 
plzeòský Ason-klub! Ten by mohl a mìl 
vyprávìt, co všechno za uplynulé ètvrt-
století prožil a zažil. Ve srovnání s ním 
Plž vstupuje teprve do vìku puberty,    
leè ruku na srdce: vidìli jste už nìkdy 
ètrnáctiletého Plže? No a toho dubno-
vého máte pøed sebou.
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Karla Erbová  

Je konec obøím výstøihùm
V POZADÍ BERLIOZ

Veèery se svíèkami
Se sklenkou vína Pomlèkami v øeèi
kdy jako motýli se potácely
ty smìšné  pevnosti

z kterých jsme civìli na svìt
jestli už pøichází s dary a medailemi

A pak ty dopisy
jimiž se plaše louèil:

Ohni dáš jenom svoje tìlo
jizvy zùstanou zemi

Nikdy to nebylo
Snad proto se tak stýská –
Snad jenom zpovzdálí
díval se balvan chycený do pavuèin

s nápisem neèitelným

PODZIMNÍ PRÓZOU MLUVÍ VÍTR

Vyprodáno jen na horory
Divadlo Europe už hlásí derniéru

Je konec blábolùm
Je konec pikantnostem
i obøím výstøihùm

z nichž vypadává
co pøedvèírem už mìlo po sezónì

Jen na zdi
ponièené sprejery

prázdnota ztracencù
jimž nedorostla duše

JOHNY CASH ØÍKÁ:

Mé písnì jsou temné
jako když otevøeš starodávnou 

                                                         skøíò
a ejhle: pavouci a myši

Ten jeho nevtíravý hlas
o vinách Odpouštìní
O tom že potlouklo 
a že máš uvnitø hlavy

cosi tìžkého...

O bìhu bosou nohou po štìrkovém poli
O tom že život zadrhnutej zip
O tom že jednou na každého trhne
a potom nosí do odpadkù vše
co už se nevejde do náruèe

Do nové adresy
v které si pøitluèe na sirotèí zeï
dvì malé ruèièky od pendlovek

co z toho pøíbìhu zbyly

ZDE 
            V EVROPÌ 
                          A DNES

(ve støedovìku – ve støetu vìkù)
zase ten pocit arény!
Sítì a øev

Od stìny ke stìnì nastražené uši
(kdyby sis naøíkal 
kdyby sis ještì troufal)

Nad krajem obèas hejna masaøek
a mají divná jména
Kolkolem ruiny – trofej vítìzù

(kdysi to byla nìèí zem
kdysi tu bylo DOMA)

Morový sloup se odnauèil prosit
a voda v kropence spíš usedavì –

Setøem prach z rukávù
(na sny už stejnì pozdì)

Zbylo-li toho dost:
Ponìkud ostnaté spolubytí
Pøíruèní  Damoklùv meè v kapse
A køehké KDECO a tìžké VŠE
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A zda s tím znovu Od poèátku
Tøeba tou vymletou
Tøeba tou úvozovou 

V KLENUTÉ SÍNI PODVEÈERA

tak zesláb den
že musel na kolena

Možná že vùnì poseèené trávy – 
Možná že pøerostlé stíny stromù
které ho provázely 
Dozrál jsi do vìku

v nìmž odpovídáš
na šepot listí
Slyšíš  smyšlenky

Kdo je tam?
Já – Já – Homo satanas
a se mnou had

co znaven 
odplazil se z ráje

NAVZDORY DATU SE DNES OSLAVUJE

Cukrová vata Houpaèky a poutì
Tajemné bludištì – tam tì pošlou ke lvùm!

Je to snad teátrum pro Poslední soud?
Abychom navykli?
Abychom nekòuèeli?

A strach že támhle za zatáèkou
polámeš všechny kosti
Že je tam kdosi

kdo ti podoben –
Že je tam olysalý kùò

Kam troufáš na nìm dojet
nedáš-li trochu ovsa?

ZDØÍMNI  SI  SIBYLO

Dìsù už bylo dost
Na to si staèíme sami
Už jsme tak ostøílení!
Sklenuli sklínky Hvìzdný hyalit
pod nohy mocným

A lidem – vìrným hlouposti a bludùm –
co neví rady s neúplností

nech� voní tymián!

Vždy� se jim dosud nezdaøilo
smíøit se s osudem
Vždy� ještì pouštìjí vrahy pøes práh!
Tolikrát zmýlení
Tolikrát obelstìni!

Taková Sodoma – sic malá – ale naše
Posedlost úspìchy Slova jako malvaz
Prameny v nicotnosti
Ona pak pøipravuje pád

ale jak okázalý:
A� o tom píší všechny noviny!
A� o tom toèí filmy!

Jenom ne ticho – to nás nemá rádo
Jenom ne kašlat krev
Byla by asi naše

ØEKLI JÍ: NECHOÏ

Budeš pøespoèet
To co chceš dosvìdèit
už pøece dávno víme:
Že ve všech rozích svìtastran tak dusno
Že od rtù tenký led
Že jsme tu sami U raportu
Nazí a s èíslem v ruce
jimž není dovoleno vyplout

Po èem tak sáhnout? A si nestejskat
Vzbouøit se proti gravitaci
která nás táhne ke dnu?
Nebo v té marné bohaprázdné  pýše
spíš jenom umínìnost?

A že si koupí obelisk èi menhir
nebo jen kámen-viklan nìkde v Æechách

(tìm se tu pøece daøí)
Sebere kamejèek na bøehu Egejského
                                                         moøe
anebo v Terezínì pod starými stromy
docela malej šutøík
aby jej položila na neznámý hrob
Anebo – nejspíš – v Rosa coeli



4POEZIE

sáhne si vzhùru: na gotický klenák
znavené okruží
a do mìsíèní noci

NEDÌLEJ DRAHOTY

Vždy� jsi tu napùlzdarma
Ostuda jako kutnohorskej chrám
Kdekdo tu trochu podezøelý 
v divokém prùvanu  pøíslibù a her
jemuž se øíká: Dìjiny

Led našich let už taje!
Prahli jsme po slávì

a po metálech
a zbyla sobota – slepice oškubaná
Poslední brambor v sklepì veselejší
A nìkde vespod – mezi stožáry

(jásaly na nich vlajky bukanýrù
Hnutí a bláznù Politických stran)

visí cár košile –
Vítr jí stále do rukávù
huhlá své pøísliby
Kdysi prý bývala tvoje

JE ÈTVRTEK OSMÉHO  ØÍJNA

je devatenáct patnáct
Nad Prahou vyleštìný mìïák
obrovský jako kolo v Prátru

Nad  Prahou záøí Moøe klidu
Údolí Taurus – Littrow
Kráter Copernicus
a stopa Neila Armstronga
která mne i po tolika letech

dojímá

Za rohem Luny 
kam už nedohlédnem

kráter Giordano Bruno
To byl ten drobný muž s jazykem 
                                                  v kleštích
jehož upálili na Campo di Fiore
pro jeho vysoké nebe v hlavì
Pak shrábli popel 
vhodili do Tiberu

Tøi sta tøicet tøi let po jeho smrti
se narodí v Plzni dìvèátko
Až dospìje napíše o nìm báseò

Bude mít v kleštích pouze to
na co si nelze sáhnout

NA DOSLECH DÓRSKÝ SLOUP

Na soklu Sokrates
u nohou spáleništì
A zlo – ta osamìlá vìc

která si hledá vrbu
(Je plná hnìvu)
(Je plný slitování)
A vùnì udavaèských dopisù
po obou stranách zdi

Jenom se nedopouštìt myšlenek!
(Svobody bláznù kteøí nedobìhli!)

Jenom ty stále pochvaluješ
své vlastní velké oèi
s nimiž jsi stavìl svìt
(A jak se sypal! Jak se rozplynul!)

A  tak tu stojíš Civíš do prázdna
Uprostøed nevinné promenády slov
zakopneš  

Zakleješ –
A mùžeš zaèít znovu

Ostatnì: hráè je vždycky sám

ÚNAVA  ZE  VŠECH  NAVŠTÍVENÍ

Úsmìvy samý pichláè
Je tolik vzpomínek – a katastrof
a navíc se tu handrkují
už o zpùsobu potlesku a smíchu…
Zezadu na krk kdosi horce dýchá

(jako by na tom ještì záleželo)

Jsi básni v ouzkejch? 
Jako já?

A jak se tváøí holohlavá pravda
když pro pár písmenek ji zrazujeme?
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Èi spíše prosíme: 
Vymaž mne z oné knihy
Z té kterou právì píšeš

Cožpak se trápím jenom já
Co vèera? A co zítra?
Odkud ty davy chlebachtivých
aniž by sely zrno?
Odkud ti všichni prodavaèi strachu?
A moli v Armaniho oblecích?

Co po nás tady? Otrhaná gesta
páchnoucí sprostým kšeftem
Z pazdeøí huba Ruce za pasem
Evropì trnou zuby

A slova slova samá hluchá slova
Co s nimi –
by� jsou podepsaná?

MOŽNÁ TO ANI NENÍ VINA

Možná jen obcházení
aèkoli tìsno Aèkoli kámen v hrdle
Aèkoli triumfy 

A dìsy
kde každý trochu podezøelý
Èas – sebou málem pominutý –

(žijeme pøece na zítøejší
Planetì ztracencù a jurodivých

                                                     bláznù)
vyøvává hesla Vyvìšuje fangle
a obèas žádá pro kohosi

pøíkladné potrestání

A ještì hymny: samé hrdinství
Plácání po zádech Bronzový lesk lidstva
Výhrùžky tìm

co vždycky trochu stranou
Chrastí to metály
a hroby bezejmenných
Tábory vyhnancù Zbabìlým holedbáním

za vlastní legendou
která má vždycky v zádech strach
ze života 

I smrti

ACH ANO ANO ANO!

Teï je ta chvíle kdy se zdá
že zpustl svìt
a že je odporný jak právì vypuštìný
                                                       rybník

plný bahna a slizu
a že tu kolem není dobré duše
jen shora padá celé vroucí nebe
svraštìlé jako škraloup

Pustíš si tedy desku básníka
který ti pøed tolika lety

otevøel oèi
Jako by nebyl – Však on tu je On  
                                                    stále je!
Uslyšíš jeho pøerývavý dech

z hlubiny èlovìèiny
Nasloucháš pomlkám
dlouhým jak nepøíjemný sen
trnoucí nad tím co nás ohryzává

že se i zastavily hodiny
na kuchyòské zdi

Slyšíš ten hlas který snad teprve teï
poprvé

ale nikoli naposledy
rve zemi všechna její tajemství
aby je vzápìtí zamlèoval a popíral
Zatímco nedaleká øeka
šplhá do oken

Slyšíš jak tluèe do stolu
Jak se brání té zkáze
(aby vyèítal a proklínal a hrozil)
Znovu a  znovu buší do ztichlého døeva
nebo� už nedokáže nést
svou vlastní nezkrocenou tíhu

A vítr skuèí a vyje jak pes
Rve stromùm hlavy a køovinám
utíná vìtve

I ony tomu naslouchaly!
Jak mohou zùstat lhostejné?
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První krok: Kdekoli na veøejnosti, na 
návsi, na námìstí, na refýži, ve foyer di-
vadla pøed pøedstavením, zkrátka mezi 
více lidmi øeknìte nahlas napøíklad jednu 
z tìchto vìt: Právì jsem vynalezl lék na 
rakovinu. Pøed pìti minutami mi mimo-
zemš�ané odstranili mozek. Jsem penis 
Brada Pitta ve vagínì Angeliny Jolie.

Vím, že se vám do toho pøíliš chtít ne-
bude, ale pøekonali jste to, a odmìnou 
vám je, že jste se z obyèejné osoby stali 
umìlcem (zatím anonymním); stali jste 
se tvùrcem specifického konceptuálního 
umìleckého díla, umìleckého arte-aktu.

Takovou umìleckou (arte-tvornou) vì-
tu si však mùžete klidnì vymyslet sami. 
Èím víc pobaví vás samotné, tím bude 
arte-tvornìjší a vy „artovìjší”. A když vás 
žádná nenapadne, tak jen køiète. A po-
kud si mezi lidmi na námìstí nebo ve 
foyer netroufnete køièet, postaèí tam po-
stát chvíli na jedné noze nebo na hlavì 
nebo se vzpaženýma rukama nebo…   
co já vím, prostì jinak než pøedtím. Je 
však pøitom nezbytnì nutné dodržet 
jednu naprosto zásadní vìc, pøekonat 
nelehké úskalí: Musíte se po tu chvíli po-
važovat za umìlce. Pokud si budete pøi-
padat jako blbec, pak jím – je nám líto – 
také budete.

Pokud je vám umìlecká anonymita 
málo, pomùže druhý krok: Navštivte 

Máte-li v sobì neposednou zvìda-
vost, jaké to je být opravdovým umìl-
cem/opravdovou umìlkyní, popøípadì 
ctižádost se takovým/takovou skuteè-
nì stát, i když jste se s tím dosud nikomu 
nesvìøil/nesvìøila, pak je tato instruktáž 
urèena právì vám. Nejprve a pøedevším 
se musíte zbavit ostychu pøed klasický-
mi díly antiky, gotiky, renesance a ostat-
ních velkých historických stylù a stejnì 
tak pøílišného respektu k velkým umìl-
kyním/velkým umìlcùm formátu Praxi-
tela, Van Eycka èi Michelangela, nebo� 
KONCEPTUÁLNÍ UMÌNÍ je výsostnì 
demokratické. Umožòuje být umìlkyní/ 
umìlcem každé/každému, které/které-
mu se zachce. 

A naopak nepodléhejte ani novotám 
typu „gender correctness” (dženderové 
korektnosti), prosazované feministkami, 
homosexuály a dalšími fundamentalisty 
široce rozkroèené „political correctness” 
(politické korektnosti), neboli snaze za-
vést „dženderovou rovnost” do každoden-
ního života. Jak by se projevila v písem-
ném projevu, ukazuje úvodní odstavec. 
Proto se v tomto punktu konzervativnì 
pøidržíme „dženderového stereotypu”      
a budeme mluvit a psát, „jak nám zobák 
ve škole i po škole narost”. 

Staèí k tomu maximálnì tøi postupné 
kroky:

Konceptuální umìní zamìstnává spíš mysl diváka
než jeho zrak a emoce. Myšlenka sama,

i když není viditelná, je stejnì tak umìleckým dílem
jako jakýkoli výsledný produkt.

Sol LeWitt

Jan Jelínek

Konceptuálním umìlcem
snadno a rychle
(Nevìdecká nepovídka umìnovìdná)
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výstavní síò nebo muzeum výtvarného 
umìní (to proto, abyste byli na kon-
textuálnì jednoznaènì èitelném terito-
riu), a arte-tvorný akt tam proveïte pøed 
alespoò jedním návštìvníkem. Kupøíkla-
du zvoláním vìty Pøed pìti minutami mi 
mimozemš�ané odstranili mozek. Nebo     
i mnohem obyèejnìjších vìt: Jsem sklad-
ník. Rád si ètu… Èím obyèejnìjší vìta, 
tím je tøeba ji zvolat vícekrát.

Návštìvníci galerie vás odhadnou ja-
ko podivína, recesistu, provokatéra, 
možná dokonce blázna, ale vzhledem ke 
kontextu, k místu, v nìmž se provozuje 
umìní, si nikdy nebudou jisti, zda nejste 
zakuklený umìlec a oni bezdìènými di-
váky nìjaké performance. 

Nejspolehlivìjší je však pøímoèaré 
prohlášení: „Jsem umìlec”, jímž publiku 
zúžíte prostor pro spekulace na pouhou 
jednu otázku. Pro adepty „konceptuál-
ního umìlectví”, kteøí postrádají jakou-
koli slovní èi tìlesnou kreativitu, pøed-
stavuje vìta „Jsem umìlec” spolehlivý 
prostøedek poslední záchrany. Radìji si  
ji prosím poznamenejte na trvalejší pa-
mì�ové médium, než je lidská pamì� – 
na papír, diktafon, tablet… Absolutní 
spolehlivost jí dává axióm souèasné teo-
rie umìní, že umìlcem je (dnes) každý, 
kdo se za umìlce považuje, respektive 
prohlásí. Zda umìlcem jste, nebo ne.     
A je úplnì fuk, k èemu dospìje. Cílem 
bylo pøinutit je pøemýšlet o umìlci, tu-  
díž i o umìní. Ergo kladívko – nìjaký 
myšlenkový arte-akt tím v mysli publika 
„zhmotnìn” byl a vy – jakožto umìlec – 
jste se jím vyloupl z anonymity.

A tím bychom mohli skonèit, cíle bylo 
dosaženo. Arte-aktem – vyslovením 
vìty „Jsem umìlec” – jste v umìleckém 
kontextu (v umìlecké galerii) vytvoøil 
konceptuální (myšlenkové) umìlecké dí-
lo, do mysli publika jste dopravil a uhníz-
dil tam umìlcem ztvárnìnou myšlenku    
– stal jste se umìlcem. Pøesnìji a mno-

hem skromnìji – konceptuálním umìl-
cem.

Vìtšinu zájemcù o „konceptuální umì-
lectví” však takovýto zpùsob „umìlec-
kého bytí” sotva naplní uspokojením: 
„Tohle že má být všechno? Pche! Kdy- 
by se s nìèím tak slabouèkým spokojil 
Marcel Duchamp, Yves Klein, Bruce 
Nauman, Piero Manzoni, Joseph Beuys 
a dlouhá øada dalších, nikdy by se umì-
leckými celebritami nestali a v životì by 
si nic neužili.”  

Jemináèku, tak vy byste „to” mìli rádi 
alespoò jednou jedinkrát se vší parádou? 
S fascinovaným publikem, s mediálním 
ohlasem, s povìstnými Warholovými 
„patnácti minutami slávy”? Hm, pokud 
ano, pak vás èeká rozhodující tøetí krok. 
Ten je však, oproti pøedešlým dvìma, 
vykroèením do nejistoty, protože teï už 
vaše osobní rozhodnutí, že koncep-
tuálním umìlcem jste, staèit nebude.       
A máte-li mít alespoò mizivou nadìji na 
naplnìní této exkluzívní ambice, potøe-
bujete – v principu – tøi vìci: 

1. Poèetné a pøíslušnì naladìné publi-
kum. Nemusíte je sami svolávat, vysky-
tuje se na vernisážích výstav. Èím pro-
slulejší galerie, èím senzaènìjší výstava, 
tím vìtší nápor publika.

2. Pak jsou to recenzenti, výtvarní kri-
tici, teoretici umìní, redaktoøi kulturních 
rubrik aj., kteøí o vašem konceptuálním 
arte-aktu musí nadšenì napsat a vyvolat 
tím zájem hledaèù slibných talentù kon-
ceptualistù. Opìt platí: èím senzaènìjší 
vernisáž, tím lze oèekávat hojnìjší vý-
skyt tìchto publikujících odborníkù.

3. Avšak tou naprosto klíèovou pod-
mínkou úspìšného startu je pøijít s nad-
obyèej originálním a pùsobivým koncep-
tuálním arte-aktem.            

Pøedstavte si nyní cviènì, že jste na 
vernisáži, že jste se prodrali co nejblíž    
k „oficiálnímu hlouèku” (obvykle slo-
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bezvýhradnì vìøit, jinak se do nièeho 
nepouštìjte.

S vymýšlením nespìchejte, dejte si na 
èas, opravdu to není snadné.

(…)
Poøád nic? Ani �uk?
(…)
O.K., pro nejmrštnìjšího a nejkuráž-

nìjšího z vás bychom jeden takový ná-
pad mìli: Na hojnì navštívené vernisáži 
se ve vhodnou chvíli vyèleòte z publika, 
otoète se k nìmu „tváøí v tváø”, pøedstav-
te se svým skuteèným jménem a pøíjme-
ním, srdeènì si pøitom potøeste s nìko-
lika (alespoò pìti) lidmi rukou, poodstup-
te, zvážnìte a dejte všem pìknì hlasi-  
tì na vìdomí: „Jsem HIV pozitivní, mám 
AIDS.”

Váš coming out v publiku pøirozenì 
vyvolá škálu pocitù: „Proè nám to øíká?” 
„Kecá.” „Chudák!” „Fuj!” „Co je to za 
blbost?” „Snad to opravdu není pøenosné 
jako chøipka.” „To je ale vùl, že s tím leze 
na veøejnost.” „Asi nìjaký fór, no vyèkám, 
co se bude dít dál.” „Ty už si, kamaráde, 
nazašukáš, v tomhle mìstì urèitì ne.” 
„Že by to byla souèást zámìru spojit vý-
stavu s pøednáškou o bezpeèném sexu?” 
„Takový mladý èlovìk, a už to má spo-
èítané.” „No, zatím to na nìm není moc 
vidìt.” „Ježíšmarjá, on mi podal ruku!” 
„Jo, kamaráde, èeká tì dlouhé, hnusné  
a pro spoleènost nákladné umírání.” 
„Máš cos chtìl, ty zasranej buzerante!” 
„Budu si muset dát bacha, ze které skle-
nièky se napije.” „Nikolko, Jiøíèku, pojïte 
od toho pána dál...” 

Nechte první ohromení trochu doznít 
a pak ujistìte pøihlížející, že mluvíte 
pravdu. Rozepnìte si košili a ukažte jim 
na svém obnaženém tìle nìkolik Kapo-
siho sarkomù. (Napodobeninám Kaposi-
ho sarkomù vìnujte patøiènou péèi. Než 
si pøed vystoupením tyto rekvizity na-
lepíte na tìlo, vybarvìte – pro zvýšení 
efektu – plošky kùže pod „sarkomy” 

ženému z umìlce, galeristy, kurátora      
a „spøáteleného” odborného mluvèího)    
a že právì probíhá úvodní vernisážová 
„ceremonie”. Mezi „hlouèkem” a návštìv-
níky vždy zùstane alespoò minimální vol-
ný prostor, do kterého ve vhodnou chví- 
li rozvážnì vstoupíte, otoèíte se tváøí      
k publiku, udìláte krátkou dramatickou 
pauzu a provoláte kupøíkladu jednu z na-
šich modelových vìt: Právì jsem vyna-
lezl lék na rakovinu. Pøed pìti minuta-  
mi mi mimozemš�ané odstranili mozek. 
Jsem penis Brada Pitta ve vagínì An-
geliny Jolie. Necháte vìtu doznít a klid-
nì se vrátíte zpìt do publika. Dá se vcel-
ku oprávnìnì pøedpokládat, že vìtšina 
pøítomných pochopí, že jste umìlec a že 
jste právì stvoøil umìlecké dílo – perfor-
manci. Nebo – z jiného úhlu pohledu       
a stejnì oprávnìnì – že jste pøíslušnou 
vìtou stvoøil v mysli publika konceptuál-
ní „myšlenkové” výtvarné dílo: mentální 
obraz injekèní støíkaèky, flaštièky, pilulek 
atp. se zázraèným lékem; pøedstavu èlo-
vìka bez mozku, který pøesto vykazuje 
mozkovou aktivitu; popøípadì asociace 
spojené s penisem. Vìtšina z pøítomných 
– i ti, kteøí nepochopí, že byli svìdky 
umìlecké aktivity – se usmìje, možná 
dokonce zasmìje. Jako normální lidé 
mají i normální smysl pro humor.

Avšak k dosažení situaèního šoku      
v publiku (neøkuli v otrlém „oficiálním 
hlouèku” èi ještì otrlejších výtvarných 
teoreticích) takovéto krotké arte-akty      
v dnešní dobì urèitì nepostaèí.

Bude tøeba pøitvrdit a sáhnout k in-
verzi (zvratu) situace; promìnit pasiv-
nì pøihlížející obecenstvo v emocionálnì 
excitované aktéry.

Mìjte pøitom prosím na pamìti: Pokud 
vaše tvùrèí pøedstavivost (kreativní ima-
ginace) neporodí silný, nejlépe pøímo 
šokantní nápad, riskujete blamáž, která 
mùže na vaší osobnosti zanechat trvalé 
následky. Svému nápadu proto musíte 
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Evangelium podle 
Mesiáše duchaplnosti IV.

Karolína Plánièková

(Dokonèení)

XVIII. BRÁNÍME SE TOMU

Už to na ni dál nezkoušejte, pane 
Kundero, tìmi svými intelektuálními pro-
vokacemi jste se stal absolutním hroba-
øem dnešní slibnì se vyvíjející noci – jak 
truchlivé s Vašimi zkušenostmi…Tak už  
jí dnes nechte volnost, a� nejste také 
absolutním hrobaøem tvùrèího psaní. 

Už si myslela, že to nedokáže. Po 
dlouhé dobì zase vedla svùj dialog        
s Kunderou a snažila se navázat tam, 
kde pøed mnoha mìsíci skonèili. Neby-  
lo to jednoduché – vždycky se trochu 
bráníme tomu, o èem pochybujeme. Brá-
níme se pøiznat si, že nemáme dostatek 
odvahy na nìco, po èem toužíme. Po-
ci�ovala zvláštní rozechvìlou radost, ješ-

tì trochu nejistou na to, aby ji projevila 
naplno, z toho, že koneènì zase pro-
mluvila s Kunderou. Mìla strach, že se 
za tu dobu mohly jejich svìty navzájem 
vzdálit a že už si nebudou rozumìt. Jak 
pošetilé a zbyteèné byly její obavy! Její 
svìt už pøece znaènou øádku let zaplni- 
ly jeho brilantnì formulované úvahy, na-
cházení pøekvapivých souvislostí, vše 
odhalující kruté pravdy, sarkastické po-
známky i tìžko skrývaná nìha a køeh-
kost. Nemá smysl se tomu bránit, její i je-
ho svìt spolu korespondovaly, dokázal   
ji rozesmát i rozesmutnit, inspiroval ji, 
ovlivòoval ji, fascinoval ji. Když ho jed-
nou poznala, nedokázala na nìj zapo-
menout. Nemìlo smysl se tomu bránit, 
nebo� obdiv k nìmu v sobì ideálnì spojil 
intelektuální a emocionální stránku její 
osobnosti, a Kundera se tak stal bri-
zantní intelektuální vášní jejího života.

     

èervenì.) Uklidnìte publikum, že se 
AIDS nepøenáší dotykem, ani Kaposiho 
sarkom ne. Jako dùkaz požádejte nej-
bližšího diváka, a� vám podá ruku – ne-
èekejte, že se lidem bude moc chtít –, 
vyhròte mu rukáv, odlepte si jeden „sar-
kom” z tìla a pøilepte mu jej na pøedloktí. 
Pak zkuste další „sarkom” pøilepit nejbliž-
ší dívce (seniorovi, dítìti – v tomto po-
øadí) na oblièej. Jak se øíká – užijte si to!

Své vystoupení zakonèete prohláše-
ním, že se jednalo o performanci, nikoli   
o coming out (o demonstrativní odlože-  
ní anonymity) nemocného. Vysvìtlete, že 
jste se tou performancí rozhodl bojovat 

proti pøedsudkùm a rasismu, které se   
za štítivým odporem k HIV pozitivním     
a nemocným AIDS èasto skrývají. Mù-
žete – podle situace – proslovit i nìko-  
lik vìt o úèelnosti a nezbytnosti bezpeè-
ného sexu, o rizicích promiskuitního cho-
vání atp.

A to by v tom byl èert, abyste se ne-
dostal do novin a alespoò do regionální 
televize!

Ale jakýpak èert, souèástí talentu 
skuteèných konceptuálních umìlcù je      
i schopnost aktivnì zapracovat na zájmu 
médií, využít sociální sítì na webu, ne-
èekat, jestli/až si vás všimnou.
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XIX. MRAVOKÁRNÁ POVÍDKA

No vida, èemu všemu se dá ještì brá-
nit! Tøeba žánru mravokárné povídky, to-
mu se vyhýbala jako èert køíži a navíc 
tím nejkulatìjším obloukem. Pøekvapivì 
otcovsky výchovný Kundera ji tím inte-
lektuálnì trestá za to, jak dlouho nechala 
bez povšimnutí ležet na stolku jeho NE-
SMRTELNOST, za to, že ji vùbec nepo-
strádala, nemazlila se a nebièovala její-
mi geniálními slovy, nepotøebovala jeho 
duchovní i duševní oporu. Vìdìla, že 
Kundera je neúprosný Bùh intelektuální 
pøevahy i Ïábel tìžko skrývaného sar-
kasmu, kterému není snadné se zavdì-
èit. O to ostatnì ani neusilovala, zatím jí 
staèilo, že s ním navázala kontakt. Jeho 
slovní pøihrávky i smeèe pøijímala s po-
korou a èekala na ono gesto, jímž získá 
jeho souhlas s tím, jak si poèíná, na ono 
GESTO NESMRTELNOSTI, kterým de-
finitivnì legitimizuje její právo na „vèasné 
nadání“, a už ji koneènì pøestane deptat 
svými slovními výpady typu „mravokárná 
povídka“.

Bylo tìžké mluvit zase po tak dlouhé 
dobì s Kunderou, pøestože doèasné od-
ložení NESMRTELNOSTI neznamena-
lo, že na ni zapomnìla. Naopak, byla     
v ní všudypøítomná, esence jejích slov se 
rozpustily v jejích žilách, kolovaly jejím 
tìlem, stávaly se její duchovní potravou, 
která jí dávala sílu a inspiraci. Nebyl žád-
ný jiný muž, do jehož svìta by dokázala 
tak dùkladnì proniknout a který by jí zá-
roveò byl tak blízký svou podstatou. Cíti-
la pøímo bytostnì, že jeho svìt není jen 
románový, že je i svìtem jejím, nebo� 
mnohé z toho, co jí svým textem øíkal, už 
sama prožila nebo pocítila. Ta zvláštní 
spøíznìnost obou svìtù byla až dìsivì 
svùdná, lákaly ji jeho intelektuální propa-
sti i živoèišná otevøenost, hoøce úsmìv-
né nemravokárné pravdy i nespoutaný 
smích znìjící nad totálními osly. 

XX. ZA HRANICEMI LÁSKY

Nejzásadnìjší intelektuální vztah její-
ho života byl plný obdivu, porozumìní    
a vášnì, a právì proto se odehrával za 
hranicemi lásky. Nepatøily do nìj žárli-
vost, výèitky ani nevìra, jeho podstatou 
byla spoleèná vášeò ke krásnému a du-
chaplnému slovu. Avšak neznamenalo 
být za hranicemi lásky totéž, co být du-
chaplným spojencem svých hrobníkù? 
Anebo to naopak znamenalo být abso-
lutnì moderní? To ví jen Kundera. 

XXI. PØÍŠTÌ UDÌLÁŠ TO A TO

Bylo zvláštní pozorovat, jak se po 
mnoha mìsících mlèení promìnil její 
dialog s Kunderou. Názvy kapitol byly 
stále delší a delší, zatímco jejich rozsah 
se nápadnì zkracoval. Nebylo to tím, že 
mu nemìla co øíct, naopak mìla neod-
bytný pocit, že není tøeba se zbyteènì 
zdržovat, pohánìla ji až horeènatá zví-
davost, jaká bude Kunderova další re-
akce. Po noci probdìné s Kunderou se 
cítila vyèerpaná, ale druhý den znovu 
usedla k poèítaèi a znovu zaèala jako 
mantry vyvolávat jeho magická slova.  
Co na tom, že se další podkapitola její- 
ho textu jmenuje PØÍŠTÌ UDÌLÁŠ TO   
A TO. Znala ty Kunderovy zlomyslnì du-
chaplné žerty, a tak ji už nemohly vyvést 
z míry. Jeho intelektuální kategorické 
imperativy èas od èasu rozèeøily idylic-
kou hladinu jejich komunikace, ale vždy 
skonèily ponoøené na dnì zapomnìní. 
Musela se pousmát tomu, jak ji zase 
zkouší, aniž se dozvìdìla, co pøesnì  
má pøíštì udìlat. Kundera pøece není 
totální osel! Ví pøece, že øíct mladé pro-
zaièce pøesnì, co má udìlat, by zname-
nalo být duchaplným spojencem jejích 
vlastních hrobníkù. 
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XXII. NAVŠTÌVOVAT

Mnohem více než navštìvovat ducha-
plné spojence vlastních hrobníkù toužila 
po duchovním spojenectví koèky. Na to, 
že by ji mohlo navštívit náhlé štìstí v po-
dobì dalšího z Kunderových infinitivních 
vzkazù, ovšem nebyla pøipravena. „Na-
vštìvovat je podivnì pitvorné slovo, 
zkuste si ho øíct víckrát za sebou, a dá- 
te mi zapravdu. S navštìvovat je nutné 
(alespoò prozatím) skoncovat.“

XXIII. AUSTRALSKÁ STUDENTKA

Tak pozor, Kundera dokáže být ne- 
jen trestajícím, ale i pomstychtivým Bo-
hem tohoto pøíbìhu! O tom svìdèí jeho 
studená sprcha v podobì australské 
studentky. Co má Kundera spoleèného   
s australskou studentkou a proè o ní 
chce mluvit právì teï? Ona sama ne- 
má k tomuto tématu co øíct, proè tedy 
Kundera nahodí udièku a pak schválnì 
mlèí? Pøedstavila si v té chvíli jeho sou-
støedìnou hranatou tváø se zamraèeným 
oboèím, zkoumavým pohledem a pøísný-
mi rovnými ústy. „Jsi krutý, nebo� svými 
zlomyslnými intelektuálními žerty maøíš 
mùj talent i drahocenný èas.  Nebo ses 
pøidal k duchaplným spojencùm mých 
vlastních hrobníkù?“ 

XXIV. S OTEVØENÝMA OÈIMA

Náhle vìdìla, že její obžaloba Kun-
dery byla nespravedlivá, a poprvé se mu 
nahlas omluvila. Tak krásný vzkaz už jí 
dlouho nenechal. V poslední dobì se mu 
snad vyrovná jen jeho „za hranicemi lás-
ky“. S otevøenýma oèima se s Kunderou 
ocitla za hranicemi lásky. Bylo to nádher-
né místo a popravdì ani neèekala, že ho 
vùbec nìkdy spatøí. Byla hodnì unave-
ná, ale cítila se š�astná. Už na ni ne-
doléhal štìkot vlèákù, kteøí ji hlídali a do-
máhali se jejího tìžce vydobytého místa 

na slunci. Nechtìla tím øíct, že by tím její 
boj definitivnì skonèil, protože to by zna-
menalo smrt a nikoli NESMRTELNOST. 
Jen byla pøesvìdèena, že s otevøenýma 
oèima se bojuje mnohem lépe, zvláš� 
když získala tak silného a duchaplného 
spojence, jakým je Kundera. A také bylo 
dobré vìdìt, že není spojencem jejích 
hrobníkù. 

XXV. MNOHO VYPRÁVÌLY

Pro volbu slova 17. kapitoly 6. dílu 
zvolila kvùli maximální pøesnosti techniku 
kytarového trsátka, které leželo na jejím 
stole a jehož špièkou vypreparovala ze 
str. 304 „mnoho vyprávìly“. Veèer trochu 
studovala odbornou èinnost J. E. Purky-
nì a tento ponìkud bizarní zpùsob vý-
bìru dalšího slova ji vedl k zamyšlení 
nad tím, zda to se svou touhou po po-
znání už trochu nepøehání. Avšak spo-
jení „mnoho vyprávìly“ na ni i po této 
introspekci pùsobilo jaksi nevìdecky, 
nepojmovì, zkrátka a dobøe jeho denotát 
v ní asocioval negativní konotace. Její 
dnešní den se skládal z: mnoho vysvìt-
lovaly, mnoho opakovaly, mnoho poslou-
chaly, mnoho èetly, mnoho pøemýšlely, 
mnoho argumentovaly, ale nevyprávìly. 
Možná v tom byl právì ten dùvod, proè 
už další rok zùstával její román nedokon-
èený a zasunutý hluboko ve složkách je-
jího poèítaèe. Kdyby mìla vìtší potøebu 
vyprávìt, nemìl by teï její text pouhých 
7648 slov. Ale o èem má èlovìk vyprá-
vìt, když celý veèer støídavì studuje en-
cyklopedii významných osobností èes-
kých dìjin v kombinaci s teorií mediální 
komunikace? Nedá se nic dìlat, „mnoho 
vyprávìly“ je mediální sdìlení, na které 
dnes jako recipient není naladìna, tudíž 
probíhá pouze jednosmìrná komunikace 
bez adekvátní odezvy. MNOHO VYPRÁ-
VÌLY je dekódováno jako neúèinný ná-
stroj propagandy, a proto bude komuni-
kace s Kunderou ukonèena. 
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Další škorpioni v krvi
Patrik Linhart 

Bludný balvan

A najednou tam byl. Uprostøed silni-
ce, kterou si celej život zkracoval cestu 
na statek, jak tomu napùl hrdì a napùl 
ironicky øíkal, ènìlo skalisko. Poøádný 
šutrák jako golem spoutaný øetìzem, na 
kterém byla cedulka PRIVÁTNÍ CESTA 
PRÙJEZD ZAKÁZÁN. 

Tak to je tý hrabìnky, došlo mu. Hraje 
si na dámu z minulýho století, ale tlamu 
má z toho solárka jak øadová cihla! Chví-
li bezradnì stál a pak otevøel zadní dve-
øe do svého kombíku, nadechl se a ká-
men tam na jednu dobrou nacpal. Auto 
se sotva rozjelo, ale on spokojenì brum-
lal. Jak pro koho, kundo jedna privátní! 

„Ale dva se tam dozadu nevejdete. Je 
tam lednièka!" bìdoval po ránu. 

„Jak si to tam, kurva, dostal?” divili se 
kámoši. Už pìt minut spekulovali nad 
tím, jak odvalit balvan z auta, nerozbít 
lednièku, která byla ještì za ním, a zá-
roveò nepøijít o prsty. Koneènì se jim to 
podaøilo. 

„Hele, zkus ho zvednout!” štengrovali 
ho.

Sotva jej dokázal odvalit z pøíjezdové 
cesty. 

Co to jen ve mnì bylo? Kde se to vza-
lo?! Pøemítal, ale spíš jen proto, aby za-
mìstnal mozek. Dobøe pøece vìdìl, proè.

Svý si sice vypíjel dennì, ale nebyl 
natolik mimo, aby nevìdìl, kdo hory 
pøenáší.  

Kosmonauti v mìsíèní krajinì

„Dìláte v japonský sklárnì a v tìchhle 
pracovních skafandrech ste šli domu?” 
opakoval strážník otázku. „Proè?”

„Jste v tom navleèený osm hodin 
dennì. Dokonce ani nevíte, jestli to proti 
vám je ženská nebo chlap. Døív sme to 
nemìli a sklo sme dìlali prvotøídní. Teï 
pro zmìnu máme prvotøídní prachy, ale 
dùstojnost je v prdeli. Takže sme si øekli, 
že v tom pudeme na rajs. Pøímo ze šich-
ty vyrazíme na šachtu a projdeme se po 
tý mìsíèní krajinì a aspoò na chvíli bu-
deme jako skuteèný kosmonauti. Dìlat si 
z toho prdel, to vrátí aspoò zdání dùstoj-
nosti. To musíte znát sami.”

„A cestou nás pøepadlo to komando 
èurapajzù. Asi sme se jim zdáli divný, 
nebo co.”

„Když sem vidìl, jak tady Jarda dostal 
do èumáku, až mu krev zasvinila plexi-
sklo, a voni se dali na ústup, povídám: 
Klidnì tu krvácej do skafandru, já do-
bìhnu pro… no, a vlastnì ste se tu vob-
jevil vy.”

„A mùžete je popsat? Jak vypadali ty 
útoèníci?” vyštìkl druhý policajt. Evident-
nì mu docházela trpìlivost, zatímco jeho 
mladší kolega se nepokrytì bavil. 

„Jak vypadali, no, co bys øek?” vyhnul 
se odpovìdi ten dobitìjší.

„Jako takový náckové – jako vy.”

Kopec si nasazuje superúøedník

To, co chci ukázat, co bych rád pøed-
vedl, je nìco, co neodùvodní život. Vì-  
øil jsem, že psaní, psaní jen tak o život   
a nazdaøbùh mùže najít smysl života. 
Nìkdy mám pocit, že jsem opravdu blíz-
ko. Jednám s vámi jako flašinetáø s po-
licistou, a ty kopce Støedohoøí si na hlavu 
nasazují kokùtci ze superúøadù místo pa-
ruk – a najednou slyším kuøízek, dìtské 
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slovo, které se stalo reklamním sloga-
nem. Šmudlinky nebohé, kuøízkové. Urèi-
tì všichni ti manželé prodìlali kuøízku     
u tìch svých žen, které za nocí úplòku 
øádí hùø než paní Kolesárová v ubytovnì 
Morava ve Štrbském Plese. Kurva øízek, 
naprat se a pak to naprat do všech!        
A celou cestu do Tesca se hádat s dé-
monem noci, kdože je tady kurva. Kurva 
my – a pak rodièe sežraný kurvami. 

Zapadlé kraje, neznámé vesmíry

Pokud je èlovìk ochoten, nebo do-
konce z vnitøní potøeby puzen k tomu, 
aby se neustále divil, byl ohromován, 
místy i vydìšen a zase ukolébáván touto 
fantasticky krásnou krajinou, jak si v de-
níku poznamenal Ivan Slavík, limity ne-
øeší. Tam, kde pod zemí hoøí ohnì vìè-
né, jak se øíká, je mnì osobnì kvalita 
životního prostøedí u prdele. A ten sou-
èasný mor mìst, gorody sputniky vulgo 
satelitní mìsteèka a nekoneèné lány lo-
gistických center a podobných „mortuá-
rií”, najdeme všude. Pravda, ekonomický 
tlak je to jediné, co drtí, možná každého 
druhého èlovìka, který se rozhodl vše-
mu navzdory na severu zùstat. A ovšem, 
napnelismy, které vyústily v pøedloòské 
demonstrace v Duchcovì i vloni v Tepli-
cích, bych nepopisoval striktnì jako so-
ciální, ale pøedevším kulturní. Víc k tomu 
neøeknu a snad ani øíct nesmím. Leda  
to, že se mi hoøce líbí vìta komunistic-
kého manažera ve filmu Zapomenuté 
svìtlo: „A nemá to, co se pøežilo, tak nì-
jak pøirozenì zaniknout?” Jako uctívaè 
Cthulhu øíkám ne, co ale mùžu udìlat, je 
druhá vìc. A ještì douška, proè mì baví 
sever. Studoval jsem mapu èeskomorav-
ských náøeèních a podnáøeèních oblastí. 
Všude je nìco, jen na území vymeze-
ném severními Èechami, oblastí nìkdej-
ších severozápadních Sudet, stálo: „Ob-

last náøeènì rùznorodá.” Cosi jako „Hic 
sunt leones” – i když vzhledem k pùvodu 
jména Sudéta by se hodilo spíš divoké 
svinì. A pak hrajeme ve Šluknovì a na 
plakátech nás uvedou jako kapelu z Ústí. 
Taková urážka, z toho mi tøetí oko valí 
stropky. Ale kámoš povídá: „To je v klidu, 
pro nì je všechno mimo Šluknov buï 
Ústí, Praha nebo New York.”

Komunikace po vodovodu

Kolikrát vás nìkdo nabádal, abyste se 
otevøeli novým možnostem?! Málokdy 
vám však tyto nové možnosti umožòují 
napøíklad øíkat supermanovi nezmare. 
Snovì rozmarné možnosti nabízí reklam-
ní slogany typu Otevøete se možnostem. 
Na obrazovce mìní chlápek dopravní 
prostøedky, od konì pøes bicykl po vrtul-
ník, ale ve spotu jde o automat, který 
uvaøí dvacet variací kapuèína. Leè ve 
skuteènosti se naznaèuje, že pokud to 
nebude fungovat, což je padesát na pa-
desát, udìláte si turka z horký vody z ko-
houtku.  

Až pøíliš èasto mají nové možnosti 
spíše restriktivní povahu. Ptala se má 
Lucie své sestry: „Tak deš na tu akci, ne-
bo ne?” „Už sem to snad psala na face-
booku!” vybuchla sestra a zavìsila. To 
jsou nové možnosti komunikace. 

Vztekem k úsporám

„Nikdy nepij whisky z otevøený láhve!” 
rozesmál se zèistajasna Stuchlík. „Ty 
vole, tìm to šlapalo, jak za starokrásna. 
Mišík má poøád grády!”

„Jedete z koncertu, jo?” obrátil se na 
kluky taxikáø. „Já sem byl jednou taky – 
na Viktoru Dykovi.”

Stuchlík tak nadskoèil, že málem pro-
razil plech na støeše. „Na toho mùže jít 
jen èúrák!” zaøval. „A pamatujte si, že 
nás vezete zadarmo!”
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Lumír Aschenbrenner

Pionýrùv hrobeèek – Anti

Nasírá dost skíny,
že vrhaj èerný stíny
Nasírá dost skíny,
že vrhaj èerný stíny

ANTI

PIONÝRÙV HROBEÈEK

Sbohem...
Sbohem... a šáteèek
Sbohem...
Sbohem... a šáteèek

Grafická spolupráce
Helena Jarolímková
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Martin Šimek

Tváø k vìtru obracím
Menší vyznání

Taková jitra jsou co do slov nevejdou se
a slaná poledne a dusné podveèery
Noci pak mdlé jak první trylek který
satyru plihl ve zpoceném vouse

když na rákos své pysky uèil hrát
Jak jsme dnes ulehli tak pod sebou si stelem
a høích mì pálí zas jak fénix nad popelem
minulých vítìzství a pøedminulých ztrát

Rajský dvùr

Lomené arkády dne svìtlo jemnì cedí
V tom tichu zdá se že jsme tu jen sami
Hluk svìta zùstal venku pøed branami

Zvuk vlastních krokù cizí pøipadá mi
lomené arkády když jejich dopad cedí
a v tichu zdá se že jsme tu jen sami

Tesaní svìtci ze zdi k nebi hledí
a jejich ústa tají odpovìdi
na vìèné otázky zde šeptem pronášené
Lomené arkády dne svìtlo jemnì cedí
do stínu brány do zelenì mìdi
skrze niž svìta hluk se nikdy neprožene 

Pohlednice z Norska

Tak mluví moøe ke kameni
Tak mluví kámen k èlovìku
Na vìènost pohleï – zpøítomnìní
spoèívá v jednom doteku

Snad je to zázrak a snad není
Na krùèek od nìj èíhá pád
Dejme teï pøesto prùchod snìní
a zkusme moøi naslouchat

Líbezný èas

Když není vyhnutí
už vzdám se podzimu
Jsem náhle lehèí
nežli suchý list

Ve vùni oøechù
co jak pláš� patøí mu
k nièemu zavázán
nièím si nejsa jist

tváø k vìtru obracím
a oèi pøimhouøené
chci chvíli nechat
èasem oslnit

Než rámì bezèasí
zas pøijmu ojínìné
smyslùm svým volno pøát
sklenku zdlouha pít

Lásko

Na okno dýchla jsi
snad bezdìènì snad z žertu
tvùj obraz poté zdál se vzdálený

Týrá tì poèasí
tak z hodin mých si ber tu
co v sobì skrývá letní plameny

Pomoz mi hledat ji
jak v písku co se sype
uzounkým hrdlem jako jinotaj

Pomoz mi hledat ji
ty chvíle neodbyté
ve kterých spolu ustýláme ráj
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Èetl jsem si v pøekladech
Patrik Linhart

VZNEŠENÉ VYHNITÍ

Èetl jsem si v pøekladech básní, které 
se úèastnily 18. roèníku svìtové soutì-
že o nejlepší haiku zvané Kusamakura. 
Vedle básnických zkratù plných pitvoøení 
se u vodních ploch, braní kvìtin za slovo 
a obtìžování vesmírných tìles, mì za-
sáhla dvì haiku Patricka Sweeneyho       
z Japonska (ano! – domnívám se však, 
že jde o nìjakého Amerièana „na zkuše-
né”). U veršù „ticho / když padající hvìz-
da / zaèíná padat” lze ještì pøemítat, zda 
Pá�a kapku neulítl, nebo se zkrátka ne-
bojí být blbý. Druhé haiku nenechá niko-
ho na vahách, je emoènì vypjaté a záro-
veò chladné: „Ground Zero – význam až 
/ k hvìzdám”. Nerozumìjte mi špatnì, 
nezesmìšòuji americké haiku expedo-
vané v Japonsku s cílem zvítìzit v inter-
nacionálním klání, pouze nad Patrickem 
Sweeneym (a budu spravedlivý: všemi 
haikuisty od Bìlehradu po L. A.) vynáším 
tento ortel: „Saa, katana de o šioki sare-
mašó!” Èili: Trest vykonejme katanou!

Kolik ètenáøù bych získal, kdybych 
zaèal vydávat lehce bulvární èasopis pro 
køes�anské mystiky s názvem Chvilka 
vìènosti pro tebe? Už vidím ty bom-
bastické titulky BRATR FRANTIŠEK 
UKÁZAL SVÉ DÙTKY! – PEKLO JE 
PRÁZDNÉ, ØÍKÁ BOŽSKÝ DUKA – 
LITOMÌØICKÁ DIECÉZE OTEVÍRÁ 
HERNU SV. BERNARDA: AUTOMATY  
S RÙŽENCI I BOŽÍ POŽEHNÁNÍ! – 
STORY TÝDNE: DVAKRÁT UVÌØILA 
STEJNÉMU BOHU! – LUCIE BÍLÁ 
ROZDÁVÁ ŠKAPULÍØE! A kdybych         
k tomu vytvoøil i nìjakou køes�anskou 
aplikaci pro podporu prodeje, byla by to 
K-APKA. Ale to vše vyžaduje velikou su-
mu penìz – nebo staèí jen víra?

Ke ètení v Polsku èi zkrátka k pobytu 
v Polsku si dovoluji prodat vám nìkolik 
praktických rad. Dùležité je zachovat si 
chladnou hlavu a pøedevším nemluvit 
rusky. Taky se nedivit divení. Ve vesnické 
hospodì, jejíž zahrada byla vyzdobena 
sádrovými veverkami s kokosovými oøe-
chy, krokodýlem a mývalem, jsme si ob-
jednávali šesté pivo. Hostinský v nepøed-
stíraném pøekvapení vyvalil bulvy a vy-
køikl cosi jako to pøece nemùžete zvlád-
nout. Pøi dalších šesti Piastech se už   
jen tiše divil. Poláci tam nebyli. Zákaz 
kouøení vedl k tomu, že se opíjejí doma   
a obèas se jdou porvat na ulici. 

V roce 1954 byl poprvé popsán umì-
lý satelit Zemì, který pro jeho temný pù-
vod nazvali Èerný rytíø. Kosmonauti po-
dezøívali astronomy a naopak, ale tento 
podivný satelit údajnì nepochází z naší 
planety. Pepsi-cola v roce 2015 produ-
kovala krátký film o skupinì odvážlivcù, 
kteøí se pokouší jeho signál rozluštit. 
Skotský astronom Duncan Lunan v roce 
1973 napsal, že satelit vysílá smìrem    
k dvojhvìzdì Epsilon v souhvìzdí Pastý-
øe (Boötis), které staøí arabští hvìzdáøi 
øíkali Izar èili Závoj. Zájem pepsiny o mi-
mozemské civilisace se projevil už v roce 
1984, kdy vznikl spot UFO pro Pepsi, 
pozdìji jako generální sponzor Michaela 
Jacksona (který je podle Mužù v èerném 
sám mimozemš�an) produkovala nìko-
lik hudebních klipù s létajícími objekty     
a ufony. Aèkoli Lunan svou teorii pozdìji 
odvolal – dobøe víme, jak k takovým 
odvoláním dochází! – staèí pøed jméno 
hvìzdy doplnit písmeno pé. Hvìzda Pe-
psilon Boötis je viditelná pouhým okem    
v èervnu. Nenepodstatné je i sídlo spo-
leènosti: New Jersey je proslulé tajem-
nými svítícími koulemi na píseèných du-
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nách a údajnou existencí brány mezi 
svìty. Thesi o mimozemském pùvodu 
pepsiny podporuje i fluidum, které vyza-
øuje, když se smíchá s pozemským ru-
mem.      

Bývaly doby, kdy nìmecký voják vy-
prázdnil zásobník do každého nepøítele, 
kterého uvidìl, èetl jsem na jednom 
diskusním chatu. Moc se v diskusních 
vláknech nevyznám, ale byla to patrnì 
reakce na diskutéra, který napsal: Armá-
da, která pomáhá okupantùm vlastní ze-
mì, není na hranici svých možností, ale 
na hranici demence. A to vše dohroma-
dy bylo odezvou na èlánek o situaci        
v Nìmecku: „Vy všichni jste se stali tváøí 
vøelé a lidské zemì,” uvádí v poselství 
Gauck. „A� již v rámci práce nebo do-
brovolnì jsme ukázali, co je v nás – 
dobrá vùle, profesionalita a také umìní 
improvizace. A jsme svìdky toho, že 
jedinci i spoleènost mohou stále obje-
vovat a rùst,” dodává. Zajímalo by mì, 
jestli Gauckovi Nìmci stojí na Gaussovì 
køivce klidnì, nebo zda jejich dobrá vùle 
podlehla jako obvykle andìlu zkázy. 
Zvláštì kousavá je paralela s nìmecký-
mi plány na poèátku I. svìtové války, kdy 
se snažili získat spojence v islámském 
svìtì, což americký velvyslanec pojme-
noval jako politiku Deutschland über 
Allah. Tentokrát by se mohla jen prohodit 
slova.    

Poslouchal jsem elpíèko Luboše 
Pospíšila Klub osamìlých srdcí, když tu 
zaznìlo: „Za pár let se sejdem v bio 
láska...” Cože, už tenkrát operovali s bio-
láskou, zatrnulo ve mnì. To bylo kolem 
pùl tøetí po pùlnoci a den zaèínal tak lar-
moyantnì. V pìt jsem si pustil zprávy     
a britská poslankynì, jíž ostrované ve 
zkratce øíkají empíèka, si stìžovala na 
nedostatek ženských postav v dìtském 
animáku Lokomotiva Tomáš a jeho 
pøátelé. Bez obalu musím øíct, že tvùr-  
ce seriálu žalovala. Nemám sice s hol-
èièkami zkušenosti, ale neøekl bych, že 

se nìjak enormnì zajímají o mašinky.    
O poníky, to ano, a mohu prohlásit na 
mou duši, že v animáku Zemì poníkù 
není ani jeden muž (až na místní gigoly  
a poskoky, kteøí nepadají na váhu).        
Z toho je patrné, že èlovìk nemá soudit 
hodinu vlkù pøed rozbøeskem.    

Když jsem závodnì bìhal za Loko-
motivu, Tomáš a jeho pøátelé v Tepli-
cích... respektive jednou jsem se úèastnil 
sportovního memoriálu Lokomotivy v bì-
hu na 10 km pro žáky do 12 let. Šel jsem 
do toho, nebo� jsem logicky poèítal s tím, 
že se nikdo jiný nepøihlásí. Ale na po-
slední chvíli dorachtala jakási kinder-
punkaèka a bìžela jak anglická kobyla. 
Natrhla mi prdel, ale mìl jsem støíbro. 
Mým cílem však bylo vyhrát a naprosto 
jsem si to neužíval. Nadto jsem dostal 
svalovou horeèku už na dvaapùltém ki-
lometru.

O to víc mì pøekvapují výroky našich 
sportovcù. Oni skonèí tøebas ve štafetì 
na 10. místì z jedenácti a klidnì øeknou: 
„My sme si to sem pøijeli hlavnì užít.” 
Hockeyisté kapku zamrzli, ale jeden 
hned pøispìchal s odhalením: „Poslední 
zápas sem si opravdu užil.”

Skokan letí proti vìtru a èeský ko-
mentátor hlásí: „Tak teï si to Pavel už 
mùže jenom užívat.”

Pavel dopadne, 42. místo dùstojný 
leda pro velikonoèní vajíèko padající        
z pátýho patra, ale maník s vypjatou hru-
dí melduje: „Užil jsem si to a ani sem ne-
èekal takový dobrý umístìní.”

Nastal èas pøejmenovat korektní háv 
pro smažky, dùchodce a vesmìs nás 
ostatní – z uživatelé služby na užívaèi 
služby.

Už jsem si toho všiml. Všichni kolem 
jsou tak chytøí, vzdìlaní a sebejistí. Jsem 
docela malinký. V jejich stínu však mu-
sím rùst, abych si mohl dovolit umìt 
neumìt, nìkdy si nìco nemyslet, mít 
hlas, ale nemít názor. Žít v nepovinné 
svobodì.
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Vernovský František Bìhounek
Ivo Fencl

Na èeského Verna už pasovali více 
psavcù. Tøeba Františka Flose, ale to je 
spíš èeský May. Také J. M. Troska je 
„Verne” i Karel Hloucha. Nejèastìji však 
František Bìhounek (1898–1973) a rov-
nou ho udám: Parafrázoval až ke hra-
nicím plagiátu. Dùkaz? Srovnejme finále 
Projektu Scavenger a závìr Ledové 
sfingy.

Když jsem býval kluk, nadchli mì je- 
ho Robinzoni z „Kronborgu” (1944), kteøí 
v mnohém Verna pøedèí. Na Lincolnovì 
ostrovì totiž troseèníky èekal ráj. Aè se 
museli èinit. Bìhounkovi robinzoni zaèí-
nali skuteènì od píky. Z totální nicoty. 
Ocitli se na vulkánem zdviženém dnu 
moøe. Hotové peklo. Hrùza. O to pùso-
bivìjší je následující líèení všeho toho,    
s èím a jak si poradí.

Vernovi hrdinové Harbert, Pencroff     
a Cyrus Smith zde byli Bìhounkem vlast-
nì pøekutáni v regulérní hrdiny 20. sto-
letí. Optimismus zùstal, víra a vynaléza-
vost také a èástem svého území i oni 
vymýšlejí jména. Celek nazvou ostro-
vem Rádiovým. Aby ne. Autor byl mezi-
národní autorita na výzkum radiologie, 
žák Marie Curie-Sklodowské i autor 
publikací Pierre Curie (1957) a Fréderic 
Joliot-Curie (1965). – A Kronborg?

To je samozøejmì Hamletùv hrad. Ale 
rovnìž jméno lodi, pøièemž Bìhounkùv 
ing. Smith si zde øíká Joel a je taky 
schopný. Schopný jistì, nicménì èoèku  
z dvou hodinových sklíèek ne a neudì-
lá. Proè nechce? On loví oheò. A jak?  
Co moderní Prométheus. Z mrakù. Po-
mocí papírového draka. Ale ani jím se-
strojenou vysílaèku by Vernùv inženýr 
19. století nevykouzlil.

Realitou zùstane, že roku 1928 sku-
teènì zmizela loï Kodaò a asi ne ná-
hodou to byl stejný rok, kdy se ztratil se 
vzducholodí Italia i Bìhounek. Na rozdíl 
od posádky Kodanì se našel na køe       
a v Troseènících z „Kronborgu” tak mohl 
pozdìji vykreslit tøeba i padoucha Harry 
Morrisona, v televizním seriálu mého 
dìtství zosobnìného Ladislavem Mrkviè-
kou. Role to je vdìèná; jedná se o am-
bivalentní figuru, ve finále Morrison pro-
hlédne a pøejde od pirátù na stranu tro-
seèníkù. Sice jde o ryzejší prozøení, než 
jaké potkalo kuchaøe Silvera v Ostrovì 
pokladù, ale úplnì stejnì jako Steven-
sonùv hrdina zaène Morrison chránit 
chlapce Petra (hlavního hrdinu) a dá do-
konce zaò život.

Vedle èidel pro dobrodružství byla pro 
Bìhounkovo psaní typická urèitá roz-
citlivìlost. Dojímal se. Nad vlastními hrdi-
ny, nìkdy i nad sebou. V Troseènících  
na køe ledové (1928) líèí historicky sku-
teènou havárii vzducholodi Italia, na jejíž 
palubì se stal prvním Èechem nad pó-
lem, nicménì když se vraceli, spadli do 
zamrzlého moøe a v ohni pátrání po nich 
zmizel sám Roald Amundsen. O tìch 
událostech Bìhounek vypráví ve tøetí 
osobì, s odstupem, a když líèí sebe, je 
sice skromný, ale asi ani nelže a jest fak-
tem, že on jediný po pádu pokraèoval     
v plnìní úkolù. Sedm týdnù byli hnáni 
oceánem, zatímco dál zkoumal kosmic-
ké záøení. Jistì pøiložil ruku i k fyzické 
práci a všiml jsem si jednoho charakte-
ristického momentu. Jednou snaživì ro-
zlomil kus Italie, aby pøiložili na oheò,      
a tu se cítil rozèarován. Troska nebyla 
tøeba. Ale v nemilosti se neoctl. „Bìhoun-
ka v beránèí kožešinì jsem miloval víc 
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než toho pozdìjšího, pøísného, suše od-
mìøeného akademika,” vzpomíná velitel 
výpravy Nobile.

Slovo „robinzon” vykukuje z titulù 
hned šesti Bìhounkových knih vèetnì 
Tajemství polárního moøe (1942), kde je 
fiktivní arktická výprava zachránìna jen 
dík benzínu z trosek údajnì nalezené 
Italie. Døív se mìlo za to, že právì Ta-
jemství je autorovým debutem na poli 
sci-fi, ale jde o omyl. Už pøedtím napsal 
Boj o zemìkouli (1939) a pøevzal za to 
dokonce druhou cenu v jedné soutìži.   
V soutìži Rodokapsu. Co èeský Verne 
pak subžánr robinzonád obohatil i Kni-
hou robinzonù (1944), v níž zbeletrizo-
val osudy trojstìžníku Bounty èi škuneru 
Essex, jehož posádku vehnala do èlunù 
povìstná Bílá velryba (1820), aby došlo 
rovnìž ke kanibalismu, jak o tom ne-
dávno vyprávìl film V srdci moøe.

Jen Robinsoni vesmíru (1958) vybo-
èují z ranku typických robinzonád. Jak? 
Ke ztroskotání  dojde na povrchu ko-
mety! Možná však taky pod Vernovým 
vlivem. Režiséru Karlu Zemanovi knížka 
rozhodnì pøipomnìla verneovku Hector 
Servadac (1877), proto vznikl film Na ko-
metì (1970). Se stejnou chutí jako o tro-
seènících psal Bìhounek také o cesto-
vatelích a kupøíkladu v Na sever od Zam-
bezi (1947) si zvolil Emila Holuba. Ten 
se, pravda, objevil jako hrdina už rok 
pøedtím i v Druhých houslích Edvarda 
Valenty.

V románu Fregata pluje kolem svìta 
(1942) pøedložil Bìhounek beletrizova- 
ný deník dvou plavèíkù. Knihu bohužel 
poškozuje pøedèasný závìr, a to již v pù-
li názvem slibované pouti. Došel autoro-
vi dech? Nebo snad nìjaký skuteèný 
deník-pøedloha? Nevím, ale v úvodu 
knihy mìl dechu naopak až moc, a tak 
vrtíme hlavou. Ty pøíhody pod Gibralta-
rem jsou pøehnané. Dìti prchají pøed 

vojáky až po strop zatopenou chodbou, 
aniž tuší, kam vede a aniž co spáchaly. 
Ony sekvence ve zbytku knihy nic ne-
pøebije, a tak pùsobí disproporènì.

Dlouho zapomenuta zùstala Bìhoun-
kova sci-fi s motivem ztraceného svìta 
Swansonova výprava. Nakladatel Hy- 
nek ji sice vydal nákladem 5500 výtis-  
kù (1949), ale socialistická stoupa vše 
pohltila. Znova dílo vyšlo až po „same-
tové revoluci” v obnovené edici KOD.

Jinou fantazii od Bìhounka Na dvou 
planetách (1967) jsme zas mìli léta        
k disposici leda polsky. Ukázky èeské 
verze a synopsi uveøejnil teprve mìsíè-
ník Ikarie (1990) a šlo o zklamání. O èem 
kniha je? Nu, v USA pøistanou Mar�ané  
a kritizují kapitalismus. A to je skoro vše. 
Vìru i posun od Bìhounkových batliè-
kovských povídek Z pøíbìhù jednoho tor-
pédoborce s oddanými americkými vo-
jáky na lodi John Ford, kteøí odolávají 
útokùm kamikadze. Hrdinou málo zná-
mého cyklu, jenž reeditoval Magazín 
ABC 1990, je elektrotechnik Tom Farrell, 
jakýsi maskot posádky. Té nosí štísko, 
ale má jinou chybu. Vše si dìlá po svém. 
To mùže nìkdo zašitý doma, ale v reálu 
by Farrell zahynul už v první z povídek.

Všestranný Bìhounek napsal dokon-
ce i detektivku Zrádce podzemí (Rozruch 
1940) a etabloval se také jako komiksový 
scenárista Výpravou Toma Bartona v èa-
sopise Vpøed. I zde byl inspirován: Doy-
lovým Ztraceným svìtem. Filmaø Zeman 
odtud pøevzal putování po prehistorické 
øece. Ouha však, pùvodní seriál o Barto-
novi zùstal nedokonèen.

V letech 1967 až 1978 vydal Alba- 
tros výbìr z Bìhounkových dìl v tøinác-  
ti svazcích, a tak se spisovatel mohl 
dotknout i mé generace. Tenkrát jsem 
jeho dílo chápal v oblasti dobrodružna 
jako moc krotké, ale s odstupem rád 
vzpomínám. Tvùrcù jako Bìhounek není 
nikdy dost.
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  Všude, kam se podíváš, se povalují 
konzervy. Jejich obsah dávno pozøel èas. 
A èas zase schlamstla jiná šelma. Paní 
domácí Vyèítalová. Už kukaèka nekuká   
v tomhle domì

Muž – lovec, žena – ochránkynì krbu. 
Jak šel èas, šel i tento muž a tato žena. 
Nìkdy a nìkde vedl on, jindy a jinde ved-
la ona a pøi prvním pokusu vést se za 
ruce zhltla paní domácí Vyèítalová èas. 
Vèetnì vnitøností onìch konzerv. Nasto-
lila tuhý matriarchát a sama se prohlásila 
Matkou v tomhle domì.

Jídlo sice sílu pøináší, ale pravidelné 
vyprazdòování ji opìt bere. Zákony 
pøírody však paní domácí Vyèítalovou 
nijak trápit nemusí. Ostatnì coby nová 
majitelka èasu, tedy života i smrti, má 
právo na vlastní divoèinu. V pøevleku 
oveèky požírá vlka k snídani, lva k obìdu 
a ještì jí oba samci dìkují, že se s nimi 
neotálí do veèeøe. Jejich dobrodìjka po-
bíhá se zvoneèkem na krku, kýve hla-
vou a beèí, co v pupku se nosí, nemá se 
brát. Inu, vyprazdòovat se ani dnes ne-
bude, a tak všechno zavøené zùstane 
nevypuštìné. Stejnì jako živí v tomhle 
domì.

Je noc. Mám ráda noc. Tu hojivou ná-
plast na prohry dne. Tehdy se paní do-
mácí Vyèítalová plíží po domì a chtivì 
útoèí na klubka stoèená ve tmì. Vniká  
do každého pokoje, nikdy neklepe a ni-
kdy nepøeje dobrou noc. Na co myslíš, 
pokaždé vyhrkne. Má vztek, bodej� by 
ne, ještì nemùže øídit myšlenky v tom-
hle domì.

To jediné prozatím nemùže. Ledabyle 
odpovím, že na nic, a otoèím se na dru-
hý bok ke stìnì. Pravidelným oddecho-

váním pøedstírám spánek. Bojovníka 
èastý výcvik v boji posiluje, žel snílka 
jeho prodlévání ve snech oslabuje. Pøíliš 
se sní v tomhle domì.

Ráno. Není jiné než vèerejší. Jen prší. 
Vèera nepršelo. Pøesto se špína neod-
plavuje a umanutì setrvává na svém 
místì. Stejnì jako prach v tomhle domì.

Paní domácí Vyèítalová mì posílá pro 
nové konzervy. Mùžeš opustit kobku, do-
stávám koneènì povolení, nikde necou-
rej a hned se vra�, odráží se hømotný 
hlas o moje nastavená záda. Mìla být 
hereèkou, pomyslím si, nikdy sice žád- 
né drama neèetla ani v divadle nevidìla, 
ale všechny nás nutí v jednom žít. Pa-
mì� má taky výbornou, žádnou køivdu, 
která se jí kdy stala, i tu, co se jí ještì 
nestala, ale bezesporu se jí stane, neza-
pomnìla a vždy ji umìla s náležitým pa-
tosem sebelítosti znovuoživit. Hlavnì by 
ji bylo slyšet. I diváci v posledních øa-
dách by si pøišli na své. Jako si každý 
den pøicházejí usedlíci v tomhle domì.

Otoèím klíèem, vezmu za kliku, otevøu 
dveøe… A s instinktem zvíøete zavìtøím. 
Zvíøe ve mnì se zhluboka nadechne, plí-
ce se mu roztáhnou, nozdry rozšíøí, sot-
va jimi projde první závan èerstvého 
vzduchu. Vtom pøes jeho zesláblé oèi 
švihne svìtlo bièem. Rány po výprasku 
se pomalu zacelují a ony poznávají, že 
dopoledne není jiné než vèerejší. Jen 
tráva po dešti zmokøela a na její š�ávì 
parazitují plži a slimáci. Vèera byla su-
chá a bez slizké havìti. Zvíøe by s chutí 
do ní zaboøilo èenich a oznaèkovalo si 
své teritorium, kdyby se téhož úkolu již 
pøed lety nezhostila jeho paní, paní do-
mácí Vyèítalová, a nenechala dùm obe-

V tomhle domì
Vladimíra Brèáková
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hnat vysokou zdí. To, aby za ní nebyl vi-
dìn ten, kdo bydlí v tomhle domì.

Vypuštìné zvíøe nebudí pražádnou 
pozornost kolemjdoucích. Nikdo si ho 
honem nespìchá pohladit a nikdo pøed 
ním strachy neutíká. Zvíøe cítí, jak mu 
neviditelný øemínek zarùstá na krku srstí 
a jak jím kdosi na druhém konci vodítka 
nervóznì tahá a škube. Slyší jeho hlas 
køièet a rozdávat povely, kterým nerozu-
mí. Celé zmatené se rychle otoèí a s taš-
kou plnou konzerv peláší kvapem zpát-
ky. Domù. Ke své paní. K paní domácí 
Vyèítalové. Nadìje na volnost a svobo-
du se sice nikdy nevzdalo, ale temnému 
kotci za dobu, co v nìm pøežívalo, pøi-
vyklo natolik, že otupìlo a pøestalo mu 
vzdorovat. Pøíliš tvrdì se trestá nekázeò 
v tomhle domì.

Kdo umøel, dychtí po zprávách paní 
domácí Vyèítalová, jakmile pøekroèím 
práh domu. Nevím, podráždìnì odsek-
nu a nesu nákup do kuchynì. Vtom si 
ale vzpomenu na svého bratra. I on se 
pøed nìkolika mìsíci vracel s konzerva-
mi zpìt do katakomb, když mu strážcem 
u vchodu byla položena stejná otázka. 
Od onoho dne nebyl spatøen v tomhle 
domì.

Z myšlenek na nìj mì vytrhne až no-
vá sada nožù. Udivenì se zadívám na 
paní domácí Vyèítalovou a znovu pohle-
dem zmìøím zlovìstnì se blyštící ocel 
visící nad kuchyòskou linkou. Jako kdy-
by kombinace brunátné tváøe a chladné 
èepele byla v pøípadu zmizelého bratra 
nìèím podezøelá. Taková hloupost. S od-
povìdí však najednou neotálím a z ne-
známých dùvodù hned vyhrknu: Nikdo! 
Do polic rychle vyrovnávám zakoupené 
konzervy. Paní domácí Vyèítalová – víc 
laèná po hádce a smrti než po jídle – mi 
nedopøeje oddechu. To pøece není mož-
ný, aby nikdo neumøel. Žádný parte ni-
kde neviselo? Koukala ses dobøe? Dlou-
ho nebyla na žádném pohøbu a asi by 
ráda do spoleènosti, neubráním se po-
šklebku. Všichni jsou zdraví a zøejmì se 
jim daøí, laškuji dál s jejím zklamáním     
a pøitom nebezpeènì balancuji nad Ma-
cochou v tomhle domì.

Jak to mùžeš vìdìt, že jsou všichni 
zdraví, štìkne na mì. Urèitì jsou nemoc-
ní a mají bolesti. Života už moc neuži- 
jou a radìji by s ním skoncovali. Umírá 
se v èím dál mladším vìku. Okázale pøe-
vazuje glorifikované muèednictví èernou 
stužkou. Však øíkám, skvìlá by z ní by- 
la hereèka. Anebo majitelka pohøební-  
ho ústavu? Vážení nebožtíci, pozùstalí    
a smuteèní hosté, dovolte mi, abych  
vám pøedstavila paní domácí Vyèítalo-
vou, podnikatelku s životem a jeho èa-
sem, teï už nejen v tomhle domì.Ilustrace Miloslav Krist
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Jak jsem stìhoval kamaráda

Asi všichni jsme se aspoò jednou za 
život museli stìhovat. Vìøím, že na to ni-
kdo nikdy nebyl sám. A když se stìhuje 
kamarád, tak jsem neváhal a podal mu 
pomocnou ruku.

Bohužel si to neš�astnì naplánoval na 
nedìli ráno, jako kdyby nevìdìl, že do 
ètyø do rána sedíme v hospodì. Vlastnì 
nevím, co si od toho sliboval.

Tak nìjak po cestì domù jsme se       
s Mírou Pecháèkem, který mìl taky pøilo-
žit ruku k dílu, dohodli, že sraz v devìt 
hodin nestíháme, a tak to pøesuneme na 
jedenáctou, radši dvanáctou hodinu, 
pøíští týden. Nevyšlo to.

V jedenáct jsem teprve vstával. Na-
snídal jsem se, vyèistil zuby a vzbudil 
Pecháèka. Radši jsem zavolal i Pejzovi, 
jestli to stìhování ještì platí a Míru tak 
nebudil zbyteènì. Celkem rozladìný mi 
povídal, že vše je skoro hotovo, ale a� 
pøijdu, že tu zbývá pár drobností.

Když jsem dorazil k nìmu na byt, èe-
kám na nìj tak hodinu, akorát jsme se 
minuli. Ještìže byl doma jeho spolu-
bydlící, aby mi otevøel. Koukám po tìch 
pár malièkostech, co zbývají. A ano, sku-
teènì jde jen o pár drobností, jako je na-
pøíklad postel, poèítaè, police a dalších 
nìkolik vìcí malých až støedních rozmì-
rù, vesmìs krámù.

Ta chvilièka, kterou to mìlo trvat, se 
protáhla až do veèera, vèetnì pøestávky 
na obìd. Ta se taky nìjak prodloužila,    
z dvaceti minut byla hoïka, jen to hvízd-
lo. Chtìl jsem kluky pozvat k nám, ale 
bratr se svou pøítelkyní a jejími dìtmi 
všechno snìdli. Byl jsem o hladu celý 
den, kluci se zaøídili sami.

Vše jest dokonáno. Ještìže se stìho-
val jen pøes ulici. Byla sranda i pøesto, že 
se všichni mraèili, a� už ze špatné nála-
dy nebo z kocoviny

Jak jsem si zapomnìl trenky

Od nástupu na støední školu jsem vì-
dìl, že chci být masér. Takže hned po 
tom, co jsem se stal oficiálnì vyuèeným 
knihovníkem, jsem podstoupil masérský 
kurz.

Jsem veøejnì znám jako nepøítel 
spodního prádla. Ale na hodiny jsem si 
vždycky ty spodky vzal, abych nekazil 
mravy. Jednou jsem ovšem vyjel bez 
nich.

To by nebyl takový problém, kdyby se 
zrovna nemasírovaly nohy, což jsme se 
nyní uèili každou hodinu. Doufal jsem, že 
dnes to bude jinak. Nebylo, musím to 
øešit.

Nejprve jsem zkoušel všechny pøe-
mluvit, že už masírovat nohy umíme        
a netøeba si to opakovat. Neprošlo to. 
Pak jsem si uvìdomil jednu vìc. Mùj 
dobrý kamarád Venca Oboøil pøece bydlí 
kousek odtud! Hlavnì a� je doma! Jinak 
mám malér.

Mám štìstí, asi jsem ho zrovna vzbu-
dil. A hned na to vyšokoval. Staèilo jen 
øíct, co po nìm potøebuju, a aby toho ne-
mìl málo, zazvonil jsem u nìj døív, než 
staèil zavìsit telefon.

„To myslíš vážnì?” pozdravil mì Ven-
ca ve dveøích.

„Není èas, kde je máš?” 

Venca mì zavedl ke svému šupleti:

„Bohužel mám jen slipy. Neva?”

„Lepší než drátem do oka. Nejsou 
nìjaký malý?”

Jan Paur

Jak jsem…
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„Lepší už to nebude,” øekl sklesle.

Podezøívám ho, že mi dal slipy svého 

tøináctiletého syna. Jsem rád, že se do 

nich vejdu. Divím se, že nepraskají.

Zpátky už jsem moc rychle nebìžel, 

ne že bych nechtìl, ale zkrátka jsem byl 

omezený v pohybu. Ale i tak jsem to 

zvládl celkem rychle. Hned jak jsem 

dorazil do masérny, mohli jsme zaèít       

s výukou.

Od té doby se mi to stalo už jen jed-

nou. Bohužel Venca už mi pomoct ne-

mohl, odjel pracovnì do Hradce Králo-

vé. Musel jsem si proto jít koupit zbrusu 

nové. Ještìže obchod Vše za 39 oteví- 

rá za pìt minut. Vzal jsem první trenky, 

co jsem vidìl. Prodavaèka na mì kou-

kala celou dobu nìjak divnì. Pak se ze-

ptala, jestli mi nebudou malé.

„To je jedno, hlavnì rychle!”

„V tom pøípadì to bude sto korun.”

Dodnes mi cenová politika tohoto krá-

mu pøijde nejasná.

Vícekrát už jsem podobný problém 

naštìstí nemìl. Ale plánuji jít na další 

kurz, tak uvidíme, co se stane pøíštì.

Jak jsem hrabal sníh

Nemám rád zimu a už vùbec nemám 

rád sníh. Každý rok je to totéž. Mrzne, až 

praští, do toho snìží, jen aby to všechno 

ráno zas roztálo a my museli šlapat bøeè-

ku. Nìkdy se pravda povede, že sníh pár 

dní vydrží, na Šumavì hlásí stav nouze 

a silnièáøi jsou pøekvapeni, že v pùlce 

ledna musí solit.

Od doby, co nebydlím v paneláku, 

mám jiné problémy. Dvorek. Tedy za-

snìžený dvorek. Když už napadlo tak,  

že i koèky se orientují podle zdviženého 

ocasu, nemám na výbìr a táhnu do boje 

s tím bílým neøádem. Beru lopatu a dá-

vám se do práce.

Odkud zaèít? Od vchodových dveøí? 

Od brány? To urèitì èeká, zaskoèím ho  

a zaènu od zahrady. Lopatu pokládám 

na zem a jdu smìrem k bránì a veškerý 

nahrnutý sníh odhazuji na stranu. Vím, 

že trpí, cítím jeho bolest ve svých zá-

dech. Tedy nepøestávám a peru se s tím 

neøádem ještì intenzivnìji, než dosud. 

Nebojím se i drsnìjších praktik, obèas    

s ním hodím o zeï, jindy si zas udìlám 

hromádku a šlápnu do ní. Možná nehraju 

fér, ale je to zapotøebí. Nenechám ze se-

be udìlat blázna nìèím tak nízkým, jako 

je sníh!

Mám pocit, že ho je snad nekoneèno. 

Musím vytáhnout jinaèí kalibr než lopa-

tu. Plamenomet sice nemám, ale snad 

bude staèit pøímotop. Je efektivní, to be-

zesporu, ale hroznì pomalý. Do té do- 

by pøijde jaro a má práce pøijde vniveè. 

Vlastnì už aby tu bylo.

Zkoušel jsem taky sníh rozfoukat i vìt-

rákem, poté, co mi už odcházely obì plí-

ce. Ale on tu stále byl, stále se kupil       

a nechtìl za žádnou cenu pryè. Dokon-

ce jsem ho i pøemlouval, ale on se mi 

jakoby s ledovým klidem vysmíval. To už 

jsem zrudl a vzteky jsem s ním zaèal há-

zet do všech svìtových stran.

V tom rozèilení mi musela vylítnout 

teplota. Veškerý sníh zaèal tát, sotva 

jsem ho do rukou vzal. Vypadá to, že za 

chvilku bude dobojováno.

Koneènì po snìhu už ani památky. 

Dechem jsem tedy zahøál zámek od dve-

øí, abych si mohl odemknout a hezky      

v teple s papuèemi na nohou a dýmkou   

v ústech vychutnat vítìzství.

Ovšem ráno mì èekalo nemilé pøe-

kvapení. Vrátil se snad v ještì vìtším 

poètu! Nedá se nic dìlat, tak zase od 

zaèátku.

Já tak nemám rád zimu!
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Býti básníøkou
Jednu u našich básníøek opakovanou ne-

ctnost u Kateøiny Sachrové nenajdeme: upo-
vídanost. Šlépìje slov (Pro libris, Plzeò 2015) 
jsou místy vìru spíše jakýmisi šlépìjemi šlé-
pìjí, negativními otisky odlitými vodou a blá-
tem. Potøeba struènosti pøivádí však autor-   
ku místy k užití natolik obsáhlých termínù,    
že je vlastnì ètenáø nesvede ani po svém 
realizovat, øeknìme: že nerozliší mezi stopou 
a výmolem. „Kdy slunce odplivlo si / a èas / 
nedoèkavì podemlel bøehy.” Neøíkám, že mi 
háv pøírodní intimní lyriky pøekrytý talárem 
filozofù nìjak obzvláštì vadí. Jenomže i onen 
musí být nakonec utkán z nìjaké konkrétní 
látky, nechceme-li však báseò odíti v císaøo-
vy nové šaty.

Míním, že tohle se povedlo v b. Mìsto   
bez tváøí; ta už je (i pro mne) uchopitelnou. 
Pøestože sestává z ostrými tahy rýsované 
existenciální situace. Možná proto, že její mo-
delovost jesti narušována prostøedky estetic-
kými (vèetnì eufonie). Možná proto, že me-   
zi báseò a jejího recipienta nevrší hradbu       
z abstraktních termínù – takže se na jejích 
cestách obejdeme se zkušeností (se svìtem   
a poezií), bez slovníkù.

Problémem pro mne pøedstavují tolikéž ur-
èitá lyrická klišé („kroky rosou / øekou / strá-
ní”): vršená jednak bez vnitøní hierarchizace 
(rosu zkrátka nalezneme spíše na stráni než  
v øece – v pøedchozím výètu bych tedy volil 
buï jakési stupòování – strání, rosou, øekou – 
nebo postup opaèný), jednak ani novì nede-
finovaná, ani nenahlédnuta s odstupem pros-
tøedkovaným ironií. Jako bychom se ocitli       
v nìjaké hodnì obehrané pop-folkové písni. 
Autorka namísto toho, aby, jak jinde slibuje, 
psala „až na tìlo”, mezi prožitek a jeho pøed-
stavení slovem (a� už ze strachu z upøímnosti 
nebo z doslovnosti) vrší prefabrikáty emblé-
mù. By�si ovìøených letitou praxí svých pøed-
chùdcù.

Jenomže tohle je vlastnì jenom stavba 
kulis – a ne budování pøíbytkù, v nìmž se lze 
básnicky zabydleti. Týž soud možno proslovit 
nad šroubovaným vyjadøováním typu „smoèí-
me ústa v moku vzpomínek”. Snad se nad 
ním vznáší alespoò lehký opar ironie! Snad 
také nad pouèováním: „Štìstí tìla je tak po-
míjivé” – øíkám si, když pøemýšlím nad tím,  

že TOHLE mìl bych pøece pochopiti z dìní    
v básni èi užitých obrazù, že bych to zkrátka 
mìl do-øíci až já, ètenáø. Tøebas po slovech 
(už pùvodních a vedoucích pøesnì do mnoha 
smìrù): „nìkdy èlovìk sám sebe zapomene / 
v náruèi cizího muže.”

Také jsem si obèas øíkal, jak málo by nì-
kdy staèilo! – napøíklad jenom zkusmé reali-
zování pøedešle napsaného: „píská jak staže-
ný králík”. Nechci si hrát na moudrého a roz-
hodnì netoužím básníøku obviòovat z jaké-
hosi podprahového sadismu: ani básnì ich-
formou psané nejsou autobiografií èi zpovìdí 
(od toho máme jiné žánry a instituce). Ale 
když už použila obrazu takto drásavého, 
nech� je tedy dùslednou a píše: píská jako 
králík stažený zaživa. Anebo jí nabízím ko-
puletou již zkušenost, kdyžtì jsme s dìdeè-
kem budoucí nedìlní obìd nejdøíve klepli           
a potom píchli, než jsme milého  králíka zaèali 
stahovat. 

(A� tedy hana dopadne také na hlavu re-
cenzentovu: Jeho sestra se po dotazu, jakto-
že byl tento tak dobrý, protože zjevnì kva-
litnì živený, doèkala odpovìdi, po níž se sice 
nestala vegetariánkou, nicménì jistou krmi už 
nikdy nepozøela: Co se divíš, to je tvùj milá-
èek Èernoušek!? Nemìla’s ho furt krmit!)

Zatím to vypadá, že se pan recenzent 
potøeboval vyøádit, aby si pøipravil cestu k ná-
sledné exekuci. Jenomže onen se právì 
chystá k pøiznání, že by další pou� jím právì 
hodnocené autorky docela rád sledoval, 
protože: By se rád dozvìdìl, kterak se jí pøíš-
tì povede rozsvítit a rozeznít básnické objevy 
typu: „žít je krásné za sklem krásnìjší”. Ano, 
zde by svedl prodlíti. Pozorovat, neúèastnit se 
než zrakem, myslí a slovem, natìšený mož-
nostmi cizích osudù, jichž výseky zvou jej ke 
(spolu)bytí. Dvojí zdánlivì protikladné odva- 
hy si cení, dvojí odvahy, bez níž by nebylo 
poezie. Vùle ku tvaru pøesnì odívajícímu 
myšlenku (b. Na cestì) – a schopnosti ne-
chat se unášet plynutím obrazù a hudby, èa-
su a slova (b. Podzimní marnosti). Tady se 
chce øíci: Ještì více dotekù, šlépìjí a krajin, 
ještì více hudby a pláten pøemalovávaných 
náhlým deštìm!

Takové skoøicové zapomnìní právì onou 
konkrétností vjemu hluboce souzní s mojí 
osobní zkušeností. Anebo „...vrásky / za skle-
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Hvizd jestøába

Výbìr literárnìkritických reflexí Vladimíra 
Novotného, výmluvnì nazvaný Malá plzeò-
ská dvanáctka (Pro libris, Plzeò 2015), má 
hned nìkolik spoleèných jmenovatelù: posu-
zuje a hodnotí texty vydané v letech 2011 až 
2015 (anebo nikterak: jeden z nich, dosud ne-
vydané, plánované fejetonistické reflexe Oldøi-
cha Janoty, jsou zkratkovitì posouzeny a hod-
noceny doslovem), autoøi tìchto textù jsou 
spjati s plzeòským, potažmo západoèeským 
literárním regionem, byli publikováni nebo 
jejich tvorba byla kriticky reflektována v Plzeò-
ském literárním životì, jdou svými zpùsoby, 
nìkdo vehementnì, by� z imanentních tvùr-
èích disposic a smìøování, nìkdo spíše sub-
tilnì, proti (pod/mezi) proudùm literárních         
a kulturních trendù. A kdo že jsou tito tvùr-   
ci? Dlužno je vyjmenovat, aby ètenáø ovšem-
že pronikavì znalý (nejen) plzeòských literár-
ních pomìrù získal plastický obraz o architek-
tuøe výbìru: Petra Fantová, Václav Gruber, 
Ivo Hucl hned podvakráte – jednou básnicky, 
podruhé esejisticky, Robert Janda, Oldøich 
Janota, Jakuba Katalpa (vl. jm. Tereza Jan-
dová), Vratislav Maòák, Karel Pexidr, Jan 
Sojka, Alena Vávrová, Vhrsti (vl. jm. Vojtìch 
Jurík). Vidíme, že další spojnicí jest regionální 
pøesah, tedy význam a smysl nadregionální: 
autoøi jsou etablovaní též v kruzích brnìn-
ských, pokud akcentujeme vydání románu 
Nìmci Jakuby Katalpy v Hostu, èi pražských 
(a� už básnické kruhy èi kroužky, naklada-
telství nebo blahorodé organizace typu Obce 
spisovatelù).

nièkou marmelády.” „Vùnì zalitá v oblázku” – 
kolik smyslù dává se tu do pohybu, aby z pa-
mìti vylovily melodii vln, vodou ohlazený po-
vrch – a vùni kamene schnoucího na slunci. 
Kdysi dávno; tady a teï.

Více dùvìøovat ètenáøi, konotovaným vý-
znamùm slov – a takovým slovùm, jež je        
v sobì ponesou jako jantar dávnou mouchu. 
Vytušit v nìm i v ní krev pøedvìkých zvíøat: 
nepozbýti struènosti, netoužit namísto šlépìjí 
psát o galoších. – Tudy nìkudy mohla by se 
brát pou� Kateøiny Sachrové za èeskou poezií.                                                                                                        

Ivo Harák

Než ale vyslovíme naše hodnocení „øízné 
dvanáctky” coby celku, nutno posoudit me-
tody, jimiž si kritik Novotný „pomáhá” k ucho-
pování textù (a je to tedy textem recenze za-
chycené „pøemýšlení nahlas”), k pronikání do 
jejich poetických jader. Mechanismus verbální 
kombinatoriky, jíž si „osahává” rùzné význa-
mové nuance (což se projevuje napøíklad vý-
ètem synonymních tvarù: „na pouti, na niž se 
vydává jako adept, žák, uèeò”) èi posouvá 
objekty èi atributy do poloh substancí, tedy do 
podstaty té které entity narativní (uveïme pøí-
klad variace, v níž figuruje zmìna aktivní po-
tence dohledu vábivì oèarovat takøka v do-
hled èinitelský, tedy v èarodìjnictví samotné: 
„pod jejich skoro èarovným nebo i èarodìjnic-
kým dohledem”) – nezøídka je také víceúhelné 
nahlížení na jevy výsostnì (mimo)literární ilu-
strováno i rošádou jmenných skupin (snad 
nejzøetelnìjším rysem Novotného kritické poe-
tiky – a pøemítáme o manýrách literárního re-
cenzování jako o poetice plným právem: zpù-
soby významotvorných „osahávání”, o nichž 
pojednáváme v tomto odstavci, èi „poklepá-
vání”, jak s básnickou citlivostí zmiòuje v do-
slovu Ivo Harák, takøka pedagogicky vedou 
ètenáøe k dotváøení myšlení o tom kterém 
textu, rozšiøuje meze interpretací o variace 
možného, obdobnì jako se poesie stává ka-
talyzátorem imaginace – je zrcadlivá juxt-
aposice druhu „každodennì konformního       
a konformnì každodenního”) – je výsostným 
autorovým postupem osvojování textù a jejich 
následné analýzy, interpretace. Toto typické 
žonglování se sémantikou výrazù zahrnuje      
i práci s prefixy („text byl totiž od poèátku 
promyšlený i domyšlený, vážný i uvážlivý”), 
leè tyto zmínìné finesy nejsou – jak se mùže 
jevit ètenáøi pramálo vnímavému èi ad per-
sonam pøedsudeènému – odrazem tvùrèí bez-
radnosti, nerozhodnosti, mnohomluvnosti èi 
ledabylosti, nýbrž, jak jsme již iniciovali ve 
zkratce o poetice kritického myšlení, proje-
vem snahy kultivovat ètenáøství, vnímání ne-
jen v Malé plzeòské dvanáctce analyzova-
ných textù. Však také Novotného literárnìkri-
tický kolega Ivo Harák poukazuje na „didak-
tickou” tendenci textu, èili „aby nás nauèil – 
vnímáním odstínù, nuancí, pøesných významù 
– korektnímu myšlení”. Samozøejmì tu kráèí  
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o podnìtné, „korektní myšlení” v rámci pøe-
mítání o literatuøe, svìtech v textu, textù vzni-
kajících a do kontextu svìta zaøazovaných.

Došli-li jsme k vìci kontextu èi struktury, 
posuïme ještì, zda se ve výbìru dvanácti 
metatextù nenachází reflexe, která tam snad  
z jasného èi záhadného dùvodu nezapadá. 
Vzhledem k tomu, že jedenáct recenzí èi kri-
tických reflexí pojednává o „reálných”, ètenáø-
sky poznatelných textech, dvanáctý je „pou-
hým” doslovem, zèásti edièní poznámkou, 
zèásti reflexí-zkratkou, jíž chybí jistá interpre-
taèní, filosoficky penetraèní hloubka, jíž se 
mohou honosit recenze poesie èi esejistiky 
Iva Hucla, Omamných odérù Roberta Jandy 
nebo prozaické prvotiny Vratislava Maòáka; 
navíc doslovem k dosud neexistující knize 
Oldøicha Janoty. Pøinejmenším platí: recenze 
není doslov a doslov není recenze – nebyla 
snad k dispozici jiná, vskutku reálná kniha      
k zrecenzování a „reálná” recenze, aby Malá 
plzeòská dvanáctka udržela žánrovou inte-
gritu?

Jakkoliv je takové psaní o psaní inspira-
tivní, filosoficky transcendované, jdoucí k mi-
motextovým, ovšem text samotný determinu-
jícím, (sur)reáliím, ètenáøe provokující, nìkte-
ré kriticky tvùrèí prostøedky tíhnou k urèitým, 
žel již ne tak funkèním stereotypùm: a tak se 
ponìkolikáté z moøí vynoøuje hrozba – Novot-

ným oblíbený obraz-idiom – „Skylly a Cha-
rybdy”, z textù o textech znìjí „chvály ze 
šalmaje”. Tyto favorizované výrazy jsou sice 
znakem specifického autorského rukopisu èi 
estetiky jazyka, pøesto si dovolíme tvrdit, že 
funkènìjším, smyslùplnìjším znakem kritické 
poetiky je autorovo prismatické „ohledávání” 
mezí významù, o nìmž se již dále nevyjádøí-
me. Co však øíci závìrem, a zároveò dát vy-
niknout vpravdì èasovì-nadèasovým kvalitám 
Novotného literárnìkritického úsilí? Pøede-
vším polemické rozohnìní vùèi toliko „èaso-
vým”, ovšem nikterak nadèasovým trendùm,  
v recenzi Maòákových Šatù z igelitu zastou-
peným slovy kritièky Evy Klíèové, že je totiž 
obecnì po autorech žádána estrádní „výbuš-
nost” a „zaujetí souèasností” – jako kdyby se 
ozývalo obdobnì jednoduché, úèelové gene-
ralizování z úst Salmana Rushdieho, že au- 
tor má psát o souèasnosti, a pokud ne, tak    
a� radìji nic nepíše... Tímto se jestøábí, ne-
økuli whistleblowerský hlas-hvizd Vladimíra 
Novotného stává rozmnožovatelem (po)my-
šlení o literatuøe, diverzifikací kritických poe-
tik, zpùsobù nazírání. V dobách postupného 
okleš�ování plurality myšlení (nejen o sloves-
ném umìní) jsou takové hvizdohlasy vzácné, 
a proto žádané, klíèové, ovšem nijak evoklí-
èové. 

  Vojtìch Nìmec

NÌCO SE STALO

Na palindromy je Šedivý!

Jestlipak víte, co je palindrom? Nepleteme 
si ho s palimpsestem? Nebo nedej bože s ta-
kovými specifickými pojmy jako je palinodie, 
palilogie, palimbakchej...? Všechno to jsou 
termíny urèené pro znalce literární teorie, zù-
staòme však radìji u zmínìného palindromu. 
Svého èasu se místo palindrom, což je výraz 
pøevzatý z øeètiny (palindromos znaèí couva-
jící, vracející se), užívalo krásné staré èeské 
slovo: ráèek. V minulém století se z úøední 
moci literární prosazoval i novotvar „obrateò”, 
což byl doslovný pøeklad z ruského „perever-
tìò”. Nešlo o náhodu, palindromy se zálibou 
pìstovali ruští futuristé za èasù umìlecké 
avantgardy. Povìzme už radìji, o co kráèí! 

Nuže, palindrom je slovo, vìta nebo verš, je-
jichž znìní se pøi ètení (nikoli psaní!) pozpát-
ku èili od konce (po písmenech, slabikách aj.) 
buï vùbec nemìní, anebo má poøád smysl. 
Napøíklad: „Jelenovi pivo nelej.” Pozor však: 
neberou se v úvahy ani mezery mezi slovy, 
ani diakritika. Zkrátka a dobøe jde o text, který 
má stejný sled písmen, a� ho èteme odpøedu 
nebo od konce.

V novodobé evropské poezii (na rozdíl od 
literatur orientálních) je však palindrom veli- 
ce vzácný. To však už je pravda jen zèásti! 
Výrazný souèasný básník Milan Šedivý, tak-
též kmenový autor Plže, se  skoro rok vìnuje 
tvorbì palindromù – nejspíše jako jediný        
v èeských konèinách. Ke svým nejzdaøilejším 
palindromùm poèítá kupøíkladu tyto: „Pochop, 
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Básníøka i v èeštinì básnící

Kniha Bublajúci život nese název ve slo-
venštinì, ale nìkteré verše v ní jsou psány 
èesky. Její autorka, Katarína Kabáth Svobo-
dová, je bez výjimky datovala, takže máme 
pøed oèima dílo, které dle všeho vzniklo mezi 
1. únorem 2013 a 21. lednem 2015. Je dìle-
no v sedm èástí a chronologie vzniku textù je 
zhruba zachována, ale jen a právì v rámci 
tìch èástí. I tak však odhalíme nejstarší ver-
še hned na prvních stránkách (je jimi tøetí 
báseò v poøadí Ja a tma) a nejnovìjší (Oka-
mih) svazek uzavírají. Kompozice jako celek 
je pøedjata textem Slová, který vznikl v Denz-
lingen v Nìmecku 7. èervence 2014.

Osobnì jsem se s autorkou setkal jen jed-
nou a mám za to, že dobøe recituje. Vystoupi-
la v Galerii Evropského domu v Plzni spolu     
s básníøkou Lindou Hajžmanovou a stylovì  
se doplòovaly, když vìc zjednoduším. Poøad 

pùsobil kompaktnì a profesionálnì, i když se 
Katarína bìhem rozhovoru opakovanì ozna-
èila za „amatéra”. Hovoøí plynnì èesky, a tak    
i píše, aè to stejnì kniha skrývá: Ve slovenšti-   
nì není jen její titul, nýbrž také názvy všech 
sedmi oddílù. Autorka ovládá i øadu jazykù 
dalších, jak to potøebuje pro svou práci spo-
jenou s pendlováním mezi svìtadíly: je lek-
torkou, kouèem, facilitátorkou a zakladatelkou 
projektu Flowing Bridges (www.flowingbrid-
ges.com), propagovaného i tiráží. Mluvil   
jsem s ní skoro jen o jejím angažmá v Bar-
mì, kde se prý politické pomìry (zpopularizo-
vané akèním snímkem Rambo IV) zlepšují 
aspoò v èásti zemì. Ale k veršùm; i když ne-
jen k nim. Bývají totiž doplnìny autorskými 
dovìtky a pøesnìji øeèeno „poznámkami mi-
lujúceho brata”.

Momenty zrodu básní jsou vždy lokalizo-
vány, i zvíme, co autorka tvoøila v Nìmecku, 
co v Plzni (ráno 9. února 2013 to byla báseò      
pro její tehdy tøináctiletou dceru), co ve vlaku    
nebo autobusu mezi Prahou a Plzní, co uvnitø 
expresu do Bratislavy. A zrovna tak narazí-  
me na verše tvoøené až na Bali (Divoké nohy), 
na konkrétních místech Prahy (fontána Zli- 
èín, Andìl, veèerní metro), v mikrobuse ces-
tou z Plznì do Tøebíèe, v Tatrách anebo v me-
tropoli Dánska (Rande so životom). Osobnì 
se mi nejvíc líbily èesky psané básnì Óda  
pro sestru na telefonu, Tìlo na tìlo, Óda lesní 
lásky a Ticho na vandru a slovensky psané 
Bahnenie života, 10 prstov, Noc na poli, Kres-
lo z lístia, Pierko, Kapela mojej duše a Buï 
požehnaný. Kdybyste mì nutili, abych z knihy 
vyòal jediné „èíslo”, došlo by na text Dnes 
netvorím – dnes tiež tvorím.

Sbírka je uvedena skromnými slovy: „Ïa-
kujem, že ste sa rozhodli èíta� túto knížku. Je 
to drobná mozaika poetických textov. Pred 
slovom básnièky sa trochu triasli a zahanbe-
ne klopili zrak, tak sme sa dohodli, že sú poe-
tické texty... Všetkým Slovákom sa ospravedl-
òujem za èeské básnièky a všetkým Èechom 
za tie slovenské. Verím, že si s tým úspešne 
poradíte. A keby nie, napište mi (a já vám ich 
preèítam a preložím).”

Autorka bydlí v Plzni a knihu lze získat na 
adrese katka@flowingbridges.com. Ilustrovala 
ji Olga Yakubovskaya, autorské vydání vznik-
lo ve spolupráci s komunitním centrem Plzeò-
Zastávka.

    Ivo Fencl

umírá na rýmu pochop.” Nebo o poznání prac-
nìjší a rafinovanìjší: „Mezanin. Selko-babo, 
aby byl libý baobab, ó klesni na zem.” Nyní 
ale Šedivý sepsal v severoèeských Koš�a-
nech (u Teplic) palindrom, jenž byl 1. února 
zaregistrován do Èeské databanky rekordù 
jako vùbec nejdelší ze všech, který kdy vznikl 
v èeském jazyce. Je sice nejdelší, do Plže se 
však vejde a zní takto: „U kin bez Alí Baby, 
chýš je lese ve dubu. On umotá cílùm jedno-
tu. Noho pohonù, tón dej mu, líc atomu, no 
ubude veselejších i bab i lazebníkù.” Nezvyk-
le mùže pùsobit starobylá slovní vazba „chýš 
je lese ve dubu”. Kdo by si to pøál, mùže se 
dopídit i autorova zajímavého výkladu tohoto 
palindromu a také si ujasnit zpùsob vzniku 
tohoto drobného proroctví. Právì za proroc- 
tví totiž autor, aè ne-prorok, svùj palindrom 
považuje.

Milan Šedivý zároveò doznává, že se          
k tvorbì palindromù dostal pøi èetbì knih po-
zpátku. Nejspíše zaèal tím, že louskal knihy   
v arabštinì, nebo� tam to jinak ani nejde, 
potom však zøejmì zkusil štìstí i u knih psa-
ných v naší mateøštinì. Jestlipak ète takto 
odzadu i Plže? Ano-li, o to víc mu k rekordu 
blahopøejeme!

Vladimír Novotný
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Verše Kvìty Monhartové a Stanislava Sedláka
Prózy Miroslava Sulana a Petra Kersche
Poslední „lemoviny” Lumíra Aschenbrennera

Lumír Aschenbrenner (1965 Plzeò) 
- starosta a politik

Vladimíra Brèáková (1982 Písek)
- bohemistka a literátka, žije v Plzni

Karla Erbová (1933 Plzeò) 
- básníøka, žije v Praze

Ivo Fencl (1962 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci 

Ivo Harák (1964 Brno) 
- bohemista, básník a kritik, 
  žije v Benátkách nad Jizerou

Helena Jarolímková (1964 Plzeò)
- fotografka a designérka

Jan Jelínek (1946 Praha) 
- výtvarník, básník, publicista, 
  žije v Plzni

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník)
- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Patrik Linhart (1975 Duchcov) 
- spisovatel, výtvarník a performer

Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) 
- doktorand FPE UJEP, 
  prozaik a kritik

Vladimír Novotný (1946 Praha) 
- bohemista, žije v Chodouni

Jan Paur (1992 Plzeò) 
- masér, herec, prozaik

Karolína Plánièková (1975 Klatovy) 
- pedagožka, básníøka a prozaièka, 
  žije v Plzni

Martin Šimek (1975 Plzeò) 
- pedagog, básník, žije v Dobøanech



PRO LIBRIS


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32

