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EDITORIAL 1

Pro nás je drahé všechno.

Alena Zemanèíková

Náš Plž je po všech stránkách míru-
milovné literární zvíøátko, nicménì nìkdy 
si mùže pøipadat – v souladu s názvem 
pozoruhodné básnické skladby Kvìty 
Monhartové, jíž èervnové èíslo našeho 
èasopisu zahajujeme – jako „chodec po 
žhavém uhlí”. Navíc Plž je hodnì po-
malý „chodec”, pøesto chce mìsíc co 
mìsíc v ulitì doruèit svým ètenáøùm       
a dát dohromady co nejsympatiètìjší 
sestavu pøíspìvkù. O to se pokoušíme     
i teï v èervnu a snad se nám podaøí plží 
pøíznivce poznovu zaujmout.

Jak jsme již konstatovali, Kvìta Mon-
hartová jako básnící výtvarnice tohoto 
Plže zmínìnou skladbou „otevírá”, jinak 
je klíèovým textem èísla socioreportáž 
Aleny Zemanèíkové, èervnové jubilant-
ky, jíž srdeènì gratulujeme a jejíž „próza 
všedního dne” zachycuje tíživou sociální 
situaci, v níž se ocitá možná stále víc 
našich spoluobèanù, a to zvláštì v seve-
rozápadních Èechách. Co dál? Všichni 
nejsou vyznavaèi prozaického umìní 
Vojtìcha Nìmce, jiní ho naopak obdivují 
a uznávají, pøièemž nad jeho „Dvojakos-
tí”, nad prózou, jejímž prostøednictvím se 
Nìmec po delší pauze opìt objevuje na 
stránkách Plže, si poznovu uvìdomuje-
me, jak hluboká propast se rozrùstá mezi 

pøedstaviteli tzv. literárního mainstreamu 

a mezi autory tíhnoucími k tzv. experi-

mentální literatuøe. Tak už to bývá: kde-

jaká magazínová povídka se blaženì 

vznáší na oblacích porozumìní, zatímco 

na kdekterý experimentální text se èas- 

to snáší nerudná lavina neporozumìní. 

Jsou to velice rùzné svìty a nech� to 

jsou i nadále velice rùzné svìty.

Nechceme být ani svìtoví, ani „evrop-

ští”, nicménì i Plž je pøirozenou souèás-

tí evropského literárního èasopisectví.    

V tomto roèníku to potvrzují dvì rubriky 

jako svérázná tykadla: jednak v prùbìhu 

roèníku uveøejòujeme na pokraèování 

vítìzné práce ze svìtové soutìže v psa-

ní haiku (Kusamakura), jednak nabízíme 

dosud netištìné texty západoèeských 

autorù v cizojazyèném pøekladu: mj. no-

vou báseò Jakuba Fišera v zrcadlovém 

podání èili i v pøekladu do bìloruštiny.   

Ta figuruje v Plži  naprosto poprvé! Osou 

èasopisu jsou tradièní autorské rubriky,  

u jejichž pisatelù oceòujeme též jejich 

vìrnost Plži a pøejeme jim pøi této pøíle-

žitosti krásné letní dny a ten nejzpù-

sobnìjší zpùsob léta. Stejnì jako všem 

našim sympatizantùm, ètenáøùm a ostat-

ním plžím autorùm.
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Chodec po žhavém uhlí
Široké údolí, uvolnìné tìlo a stehna roztažená, 

øíèka provokatérka se mezi nimi neslušnì kroutí,

mraky pobìhlice nad ním táhnou nìkam pryè.

Vidím jej z okna, široké údolí uvolnìnì dýchá.

První vzrušující dotyky tvých prstù se splétají,

pod nimi výhybky kolejí.

Vítr chladí rozpálené chodidlo.

Zvedám nohu hodnì vysoko.

Šlapku obracím proti vìtru.

Malé zaváhání, než došlápnu.

Noha se dotkne nejprve popele,

proklouzne jím na žhavé uhlíky.

Druhá noha se radìji rychle zvedá,

povìsí se na oèi, co nejvýše, prosí,

aby nemusela.

Sklenice piva pøede mnou, nedopitá,

elegantní køivka, teplá zlatavá barva.

S èasovým zpoždìním si tímto obrazem

zaplòuji prázdnotu poznání i odpuštìní.

Prázdný žaludek obkružuje tlak v hlavì,

ten tlaèí na okno, až se jeho sklo tøese.

I ruce se tøesou.

Orosená sklenice vrací jazyku hoøkost.

Èasové zpoždìní mírného úsmìvu, proè?

Už je tady porce masa, knedlíkù, omáèky, 

po soustech zaplòuji prázdnotu v sobì.

Cpu se, další porce, jídlo je až v krku.

Kruci, chu�ové pohárky jsou pøeplnìny

a ještì zapít pøekvapení, že to nepomáhá.

Zrcadla, svìtla, dlouhé stoly, ale prázdno,

cinkají sklenice, padají lžièky, zase prázdno,

šoupají židlemi, dìti do nich vrážejí, vøeští, 

prázdno, prázdno, ve mnì je stále prázdno,

bez tebe.

Kvìta Monhartová
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Svìtla lamp se rozplývají v mlze,

teï už každé ráno a každý veèer.

Praskliny na pìšinì pøekraèuji opatrnì,

se soustøedìním se vyhýbám také loužím,

i vydrolený asfalt je nepøíjemný na došlap.

Strète do tìch dveøí, hrome!

Talíøe oblièejù se obrátí.

Ještì jedny dveøe otevøít

a další kotouèe se kutálejí,

rotují stále vìtší rychlostí,

zanechávají ve svých drahách

obrysy všech barev nervozity.

Další dveøe, už otevøené.

Bílé klidné lùžko, èekejte!

Jdìte! Ke dveøím èíslo tøi.

Lehké mravenèení v zádech.

Nohy se sunou po podlaze.

„Ke komu chodíš, tak oni ti dají…”

Nohy zrychlily, levá, pravá.

„Máš cizí penis, vypadni!”

Tajemný milenec promluvil,

ochranná folie opìt praská.

Vítr chladí rozpálené chodidlo.

Zvedám proto nohu hodnì vysoko.

Bolavou šlapku obracím proti vìtru,

lehce zaváhám, než opìt došlápnu.

Plocha je rozžhavená, prokluzuje,

vylévají na ní vodu, pára zasyèí,

bílý mrak na mne otevøel hubu

a obalil mne horkostí, bloudím v ní.

Ukousl i bøízy, nechal jen kmeny,

zónu sloupù pøipomínající psí dny.

Stín skáèe po výmluvných kamenech,

kulatou hlavicí se zavrtává do písku.

Na asfaltu se narovná v køíži a klouže.

Slunci staèí mne jen lehce postrkovat.
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Den je èistý,

chodníky plné zvratkù.

Den je tichý,

lahve padají do kontejneru.

Den je jasný,

lampy mrzutì bojují s mlhou. 

Den je chladný,

žhavé uhlíky praskají pod nohama.

Tøi oblouky vchod do kostela.

V noci jsem špatnì spala.

Žhavá láva se valila ze svahu.

Utíkala jsem. Pomalu.

Horkost mne probudila.

Likvidovala jsem èást tvé cesty.

Vyhodila kus tvého života.

Byla jsem jeho svìdkem. Staèí to?

Ale kam jej uskladnit?

Horkost ze snu se vrací.

Hodiny tvé práce se promìní v šrot.

Horkost spalovaného papíru.

Odpus�, odpus�, odpus�.

Máš záchvat vzteku, a pøesto musíš stát bez hnutí 

na žhavých kamenech v prùvanu otevøených dveøí.

Proud vody tryská z pøeøíznuté hadice, ale nechladí.

Vìdomí nemohoucnosti celou dobu bolí. Co je pravda? 

Pro nìkoho žlutá je svìtlo, povzbuzení, nebo jen barva, 

která køižuje tìlo, vráží se do páteøe, brání udìlat krok.

Žluté jsou i oèi psa, který se tìžce vleèe pøed tebou ulicí.

Nepokládej otázky tomu, kdo chce ovládat popel a kouø.

 

Po èem všem šlapu –

koèièí hlavy, popraskaný asfalt,

drobné kamenné kostky, 

ty se mi otiskují pøes chodidla až k páteøi.

Tam se vrší jako projev odpovìdnosti.

Ještìže mezi tím suché listí 

napodobuje mìkkost jemné pokožky

a odpružuje pošlapání toho, co vím,

i toho, èeho se nechci dotýkat.

Toho, co chci, i toho, co mi bere sílu.
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Byly jste ještì polosvleèené,

když jsem kolem vás šla, bøízky.

Dnes jste toaletu už dokonèily.

Vystoupila vám žebra kmenù,

bez ostychu ukazujete podpaží,

když zvedáte vìtvoví k obloze,

k obloze ještì jasné a pøívìtivé.

Neomylné slunce vám dopadá

na temeno, rozstøikuje se, hladí.

Ne, ne, ne, øíkají lekníny,

pohlédly záhadnì na sebe

a potutelnì se usmívají.

Hladina tøepotá rukama.

Odráží tím vìtve stromù, 

které chtìjí obraz utrhnout.

Poutníku, 

ubývá vody, volavky po ní volají.

Konturovací tužka ji stále víc svírá.

Volavky, 

to suché v oku èím vypláchnete?

Poutníku,

zcela zmatený neuvidíš tøíš� vody

a v ní zábavnou hru rozloženého svìtla.

Zapadla jsem do hoøícího køesla.

Nic jsem netušila ani necítila.

Královští vìzòové mají výhody,

proè se divit, že je kolem svìtlo.

Natáhnout paže, obrátit dlanì 

k teplu a nechat høát i kolena.

Barva køesla mne mìla varovat.

Horkost stoupala, vyskoèila jsem,

myšlenky hoøely, pøidávaly se k bolesti, 

kterou už znám. Otevøela jsem dveøe, 

vybìhla, vítr se hluènì pøidal k ohni,

klopýtala, za sebou svìtlo temných lží.

Odcházející slunce sestoupilo ještì níže

a spálilo si prsty, když mne chtìlo utìšit.
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Dvojakost: blížení se
Vojtìch Nìmec

Jestlipak jste už zapomnìli na mýtus 

o Neviditelném autorovi? Milerád, abyste 

procvièili pamì�ové stopy èi spíše kole-

je, duchovní liány, jej pøipomenu, vylíèím 

pár zábleskù z jepièího života mého tvùr-

èího já.

Nebo radìji ne?

Není to snad zásah do osobního sou-

kromí, které ráèíte respektovat jako mo-

rálnì a humánnì a demokraticky uvì-

domìlí jedinci? V tom pøípadì pøeskoè- 

te kapitolu, otoète na stránku, kde vaše 

dobrodružství konèí škytavou kataklys-

mou ducha, smíølivým svárem hmoty & 

antihmoty, totiž hryznutím svìdomí, že 

vám proklouzl pøíbìh mezi prstokladem 

stránka_prázdný_papír_stránka...

Zkrátka radìji nepøeskakujte_neklaï-

te textu pøekážky, beztak se k vám text 

dostane, i kdybyste knihu zaklapli, vyvrh-

li jí vnitøek, nechali jen páteø vazby pro 

sbìratele kuriosit coby rybí zbytek, èi 

snad sešili závadné stránky kanceláø-

skými sponami, špendlíky, nesmlouva-

vou sešívaèkou, jako to dìlávala babiè-

ka H. s nemravným obsahem èasopisù 

(nahé zadnice krvácejí, jak se do masa 

zarývají spony & špendlíky, muèivé sku-

èení podivnì stigmatizovaných kape skr-

ze stránky, lepivì kontaminuje pravopis-

nými chybami èlánky o výživì, tisíci_a_   

jedné_zahranièní_zajímavosti, nevìrách     

a osudech slavných...). Zpùsobili byste 

inkonsistenci fikèní materie tím vaším 

klouzáním po rovinách syžetu, nebyl-li 

sežrán autoimunitní reakcí mé reflexivní 

mašinerie, která nespí ani ve smrti (už 

poznáváte tu past? jak se èelisti svírají 

kolem kotníkù, zarývají se jako høeby do 

spasitelských hýždí – tak pøísloveèných 

a tak skuteèných v té automatizaci du-

ševního procesu èíst a být èten, tak mile 

kanibalistického, tak rozvernì sadistic-

kého?).

Jestlipak si vzpomínáte na Neviditel-

ného? Nepøestávám se ptát a s vidinou 

rozezlených (a ve vzteku vlastnì radost-

ných, nebo� v tomto nudném svìtì tlakù 

a statiky je... být vzrušen... jakousi du-

ševní exotikou) ètenáøù brysknì èrtám 

Dvojtu natlakovaného & paralyzovaného 

ambicemi:

– Dvojtu, který si chce dokazovat, že 

pøece za nìco stojí, že není jen tak kdo-

víjaký Béda od lopaty & krumpáèe, jen-

poèkej-vašnosto z trafiky, jen skoèím pro 

lahváèe a dáme krafaèku o vèerejší ordi-

naci v zahradì širé, v níž rostou plané 

rùže, èervené jak starostovo kvítko z øit-

ního vìneèku vykvetlé, lesklé ranní ro-

sou & natìšené na pøíchod vèelích sosá-

kù, tak mateøsky konejšivých v momentu 

souladu...

– s-nosánkem-nahoru-Dvojta, hotový 

mesiáš intelektuálního svìta, mistr dù-

vtipu, klièek a únikù, chrliè charismatu     

a zdroj pùvodnosti, té prokleté samo-

žerné pùvodnosti; ach ano, s Houdinim 

by si mohl podat ruku, s dotekem dla-   

ní by rázem oba zmizeli, nevidìnì se 

tlemí jak dvojtové té klukovinì, že to pøe-

ci není trik, ale hurónsky se zpøítomòu-

jící magie chachá neèasu, ne-místa, by- 

tí v nicotì eskamotérského klobouku,        

v nìmž se dìjí králièí životy – samé re-

cyklaèní šuk-šuky-šuk ve èpícím teple 

našeho uvažování o smyslu; ach ano, už 



7

tomu psaní rozumíme, nebo radìji nebu-

deme...

– Dvojtu prolézajícího stokami redak-

cí, užívajícího pseudonymù jako vese-

lých pilulek na zapomenutí té pravé, 

vcelku myší, èubèí, válivé totožnosti; pro-

tože... nìkdy je to k nesnesení, mít defi-

nitivní pøedstavu sebe sama; z jistoty, že 

jsme soubor daných, by� v letmých ry-

sech lehounce upravitelných vlastností, 

vzniká snad až (s ohledem na genesi      

a mutaci svìtù povah) kosmogonická 

nejistota – strnulí dìsem pak zíráme do 

nezmìrnì zející propasti našich já, èernì 

víøící jako nemrkající, do-ne-koneèna se 

smìjící fiktivní postava Blinkyho Billa, 

kluka jako ty; a radìji se nehlasme k to-

mu, co jsme, k tomu, co jsme vytvoøili, 

jmenujme se Galapágové Gándhíové, 

Muhammadové Mordorové [doplòte_si_ 

sami] a buïme hrdí, nesrovnatelnì ješit-

ní autoøi našich životù...

– Dvojtu v záchvatech prozøení, že 

tvorba má svùj nadosobní, nadsmyslový, 

nadpøirozený smysl a øád (a jsou to tedy 

záchvaty kontrolované megalomanie); 

vzdychajícího nad popsaným listem, nad 

posuvníkem textového editoru stránka-

stránkastránka, ach, ach, to je ta svatì-

ke-všemu-analogická hora tvùrèího úsilí, 

již je tøeba zdolat, zabodnout prapor        

a odmlít a zdechnout, vážení; mrkající 

kursor, do_ne_koneèna škytající narko-

man závislý na pravidelných dávkách 

emocí & burzianek nápadù & intelektua-

lizací & škubánkù s mákem & koberco-

vých náletù & detektivù øvoucích do noci 

šimansky! & nùžek & antropomorfizova-

né koaly, mrk mrk; v záchvatech totální 

negace demiurgického vytržení, protože 

psaní je vskutku nebezpeèná øehole...

– Dvojtovi se napøíklad dnes ráno  

(vy tomu øíkáte „dnes ráno”, já té okol-

nosti øíkám „vždy” nebo „poøád” se rozlé-

vající rozbøesk, radost si zaplavat) pøi-

hodily takovéto události, mám ucelený 

pøehled, hotový seznam èinností a jevù, 

lahoda je líèit:

A) Staèil zmizet pro deset køupavých 

rohlíkù v prùseèíku chvíle A a chvíle B, 

tak, jak registruje dvojtovský tik_�ak 

chronometr elegantnì zabudovaný do 

houštiny neocortex(t)u, totiž ke ètenáøské 

radosti ponìkud roztroušenì, flinkovsky 

akupunkturnì...

B) Vymizelo jeho obèanské jméno     

z obsahù èísel literárních èasopisù (i když 

na první otevøení jste si mohli pøeèíst 

první enšpíglovskou vìtu a písmeno té 

další, pokud byste byli rychlí & pøesní 

hlt_hlt-hltaèi kultury), jakmile se ocitly      

v rukách pøedplatitelù; jako kdyby Dvoj-

tùv duševní relikt s kòuèením prchl ke 

stínùm jako vykopaný, nahnilý pes eger-

ský, pøikrèil se tam, zapouzdøil se a zku-

šenì nebyl;

jelikož jedinì takto probíhá dùsled-

ná, sebezáchovná autocensura – har-

monicky skalpelským zákrokem odkrojit       

z pamìti (šéf)redaktorù vlákna spojená   

s identitou pøikrèence, pro nìjž si bez- 

tak pøijdou zøízenci, než jej zadusí sou-

mrak

vybíraného &

        kupovaného &

                       tráveného peèiva;

jistì, krájet a trávit jako Sušruta-nad-tkáò 

-se-povznášející, systematicky & v exta-

tické blouznivosti chirurga odvislého bytí;

    disekci provádìt na sobì samém, od-

povìdnì k trvale udržitelnému rozvoji de-

sintegrace; dvojtové velkoryse rozkráje-

ní na tisíce tisícù a stovky desítek a tucty 

trojek ad. jednotek tak, že je nespoèítáte, 

nepøeètete, nerozlišíte jednoho od dru-
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hého, tøetího, stého a tisícerého... [a tady 

se nám ztratil vypravìè, zøejmì byl díky 

vnitøní sugesci textu vtažen èerví dírou 

kamsi do Království ètvrcených, pùle-

ných aj. kleštìných totožností]

C) Zmizelo akné na levém Dvojtovì 

zápìstí, mílovou píï od žíly-dorostenky, 

k radosti kultu tìla & krásy, k lhostejnosti, 

jež ihned pøekryla radost, podobnou té    

z nalezení zapomenuté myšlenky – tak 

samozøejmá, lehká vanutím smrtelných 

chvil! [a zde se nám vypravìè, zdá se, 

vylíhnul z nicotnì fertilního lùna slov,      

z nìhož niagarizovanými odtoky odchází 

pravýznam vìcí –

     a ten, Signifié královsky osvobozený-

obrozený od pout bábelských rybek a ry-

bièek, po vìky vìkù zdárnì unikající ar-

mádì filosofù & poetù & praktikantù 

všetvárnosti žití, ech, tak slepì-sladce-

lenošivì zmírajících na okraji reálnì-

irreálného, aniž intuicí jen zahlédli zá-

blesk úsmìvu v pekárnì, zlatavé lány 

prachu na pultu s laskonkami, rohlíèky, 

indiány, štafetkami, koòmi a kovboji s na-

rozeninovým dortem a medvìdem;

tak ten taktéž kòourající, ve tmách se 

krèící nejlepèejší pøítel posledních vìcí 

èlovìka nezachytitelnì mizí v nahnilém 

majestátu páníèkovské ledabylosti, zapo-

mnìtlivosti, prchavosti...]

D) Mizí chu� naplòovat ambice, ty do 

úmoru vysychající poháry našich hmy-

zích sebepojetí, je nazvána efemerní 

touhou vštípit se do pamìti váženého 

ètenáøstva; ovšem vštìpující a vtíravì 

ambiciózní Dvojta sedí v rozbøesku roz-

litém jistìže z kalichù ctižádosti, s rohlí-

kem odsouzeným k natrávení pøed se-

bou, když se bìhem snídanì svùdnì 

otevøe literární èasopis na té & té stránce 

a laskavý, hladový ètenáø rozumí & do-

volí („Pøistupte blíže, drobtové! Ilusionis-

ta vám odhalí tajemství, kterak se státi 

neviditelným pro vás i vaše okolí, presto! 

Staèí, když mi dovolíte penetrovat nosní 

dírkou... ták! Pak pouhé

     kvrdly_kvrdly_simsalabim!

    a vaše ctìná hmota mozková kape jak   

z motoru olej, olé! Jak se vám líbí? Vím, 

že se vám líbiti nemùže to tichošlápkov-

ství. A jak se vám líbí to vypravìèsky 

pastýøské živobytí mezi jehòátky? Co 

prosím? Že se ta mláïátka zjevují jako 

ježišmarjové a rázem se vytrácejí s no-

blesou hereckého ritu, vzdalujícího se 

‚nesmíš se ptát, co bylo vèera, bude zítra 

zas, jen dnešek uchopit a pochopit...’? 

Nic neslyším – jako kdybyste neodpoví-

dáním nebyli! A taky že nejste! Ke komu 

že to mluvím? Pøistupte blíže! Atd.”) 

anebo: nazvìme tu malichernost mar-

ností rozšiøovat vliv (avšak Dvojta nepod-

stoupil laskavou proceduru lobotomie, 

nenastavoval chøípí se svatou odevzda-

ností tichokopytnické obìtiny), pøípadnì 

rozšiøovat plochu odstavce...

E) Zmizel Dvojta-dvojdomý ze zvon-

ku u dveøí, už ho nenajdete se opírat o 

futra, ani po egerských ulicích nepostá-

vá, nepokukuje po ženských stylem kur-

toasních poetù-vyøvávaèù na jednu noc 

pod okny pod mostem šest-stop-pod-ze-

mí. Vypaøil se, kráèeje do Ztracena jako 

Duch hovorných jehòat, obyvatel pouští, 

kam se s jedním utkvìlým slovem (ticho, 

ticho...) a s tisíci myšlenkami na Samotu,

      tisícijedinost,

 odchází malovat hudbu hudeb, tam 

se kamsi vytrácí uhlíková stopa po tì-

lech, zùstává pot po mrtvých, nesmìlé 

dotyky nemocí, tak tìžké, pøitom lehèí 

než trajektorie kognitivního cvièení, jak  

je provozujeme teï, ó, my spektrální, nì-

mì smìlí sokolíci, protože teï je: tìž-

kopadavé ticho jako pøi svìcení.



9JUBILEUM

Jít k zubaøi je hrùza. Všechno, pøi 
èem se èlovìku vrtá do hlavy, je pro mì 
hrùza, od narození trpím na bolesti hlavy, 
to, že kvùli bolení hlavy nemùžu spát, 
mám jako jednu z prvních vzpomínek     
v životì. Zubaøe se bojím, nesnáším vr-
tání, ne, že by to bolelo, bolesti pøi vrtání 
se nebojím, ale že je to zásah v hlavì. 
Jako naschvál se mi dost kazí zuby.     
Za to, že návštìvu zubaøe odkládám, 
trpím pak vrty až do hloubi èelisti a v pu-
se mám pak velikánské plomby po tìch 
vyvrtaných dírách. Ty plomby èasto vy-
padnou, jsou moc velké a tìžké, úplnì  
tu jejich váhu v puse cítím, a když se 
uvolní a zùstanou na jazyku, prohnou mi 
ho do misky. Mìla jsem pøijít už pøed 
mìsícem, jenže bílé lehké plomby se 
dnes dost draze platí a já na nì nemìla. 
Tedy – na ni, protože i dnes si mùžu ne-
chat pøedìlat jen jednu z tìch velikán-
ských plomb ve stolièkách sedmièkách, 
na víc jsem nedokázala ušetøit, a kdy-
bych èekala, až ušetøím víc, padly by ty 
peníze na nedoplatek plynu nebo vody,  
o který se hádám se správkyní našeho 
bytového fondu už pùl roku, a to, že jsem 
dosud neztratila nervy a nedala jí pení-
ze za nìco, co jsme nespotøebovali, je 
pouze dùsledek faktu, že ty peníze pros-
tì nemám.

Jindra pøestal pracovat pøed rokem. 
Do té doby byl zamìstnaný v rùzných fa-
brikách, které tady postupnì vznikly, ve 
sklárnì a v žárovkárnì a ve firmì, kte-   
rá dìlala potisky na kosmetické flakóny   
a podle toho se jí taky øíkalo, místo sice 
èasto mìnil, ale do práce chodil a taky   
si platil všechna ta povinná pojištìní,    
co èlovìk musí platit. Dokonce zarovnal   
i dluhy na zdravotním a nìjaké pokuty, 

Vypláchnout, vyplivnout
Alena Zemanèíková  

které mùžou èlovìku strhnout rovnou      
z platu a vùbec mu to nemusejí oznámit. 
Ještì pøed rokem mìl Jindra konto èis-
té, nìkdy sice nebral skoro nic, ale to se 
dalo pøežít, protože já jsem vydìlávala 
dost. Dost na to, abych sama byla bez 
dluhù a dokonce i dost na to, abych si 
mohla vzít úvìr ze stavebního spoøení 
(které jsem k tomu úèelu musela zalo- 
žit) a koupit pro nás byt. Byt byl levný, 
ale pro nás drahý, protože pro nás je 
drahé všechno. Nicménì nebyl zase tak 
drahý, abych ho nemohla ze svého platu 
splácet.

Jeden èas jsem mìla opravdu dobøe 
placené místo v nìmecké firmì. Byl to 
zasloužený výdìlek, musela jsem zvlád-
nout plnou halu cizích dìlníkù, Polákù, 
Bulharù, Slovákù, nìkteøí byli hodní         
a pracovití, ale úplnì nemožní, a nìkteøí 
byli inteligentní a schopní, ale do továr-
ny nepøišli kvùli práci, ale kvùli dobro-
družství. Nìkteøí byli fajn, ale jiní úplní 
magoøi a sem tam se vyskytl i obyèejný 
grázl. 

Vyrábìli jsme výlisky z lehkých kovù, 
na plnì automatizované, poèítaèem øí-
zené lince. Tvar tìch výliskù se mìnil po-
dle jednotlivých zakázek od nìmeckých 
automobilek, to vždy z Ambergu pøijel 
inženýr a dva tøi technici s ním a napro-
gramovali computer na nový tvar. Pøitom 
jsem se s nimi musela o všem domluvit 
nìmecky a také pøi každé zmìnì pro-
gramu jsem musela pøipravit podrobný 
audit, kde bylo do nejmenšího detailu za-
psáno, co všechno se musí s výrobkem 
udìlat, než se odveze do nìkteré auto-
mobilky. Znamenalo to nastudovat tisí- 
ce pøedpisù a norem a výkresù a složit   
z toho zkoušku. V nìmèinì. Zvládla jsem 
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to vždycky. Tím se potvrdilo, že tu vyso-
kou, kterou jsem kvùli Jindrovi nechala  
hned v prváku, bych dokázala udìlat, že 
to tehdy nebylo rozhodnutí z mé blbosti   
a nouze, ale ze svobodné vùle. 

Lehké kovy, to je tøeba i magnesium  
(to jsem si na gymplu nemyslela, že si    
v životì ještì nìkdy koupím Mendìle-
jevovu tabulku), hoøí pøi velmi nízké tep-
lotì, a proto se s ním musí velice obe-
zøetnì zacházet. Jeden bulharský dìlník, 
jinak šikovný a opravdu hodný èlovìk,   
to nepochopil, jednou si zpùsobil má- 
lem smrtelný úraz, když v rukavicích po-
krytých magnesiovým prachem si šel      
k brusce pøiostøit nùž, kterým oøezával    
z výlisku takové ty ocásky, co po obvodu 
vždycky zùstanou. Od jiskry z broušené-
ho kovu mu rukavice vzplanuly a jeho 
bulharský par�ák  nepøišel na nic lepšího, 
než mu je polít sladkou limonádou, kte-
rou tam mìl stát v láhvi. Stokrát jsem mu 
to øíkala, pøipomínala, vysvìtlovala mu, 
že magnesiovým svìtlem se svítilo døív 
pøi fotografování místo blesku právì pro-
to, že ho dokáže rozžehnout malá jiskra, 
pouhý škrt. Nebyl to idiot ani asociál, 
zrovna tenhle bulharský otec rodiny chtìl 
poctivì pracovat a dobøe si vydìlat, aby 
pøilepšil rodinì doma, ale tohle prostì 
nerespektoval až do chvíle, kdy málem 
pøišel o ruce. Protože magnesiový prach 
sice vzplane od sebemenší jiskry a pøi 
nízké teplotì, jakmile se však zaène 
škvaøit, pøilne ke kùži a pak už teplota 
bleskurychle stoupá a nakonec jsou z to-
ho spáleniny, jako kdyby se polil nevím-
èím. Byl to pracovní úraz jako hrom, ale 
zamìstnavatel mì z nièeho neobvinil, 
Bulhar byl øádnì proškolen, mým úko-
lem nebylo kontrolovat, jestli mají dìlníci 
pøi broušení nože na rukavicích magne-
siový prach. 

Tehdy, v té dobì otrokáøských agen-
tur a zahranièních dìlníkù, kteøí neumìli 

èesky a v pøípadì Bulharù ani nedokázali 
èíst latinku, si mì šéfové považovali. V té 
dobì jsme si s Jindrou koupili ojeté auto. 

U zubaøe hraje rádio, soukromá sta-
nice, kterou tu v okolí poslouchají sko-  
ro všichni. Slýchám v nìm hlasy svých 
nìkdejších spolužákù, nejménì tøi se 
tam vystøídali u mikrofonu jako moderá-
toøi, mluví familiérním tónem a dìlají si 
srandu z televizního poøadu Na stopì,    
v nìmž se hledají pohøešované osoby, 
svìdci trestných èinù i jejich pachatelé. 
Bývalý spolužák Jánoš paroduje televiz-
ního plukovníka, jeho kumpán Nedvìd 
hraje redaktora a mluví o trestné èinnosti 
na hranici s Nìmeckem. Mluví o tom zá-
bavnì, ale podstata je vážná, pøes hrani-
ci se skuteènì vyvážejí vìci ukradené    
z kostelù a pøevážejí drogy. To je fakt. 
Jednoho z mých bývalých spolužákù       
z gymplu už za to zavøeli. Jiný známý 
zabil svého bratra, který terorizoval ro-
dinu svou drogovou závislostí, takže brá-
cha je mrtvý a tenhle kluk sedí v base ja-
ko vrah. 

Kamarádce Veronice prošustroval je-
jí manžel a otec jejích dìtí celé dìdictví 
po tátovi – auto, vybavení bytu, peníze. 
Exekutora nezajímá, co bylo èí a jak k to-
mu pøišli, zabavili jí tehdy i praèku, a to 
mìla jedno dítì roèní a druhé úplnì èer-
stvì narozené. Veronika taky sekla s vy-
sokou v Opavì, pracovala chvíli v míst-
ních novinách, odkud ji propustili a od   
té doby je doma. 

Au, teï si zubaø nasadil na vrtaèku 
nìco s velkým obvodem a hrubými dráž-
kami, drtí mi tím tu díru v zubu, až ko-
lem lítají støepy zèernalé skloviny, zajíž-
dí co nejhloubìji, kam se s tím nástav-
cem dostane, a nebolí to v zubu, ten je 
umrtvený injekcí, ale hluboko v hlavì, 
tam, kde mì vždycky bolelo, když jsem 
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byla doma sama, když jsem nemohla nì-
co ve škole zvládnout, nebo když mi       
v prváku napaøil profesor Vejražka repa-
rát z chemie.

V té továrnì na magnesiové výlisky 
se mi daøilo dobøe, dokázala jsem vyjít 
nakonec s každým. Bulhaøi vydrželi jen 
pár mìsícù a vrátili se domù, byla to ta-
ková doba, kdy sem agentury pøivážely 
tyhle dìlníky z východu, a oni byli tøeba   
z vesnice zvyklí pracovat na poli, a na-
jednou mìli chodit do fabriky. Byli z toho 
neš�astní, Poláci aspoò umìli èíst latinku 
a jakž takž vìdìli, co kde je, a rozumìli. 
Ale Bulhaøi píšou azbukou a nedovedli si 
pøeèíst ani pitomý Blesk, ani nápisy na 
obchodech a samozøejmì ani pravidla 
bezpeènosti. Nakonec je ten jejich otro-
káø zase odvezl, jen doufám, že domù    
a ne nìkam jinam, kde to bude ještì 
horší. Nìmecká firma posílila dohled pro-
støednictvím zamìstnancù z Ambergu, 
jedním z nich byl i jistý Viktor, kazach-
stánský Nìmec, ale vlastnì Rus, který 
se zaèal uèit nìmecky, až když se dostal 
s rodièi do Nìmecka, pøedtím normálnì 
chodil do ruské školy. Nechápu, proè ho 
sem nemohli poslat, když tu byli ti Bul-
haøi, lépe by se s nimi domluvil a umìl  
by jim vìci i napsat, ale pøišel až pùl roku 
po jejich odchodu.

V tu dobu už firma fungovala hladce, 
podaøilo se mi dokonce zvýšit produk-
tivitu, takže ze tøí smìn jsme mohli práci 
stáhnout do dvou a nedìlat noèní. Platili 
mì výbornì, koupili jsme si nìjaké za-
øízení do bytu, vymìnili okna a u toho 
auta nechali vybrousit motor. Byla jsem 
ovšem poøád v práci nejménì deset, ale 
spíš dvanáct hodin dennì, a zatímco 
jsem trèela ve fabrice, Jindra jezdil au-
tem za známými a tak.

To rádio je hrozný, žvanìj tam poøád 

dokola, a když pustí písnièku, zpívá si ji 

ten blbeèek Jánoš s sebou. Ten se mi na 

gymplu docela líbil, byl chytrý, šel rov-

nou bez pøijímaèek na matfyz. Za rok, 

ani ne, byl zpátky doma, vyrazili ho, pro-

tože chlastal a kouøil trávu, ale to asi ne-

bylo to hlavní, to myslím dìlali všichni, 

on ale nechodil na pøednášky, nic neo-

devzdával, ke zkouškám se nezapsal,    

a tak letìl. To jsme byli ze tøídy zatím 

dva, já jsem ovšem sekla s tou germa-

nistikou, protože jsem chtìla být s Jin-

drou, který tou dobou pøišel o byt a mu-

seli jsme to nìjak øešit. Jánoš, ten chytrý 

matematik, zaèal chlastat první ligu a na-

šel si místo moderátora v soukromém 

rádiu. Kdo ho znal døív, musí slyšet, že 

jeho hlas zní opile a ty drzosti a dùvìr-

nosti, které øíká do svìta, jsou souèást 

jeho opilosti. Ale lidi tohle baví, mají rádi, 

když se nìkdo chová dotìrnì a opile, pøi-

padá jim to srandovní. To jsem pochopila 

ve fabrice, kde sice v hale nebylo slyšet 

vlastního slova, ale v kanceláøi a úètárnì 

mìly ženské puštìné tohle místní rádio  

a poøád se nìèemu smály. Dneska je Já-

noš tlustý z toho piva a huba mu zleni-

vìla, už to není studentská drzost, co se 

line z rádia, ale spíš taková hospodská 

sprostota. 

Au, støep toho zubu, co mi ho zubaø 

vrtá, je ostrý a øeže mì do jazyka, když 

si chci vypláchnout. Ten Viktor z Ka-

zachstánu se choval slušnì asi tak tý-

den a pak se zaèal naparovat, prohlížel 

mi šuplíky, svolával porady beze mì, 

mluvil o mnì hnusnì pøed lidmi v dílnì. 

Dìlala jsem, že to nevidím, ale nedalo se 

to, on sice provozu vùbec nerozumìl, ale 

moje pokyny vždycky za mými zády zpo-

chybnil a pak zmìnil, takže si nakonec 

lidi možná i mysleli, že takhle blbá jsem 

já. Požádala jsem šéfy v Nìmecku, aby 

to vyøešili, aby ho dali jinam, nebo ho pøi-
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nutili, aby se nepletl do mé práce. Pøijeli 

z Ambergu, zavolali si nás, Viktor všech-

no popøel, tváøil se, že neví, o èem je øeè, 

pøátelsky se na mì usmíval a zeptal se, 

jestli mi nakonec prostì nevadí on? Jas-

nì, že mi ten parchant vadil, všechno, co 

udìlal, bylo namíøené proti mnì, provozu 

nerozumìl, lidem taky ne, bylo jasné, že 

oba dva vedle sebe pracovat nemùže-

me. Šéfové si vzali týden na rozmyšle-

nou a odjeli do Ambergu, Za týden už 

nepøijeli šéfové, ale pouze auto s vý-

povìdí. Pro mì.

Dostala jsem padáka z dùvodu reor-
ganizace firmy, podle zákona. Ten nì-
mecký šéf, co mì mìl rád a jezdil na 
audity, se kterými nemìl žádnou práci, 
protože jsem je vždycky vzornì pøipra-
vila, byl na dovolené. Dali mi pìt platù 
odstupného a bylo to.

Hned ten den, co jsem odešla z té 
fabriky navždycky, na mì padla tak 
strašná únava, že jsem málem nedo-   
šla domù. Vzpomnìla jsem si na jednu 
skladnici, kterou jsem musela propustit, 
protože byla alkoholièka a pila i v práci, 
nìkdy už ráno pøišla úplnì opilá, bylo mi 
jí tehdy líto, ale nedalo se nic dìlat, kdy-
bych ji nevyhodila, vyhodili by mì. Teï 
bych se mìla jít opít já, ale vùbec se mi 
nechce a taky nepùjdu, pùjdu domù, vle-
zu si do postele a budu spát. Jak já jsem 
vždycky tìžko vstávala! Máma øíkala,   
že to je následek toho, že jsem se na-
rodila nedonošená, že probuzení je jako 
malý porod, a já se proto tak tìžce bu-
dím. Abych si toho užila, dìlám celý život 
od šesti, kolikrát i od pìti ráno, a už ani 
nevím, jak se èlovìk cítí, když je vyspalý. 
Teï se ale vyspím za všechna ta léta     
a pak si zaènu hledat práci, nejradìji      
v Nìmecku, s tou mojí zkušeností. Má-
mu úplnì složilo, když jsem nechala té 
germanistiky, jenže já musela zaøídit to 
Jindrovo bydlení. Vzal nás tehdy k so-  

bì jeden èlovìk, u kterého jsem dìlala   
v létì brigády, byl to Nìmec, ale žil tady 
a mìl takový penzión, ve kterém poøádal 
rùzná školení. Bydleli jsme tam za úklid 
a za krmení kocoura. Jindra nemìl opo-
ru nikde, s ním by se nikdo nebavil, když 
svùj byt na sídlišti prošustroval tím, že 
neplatil nájem. Máma Jindru nenávidí už 
od té doby, co ho zavøeli. Když jsem 
pøišla domù, Jindra tam nebyl. Pøišel až  
v noci a oznámil mi, že naboural auto.

Na jeho opravu jsme dali èást mého 
odstupného, taky jsem si koupila poèí-
taè a zavedla internet, už proto, abych 
mohla úèinnì hledat nové zamìstnání. 
Zaèala jsem v nìmèinì psát motivaèní 
dopis s životopisem. Objednala jsem se 
k zubaøi, aby mi vymìnil ty staré hnusné 
èerné plomby za nové bílé. 

Když se èlovìk dívá na televizi, na 
cokoliv, vidí, že všichni dnes mají úplnì 
dokonalé zuby. Zpìváci otevírají hubu, 
že jim je vidìt až do krku, a v té hubì 
mají dvaatøicet perfektních zubù bez 
jediné plomby. Jindra, když jsme se 
poznali, mìl vpøedu jeden zub zlomený  
a vzadu mu jich dokonce nìkolik chybì-
lo. Bìhem let si to dal do poøádku, taky 
to nìco stálo, ale ještì ne tolik jako dnes. 
S vyspraveným chrupem vypadal hned 
mnohem líp, už na nìm nebyl vidìt kri-
minál, a taky si našel práci v jedné z tìch 
místních fabrik. Brácha øíká, že kdyby  
on mìl pracovat ve fabrice, radši skoèí   
z mostu, že to je pochybná svoboda po 
sametové revoluci, když jediná práce ši-
roko daleko je v nìmecké fabrice. Jindra 
je vyuèený strojaø, ale žádné stroje se 
teï u nás nikde nevyrábìjí. 

To frézování v mé puse koneènì 
skonèilo, z díry mi teèe krev proudem,    
s další procedurou se musí poèkat, až   
to trochu pøestane, doktor mi tam vrazí 
tampón s nìjakým roztokem a pošle mì 
do èekárny. Další!

JUBILEUM



13

Ukázalo se, že to naše nabourané 
auto spravit nejde, brácha, který se tím 
živí, mi to øekl rovnou, Jindra mu ale ne-
vìøil, tak si sehnal jiného mechanika, ten 
na to nìco koupil, zaplatili jsme to z mé-
ho odstupného, a pak se ukázalo, že je 
to celé nìjak hnuté a prostì to nemá ce-
nu. Ty zaplacené díly nám sice zùstaly, 
ale nebyly k nièemu. Auto nešlo ani pro-
dat a k tomu pøišla výzva zaplatit povin-
né ruèení a nìjakou pojistku, Jindra to 
neudìlal, když pøece s autem nejezdí,  
no a pak pøišla ta vìc s vodou. Pøed-
sedkynì našeho bytového spoleèen-  
ství svolala schùzi kvùli tomu, že pøi-   
šel nemožnì vysoký úèet za vodu, kte-
rou platíme spoleènì. Tak vysoký, že by-
chom každá domácnost mìli doplatit      
patnáct stovek. Øekla jsem, že to neza-
platím, protože to není možné, že to je 
buï chyba v mìøení, nebo ta voda nì-
kam uniká, ale nemùže se to øešit jenom 
tím, že se to rozpoèítá mezi všechny par-
taje. Na moje naléhání pøišla kontrola     
z vodárny a výsledek byl, že nìkdo kra-
de vodu, že se pøipojil mimo vodomìr.      
I tak je to divné, že by spotøeboval to-   
lik vody jeden èlovìk ve svém bytì, ale  
dùm se pod vedením té èùzy usnesl, že 
ten, kdo krade vodu, jsme my, pøesnìji 
Jindra. 

Jindøich si byl jistý, že to dìlá èlovìk  
pod námi, bydlí tam s ním blíže neurèi-
telný poèet spolubydlících, kteøí nejsou 
hlášeni, zato se poøád koupou a perou    
a splachují, zazvonil na nìj, aby mu to 
øekl, ve dveøích se pohádali, z toho bytu 
se vyhrnula spousta lidí, hádka se pøe-
sunula na chodbu, soused do Jindry str-
èil, ten sletìl ze schodù a zùstal ležet 
dole, pøímo pøede dveømi té pøedsedkynì 
družstva. Ta zavolala policajty,  vyšetøo-
valo se to, Jindru odvezli do nemocnice, 
zlomenou ruku mu operovali, trvalo to 
pomalu mìsíc a mezitím mu dobìhla      

v práci roèní smlouva. To, že jsem mìla 
smlouvu na dobu neurèitou a že mi pøi 
propuštìní museli dát odstupné, je dnes-
ka výjimka, i my jsme dávali dìlníkùm 
jen termínované smlouvy, právì aby by-
lo možné bez ohledu na zákoník práce 
èlovìka propustit. Takže Jindru propusti- 
li, a když zaplatil šedesát korun dennì   
za pobyt v nemocnici, byl bez práce a na 
podpoøe snížené o tu nemocenskou.

Už by bylo naèase, abych dostala nì-
jakou novou práci, dopisy s životopisem 
jsem rozeslala a rozvezla na spoustu 
míst, ale v Nìmecku je to tak, že èlovì-
ka nikdo nepøijme osobnì, odevzdáš 
papíry sekretáøce a oni se èlovìku 
ozvou, když ho vyberou. Neznám niko-
ho, komu by se ozvali. Kdyby mì nìkte-
rý z tìch nìmeckých zamìstnavatelù 
vidìl a kdybych s ním mohla mluvit, bylo 
by to snazší, dokázala bych ho pøesvìd-
èit, že své práci rozumím, ale k tomu ni-
kdy nedošlo. Brácha mì štve tím, že 
øíká, že mi nikdo práci nedá, protože 
vypadám jako socka, ale v tìch nìmec-
kých firmách nemùžou vìdìt, jak vypa-
dám, i kdyby to byla pravda, protože mì 
nikdy nevidìli. Nevím, kdo vlastnì u nich 
tu práci dostane a co pro to musí udìlat. 

Krev už mi neteèe, sice mám dolní 
èelist celou otlaèenou od toho háku, kte-
rým mi zubaø držel otevøenou pusu, když 
se tak dlouho vrtal v té mé sedmièce, ale 
to pøejde, i když myslím, že tam budu mít 
modøinu. Motá se mi hlava, už bych to 
chtìla mít za sebou. Když jsem byla       
u tohohle zubaøe naposledy, jeho ordi-
nace se zatoèila se mnou do koleèka 
zrovna, když jsem lezla na køeslo, sestra 
mì chytla, abych jí nespadla do nástro-
jù, a z ošetøení nebylo nic, šla jsem        
k praktickému doktoru. Ten zjistil, že 
jsem chudokrevná, øekl, že to vidí pou-
hým okem, ale že radìji udìlá krevní 
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depka, pomùže zakouøit si trávu a Jindra 

že ji vždycky opatøí, nemá cenu. Už radši 

ani lidi z rodiny k nám nezvu, i když v do-

bì, kdy náš byt byl nový, slavili jsme tam 

i s bráchou a mámou Vánoce. 

Vlastnì ani nevím, kam se všechny 

ty peníze z odstupného podìly. Ta bílá 

plomba má mdle mentolovou pøíchu�, 

doktor tu obøí díru zaèiš�uje špachtlí       

a pak mi dá skousnout papír pøes kopí-

rák. Ještì to nedoléhá. Vypláchnout, vy-

plivnout. 

Máma mi jednou øekla, že potíže se 

zubama znamenají potlaèenou agresi-

vitu. Øekla mi to v souvislosti s tím pi-

tomým Kazachem, ale já vím, že mìla 

na mysli Jindru, ponìvadž si myslí, že 

mám kvùli nìmu zkažený život. Kdyby  

mi tak ale poradila, co konkrétnì mám 

udìlat, jak projevit agresivitu, když se cí-

tím poøád unavená, smutná a celá bola-

vá. Za poslední rok jsem zhubla o sedm 

kilo, ten doktor, co mi vyšetøoval krev,   

se mì ptal, jestli tøeba netrpím anorexií, 

ale já jsem nikdy moc nejedla, od dìtství 

nejím maso a možná, to uznávám, moc 

kouøím. Anorektièka nejí, protože ne-

chce, mì prostì  za celý den kolikrát ani 

nenapadne, že bych mìla mít hlad. Ješ-

tì jeden skus pøes kopírák, teï už to 

sedí, horní i dolní zuby do sebe zapad-

nou na doraz. 

V rádiu plkají o nìjakých procedurách 

ve Františkových Lázních, ani èlovìk ne-

pozná, jestli je to zpráva nebo reklama. 

Sestra vypisuje úèet na tøi a pùl tisíce,    

a to mùžu být ráda, mùstek by stál pìt-

krát víc, kdyby se mi ten zub zlomil.

Objednávám se zase za mìsíc, jdu 

domù, mìla bych zavolat mámì, ale ne-

mám kredit, vlezu si do postele a budu 

spát, budu docela ráda, když Jindøich ne-

bude doma.  

obraz. Ten to potvrdil a doktor mi pøe-
depsal železo. Od té doby  nespím už 
tak tvrdì, že skoro není možné mì pro-
budit, a nejsem už tak strašnì unavená. 

Docela bych stála o to, aby mì Jin-

døich k tomu zubaøi doprovázel nebo aby 

aspoò pro mì pøišel, když jsem hotová, 

jsem z toho vždycky úplnì vyøízená.    

On se ale dneska vydal za svým otcem, 

jestli by mu nepomohl najít práci a jestli 

by mu nepùjèil peníze, protože nedoplat-

ky rostou, tøeba to povinné ruèení a po-

jistku za nepojízdné auto stejnì musí- 

me zaplatit, jinak nám ho ani nezruší,     

a èím déle se to vleèe, tím hùø. Jeho táta 

má peníze, dnes je už v penzi, ale býval 

øeditelem strojíren ještì za komunistù      

a i potom mìl docela vysoké pozice. Je-

nomže Jindru tenkrát zavøeli kvùli tomu, 

že pøevážel pøes hranice kradená auta,   

a jeho otci zrovna auto ukradli, a tak to 

nevydýchal. Já mu tu návštìvu rozmlou-

vala, je pøece jasné, že si to táta vyloží 

tak, že za ním Jindra pøijde, jen když nì-

co potøebuje, ale Jindøich mi na to øekl:   

A kdy jindy? Na to odpovìï nemám.

Koneènì vyjde sestra a pozve mì 

znovu do ordinace. V rádiu hraje country 

a sestra míchá v misce hmotu na tu bílou 

plombu. Všechno je klidnìjší než pøi tom 

vrtání.

Celá naše rodina Jindru nenávidí, 

myslí si, že jsem se do potíží dostala 

kvùli nìmu. Já mu  pomohla v dobì, kdy 

na tom byl nejhùø, možná jsem ho pøí- 

mo zachránila, a teï, když je zle i mnì, 

prostì doufám, že se o mì postará za- 

se on. Lidi se pøece neopouštìjí. Brá-

cha, kdyby tu byl, by øekl, že vždycky, 

když mnì je zle, Jindrovi je nìjakým zpù-

sobem vždycky ještì hùø a že mi nepo-

mohl nikdy. Na to taky nemám odpovìï. 

Øíct, že mi vždycky, když na mì padne 
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Mistøe, loni jste obdržel Nobelovu 

cenu za poezii. O to vìtší pozornost 

vyvolal váš letošní pøestup k reklamní 

agentuøe. Jak své nové postavení vní-

máte vy?

Já vám to øeknu takhle – poezie je 

práce jako každá jiná. Buï ji dìláte dob-

øe, nebo špatnì. Takže když mùj agent 

oznámil, že mì trejduje k reklamce, bral 

jsem to jako zajímavou zmìnu. 

Nìkteøí vaši fanoušci to chápou ja-

ko zradu.

Moje zkušenost je opaèná. Spousta 

fanouškù mi píše, jak je skvìlé, že si ny-

ní moje verše mohou èíst na billboardech 

na dálnici. Jedna øidièka mi dokonce na-

psala, že jí mùj verš na billboardu za-

chránil život.

To je úžasné. Prozradíte nám, co to 

bylo za verš?

Byla to reklama na zahradní traktùr-

ky. Ta paní vážnì uvažovala, že si tako-

vý traktùrek koupí, ale mùj verš ji od toho 

odradil. Zjistila, že by se jí traktùrek na 

zahrádku nevešel a musela by si ho dát 

do kuchynì.

Ano, teï si vzpomínám, že po zve-

øejnìní zprávy o této události prodej 

traktùrkù a smažených brambùrkù 

vzrostl o polovinu…

Samozøejmì. To je osvìdèená prav-

da, že negativní reklama je mnohem 

úèinnìjší nežli pozitivní. Jak se øíká v ho-

keji: „Nedáš, dostaneš.”

Romantici pøesto asi budou dál 

hlásat, že poezie není obchod, ale 

osudová volba… 

Juchtové pytlí
Oldøich Janota

Jistì, proto také v branži neøíkáme 

obchodovat, nýbrž trejdovat.

Krásné slovo, staroèeské. Pøesto 

však – vìøíte ve vyšší úkol posvìcující 

smysl bytí, k nìmuž jsme povoláni?

Život je pøedevším zmìna. Døíve by 

bylo nepøedstavitelné, aby øeknìme hráè 

Sparty pøestoupil do Slávie èi z StB tøe-

ba do ODS. To všechno byla prostì 

srdeèní záležitost. I dnes takové pøestu-

py fanoušci èi volièi nesou všelijak, ale 

sotva onen kritizovaný rozhodne gólem 

zápas, je jejich. Moderní èlovìk si uvì-

domuje, že pøežití v evoluèním vývoji vy-

žaduje pøedevším pružnost.

Narážíte na teorii sobeckého ge-

nu?

Sobeckého? Nauèili jsme se pouze 

svým genùm naslouchat. Ne náhodou      

i biologický pojem gen je odvozen od 

slova génius. Vždy� génius svými èiny 

posunuje geneticky kupøedu celé lidstvo.

A jak se z pohledu génia liší poezie 

od reklamy?

Tak pøedevším v reklamì máte pøes-

nì zadané téma a rozsah sloganu. To 

ovšem není ani v poezii nic nového, ví-

me, jak pøísná pravidla týkající se ná-

mìtu, volby metafor a metra byla tøeba 

již u japonského císaøského dvora.

Avšak co múzy, imaginace trys-

kající z pøetlaku básníkova nitra?

Jenže právì o tuto tryskající imagi-

naci v reklamì jde! Zrovna vèera jsem to 

èetl vytištìné na úètence jednoho super-

marketu: Prodáváme z lásky k Èesku. 
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Provìøovat, nedùvìøovat

Opatrnosti nikdy nezbývá. Stává se, 
že když se chce po nìkom nìco pojme-
novat, tak se pøi bližším zkoumání uká-
že, že osoba ta není toho hodna. Tøeba 
takový Bohumil Hrabal. Copak o to, psát 
umìl. Ale co je to platno, když pil pivo ve 
vìtším než malém množství. Za to, že 
nebyl poèat na loži manželském, zas ani 
tolik nemohl, ale taky by to nemìlo být u 
osoby, po níž se pojmenovávají školy.

T. G. Masaryk chválabohu alkohol 
nepil. Ale po smrti své manželky, jak na-
štìstí, èi naneštìstí, v poslední dobì vy-
plulo na povrch, udržoval jistá pøátelství 
s opaèným pohlavím, aniž ta byla lega-
lizována sòatkem. Ještìže mu to dcera 
Alice dlouho netrpìla. Pravdìpodobnì 
nedošlo k nejhoršímu, ale už to, že mís-
to aby v každém okamžiku myslel na 
republiku, myslel chvílemi na nìjakou 
mladší ženštinu, se dá kvalifikovat ja-   
ko jistá újma na absolutní dokonalosti. 
Ovšem to, co bylo po nìm pojmenováno      
v dobì, kdy tyto skuteènosti ještì veøej-
nost neznala, by se po nìm mohlo jme-
novat i nadále. Tøeba Masarykùv okruh. 
Ale jsem na vážkách, zda by se po nìm 
mìly dál jmenovat školy. O novém po-
jmenovávání jeho jménem èehokoliv už 
nemùže být samozøejmì øeè.

Problematické je i pojmenovávat ško-
ly po J. A. Komenském. Je to uèitel ná-
rodù, to je pravda. Jenže podnìcoval ci-
zí mocnosti proti naší dobrotivé vládì     
a katolické církvi. To nemìl dìlat. Dobro-
tivou vládu už nemáme, ale církev sva-
tou chválabohu máme a chceme s ní   
být každopádnì zadobøe. Stejnì jako      
s Janem Husem. Aèkoliv to byl kacíø, je 

Umìní, ulice
Stanislav Bukovský

po nìm pojmenována nejedna instituce  
a všude mùžeme vidìt jeho sochy. Je to 
chyba.

Po Boženì Nìmcové by se nemìly 
pojmenovávat ulice a stavìt jí sochy by 
se rovnìž nemìlo. Prý mìla jisté nedo-
statky ve vedení domácnosti. To vìru lze 
jen tìžko tolerovat. I když, to nelze upøít, 
spisovatelka to špatná nebyla. S Karlem 
Hynkem Máchou je taky potíž. Nebyl     
to špatný básník, ale chtìl se oženit       
s dívkou, kterou již pøed sòatkem pøivedl 
do požehnaného stavu. Ulice bych po 
nìm taky nepojmenovával, sochy mu ne-
dìlal. Ty, co už tìm dvìma byly posta-
veny, by se nemusely nìjak halasnì od-
straòovat, ale jejich ostrahu bych snížil 
na minimum a o zbytek by se už posta-
rali dobrodinci, co pomáhají našim hutím. 

Lepší to není, ani když se podíváme 
do vzdálenìjší minulosti. Karel IV. byl 
otec vlasti, ale jako vychovatel svých dìtí 
zklamal. Jeden syn pil a druhý byl zrza-
vý, èemuž odpovídal i jeho charakter. 
Mìlo by se proto zvážit, zda by se nemìl 
pøejmenovat Karlštejn. To Jan Lucembur-
ský vychoval syna dobøe, ale zase dìlal 
dluhy. Tím dal špatný pøíklad tìm, co 
vládli po nìm, nebo� dodnes jsme se to-
hoto neblahého dìdictví nezbavili. Svatý 
Václav je sice svatý, ale zašantroèil nì-
jaké voly. Kostely by se proto po nìm 
jmenovat nemìly. 

Snad jen Panna Maria je bez poskvr-
ny. Poèala, aniž zhøešila. Nejedna høíš-
nice k ní modlí se, aby jí dopøála zhøe- 
šit, aniž poèala nebo nìco chytla. Ta-
kové si pøirozenì nemohou myslet, že  
se po nich nìco pojmenuje. Vedle Pa-
nenky Marie je také Ježíš Kristus bez 
chyby. Po nìm se mùže bez obav coko-
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liv pojmenovat. A také na Járovi Cimrma-
novi se nic špatného nenajde. Kdyby-
chom tak v Plzni mohli po Járovi pojme-
novat nové divadlo, namísto toho, aby to 
bylo jenom Nové divadlo! Když ono se 
ale už jedno divadlo po nìm jmenuje.  

Umìní umìt umìní

Èím déle sleduji vývoj moderního 
umìní, tím tìžší je pochopit, co je to 
umìní. Umìní dnes totiž nedìlá, ba 
nemá dìlat ten, kdo to umí. Už neplatí, 
co øekl Karel Teige: Umìlec je èlovìk, 
který umí to, co jiní neumí. Pøesto ne-
ustále vzniká nové umìní, dokonce ve 
vìtším množství, než se staèí znièit, jak 
si už pøed mnoha lety povšiml bystrý 
pozorovatel a skuteèný znalec Milan 
Knížák. 

Umìní asi vzniká stejným zpùsobem, 
jako pøišla na svìt Biblí svatá. Tu na-
psali její autoøi inspirováni Duchem sva- 
tým. Stejnì tak nìkdo, a možná každý 
tvùrce, vytváøí umìlecká díla a sám pøi-
tom neví, kterak k tomu dochází, odkud 
se to v nìm bere. Ten, kdo to umí, ví, jak 
na to a spoléhá na své umìní, nemá prá-
vì proto šanci, aby do nìho nìkdy nìja-
ká inspirativní síla vstoupila. 

Proto asi malíø Zdenìk Živný se sna-
žil pøesvìdèit nìkteré dámy, co se v ži-
votì nepokoušely nic namalovat, aby se 
daly na malování. Když se zpeèovaly      
a poukazovaly na to, že to neumí a že to 
ani nikdy nezkusily, oponoval tvrzením, 
že právì proto mají nejlepší pøedpoklady 
vytváøet originální umìní. Že naopak od 
tìch, co to umí, se nic originálního oèe-
kávat nedá.

Svrchovanì demokratický antielitáø 
Vladimír Boudník mìl za to, že umìní 
mùže dìlat úplnì každý, a chtìl, aby se 
každý umìlcem taky stal. Asi se trochu 

mýlil, každý se totiž mùže umìlcem stát, 
avšak kromì umìlcù samotných. Snáze 
jest velbloudu skrze jehelní ucho projíti, 
než umìlci stvoøiti skuteèné umìní. 

Ovšem jsou takoví, kteøí dokázali na-
jít fintu, jak na to. Tøeba takový sochaø 
Alois Sopr si uvìdomoval, že má talent, 
a bral to jako handicap. Aby docílil po-
tøebné originality, tak poté, co nìco stvo-
øil, figuru, bustu, zkrátka cokoliv, praštil 
do toho prknem nebo to shodil na zem. 
Pak teprve s tím mohl ven. Kdyby to tak 
neudìlal, tak by se mu vysmáli a umì-
novìdci by ho zhanobili. Protože pøišel 
na to, jak svou dovednost mazanì skrýt, 
stal se národním umìlcem.

Co však s díly, která vznikla v do-
bách, kdy ještì umìlecký vývoj nedozrál 
do dnešní pøezrálosti? S takovou operou 
je to snadné. Staèí ji trochu pøedìlat, mo-
dernì nastudovat a vybavit odpovídají-
cími kulisami. Nebo ji pøetvoøit na muzi-
kál, ten je vždycky lepší.

Do starých obrazù zatím nikdo š�ou-
rat nechce, ale stojí za úvahu, zda by se 
nemìly vylepšit, stejnì jako ty opery. 
Dovedu si docela dobøe pøedstavit, že  
by se z obrazù Rembrandta èi Velázque-
ze dalo, kdyby se chtìlo, udìlat nìco 
modernìjšího. Kdyby se napoøád jejich 
obrazy nechaly takové, jaké jsou, mohly 
by divákùm kazit vkus.

Však už taky jedna umìnovìdkynì 
rozhoøèenì kritizovala vystavování pøe-
konaných obrazù od Zdeòka Buriana, 
Maxe Švabinského a Václava Brožíka. 
Správnì poukázala na to, že pod jejich 
zdánlivou dokonalostí se ve skuteènosti 
skrývá pouhé bláto. Tak to skuteènì ve 
své kritice napsala a mìla recht. Máme 
sice demokracii, ale kazit lidem vkus 
obrazy, na nichž lze poznat, co je tam 
namalováno, by se mìlo každopádnì 
zakázat. Kam bychom jinak došli?
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Kusamakura VI. 
v pøekladech Milana Šedivého

(14. roèník 2009) 

gull –
the wind’s way
with it

racek –-
tra� vìtru
za ním

Scott Mason 
(USA)

estuary mouth
curlew calls
moon rise in sea smell

èelist delty
koliha volá
východ luny v moøském 
                             èpìní

Leslie Giddens 
(Velká Británie)

First snow coverd
ruins of bombardment
but no remembrance

První sníh pøikryl
ruiny z bombardování
ne však vzpomínku

Silvija Trpèevská 
(Srbsko)

grass trembling,
trembling under the 
sickle
of the moon

trávník se chvìje,
chvìje se pod srpem
mìsíce

Beate Conradová 
(Nìmka žijící v USA)

drowning
in his own reflection
a snowman

tonoucí
ve svém odrazu
snìhulák

Dejan Pavlinoviæ 
(Chorvatsko)

brave firefly!
lighting the hands
of the catcher…

stateèná svìtluška!
osvìtluje dlanì
toho, kdo ji chytil…

Manuel Asorey 
(Argentina)

dawn
snow – moulded
into firs

úsvit
sníh – zformován
do jedle

Dan Doman 
(Rumunsko)

empty playground
I retrieve the boy
I was

prázdné høištì
vracím chlapce
jímž jsem byl

Dietmar Tauchner 
(Rakousko)

on a still standing wall
of a bombed grammar school
a map of the world

na tiše stojící zdi
vybombardované základky
mapa svìta

Vid Vukasoviæ 
(Srbsko a Èerná Hora)

driving home –
the rainbow
arrives there before me

jedu domù –
duha 
tam dorazí pøede mnou

Helen Yongová 
(Nový Zéland)

There is nothing but
One million of sun flowers
To the far horizon

Není tu nic krom
Milionu sluneènic
Až k horizontu

Hiromi Macušitová 
(Japonsko)
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Hledal jsem ho -
Jakub Fišer

Hledal jsem ho

za møížemi kostelních oken

na palouku pro mrtvého

i v otrubách

ženských bezpochyb

hledal jsem ho

v kvìtinách 

tak prostých

že by je voda nevylhala

ani strom

hledal jsem ho

i mezi rùžemi a trny

na jaguáøím tìle

dokonce i mezi listy na nebi

a našel

uprostøed sebe samotného

ptáka s ospalými køídly

kterými máchl

jako bych byl jen

kolemjdoucí…

Od té doby mu øíkám 

štìstí

ß øóêàý ÿãî 

Pøeložila Oksana Rahalskaya

ß øóêàý ÿãî 

çà àãàðîäæàìi êàñö¸ëüíûõ âîêíàý 

íà ëóæêó äëÿ íÿáîæ÷ûêà 

i ý âîòðóá'i 

æàíî÷ûõ áÿçðóõàý 

 

ÿ øóêàý ÿãî 

ý êâåòêàõ 

òàê ïðîñòûõ, 

øòî àíi âàäà á iì  íÿñõëóñiëà 

àíi äðýâà 

 

ÿ øóêàý ÿãî 

i ñÿðîä ðóæ ç êàëþ÷êàìè 

íà öåëå  ÿãóàðà 

íàðýøöå i ñÿðîä ëiñöÿ ý íåáå 

 

i çíàéøîý 

ïàñÿðîä ñÿáå ñàìîãà 

ïòàõà ç ñîííûìi êðûëàìi 

ÿêiìi  ìàõàý 

áûööàì áû ÿ áûý òîëüêi 

ïðàõîæû... 

 

ç òûõ ÷àñîý  íàçûâàþ ÿãî 

ø÷àñöåì 
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Muèitel Roald Dahl
Ivo Fencl

V dìtství mì v Mateøídoušce (1971 -
1972) zaujala krácená verze Dahlova 
bestselleru Karlík a továrna na èokoládu, 
aèkoli jinak nepronikla bìhem éry socia-
lismu do naší vlasti ani jediná jeho kni- 
ha pro dìti. Naštìstí na rozdíl od Dahlo-
vých povídek pro dospìlé. Tato tabu 
jsem sice v sedmi letech neøešil, ale jako 
takøíkajíc typická kniha pro dìti mi Karlík 
a továrna na èokoládu nepøipadal. Proè?

Autor se sice chová více než solidnì 
k titulnímu dobrotisku, které dokonce 
zdìdí fabriku, ale jinak dìti na stránkách 
pohøíchu muèí, aspoò prostøednictvím to-
várníka Willy Wonky. V reálném svìtì by 
na následky takového zacházení bezpo-
chyby zemøely. Jistì, umìlecká nadsáz-
ka, ale mìl jsem se ještì pøesvìdèit, že 
Roald Dahl straší dìtského ètenáøe víc 
než rád. Snad ani nezplodil knihu, kde by 
se i vaše dìcko nepotkalo se sekvencí, 
která je šokuje natolik, že na pøeètené do 
smrti nezapomene!

Roald Dahl (1916 - 1990), trojnásob- 
ný laureát Ceny Edgara Allana Poea, 
nebyl v nièem britsky tradièní a na roz- 
díl od vìtšiny Anglièanù prý dokonce 
chodil na houby. Ostatnì mohl, pùvo-
dem byl Nor. Nejen z jeho knihy Èaro-
dìjnice vytušíme jisté sklony k misogy-
nii, ba snad i nechu� k naprosté vìtšinì 
lidstva. V Jakubovi a obøí broskvi zastu-
pují hnus štìpné verše pøíhodné k po-
zvracení, které jsou výètem pokrmù,    
jež zbožòuje jakýsi Stonožník. V díle     
Moc hodný obr odhalí dìtský ètenáø ta-
ké ódu na prdìní, i když umírnìnou aso-
ciací na krkání, nu, a v Karlíkovi se ne-
vycválaní fracci jen rojí a jsou jeden za 
druhým krutì mrzaèeni v èokoládovnì, 
pokaždé, pravda, následkem vlastních 
slabostí. V knížce Èarodìjnice pak hod-

ný kluk aspoò na konci, chudák, zùsta-
ne myší. A ve slavné Matyldì trýzní øe-
ditelka školy dìti tak, že je buï zamyká 
do železné panny, anebo je roztoèí na 
dvoøe a vrhne jimi coby kladivem tìsnì 
nad hroty ocelové hradby. Kde se to 
všechno v Roaldu Dahlovi vzalo?

Nevíme. Ale narodil se ve Walesu      
a jméno dostal po polárním badateli 
Roaldu Amundsenovi. Jeho tatínek Ha-
rald bohužel podlehl zápalu plic, když 
chlapci byly teprve ètyøi roky. Když mu 
bylo osm, maminka jej pøedala péèi in-
ternátní školy, kde býval nezdravì bit, jak 
to pozdìji vylíèil v jedné dìsivé povídce. 
Ale zamiloval si literaturu a èetl mj. Con-
rada, Kiplinga, Marryata a Haggarda.   
Do svých vzpomínek Š�astná náhoda 
(do èeštiny je pøeložili Josef Linek a Mai 
Fathi Havrdová) pozdìji opíše z vysvìd-
èení let 1930 - 1933 taktéž následující 
hodnocení vlastních slohù. 14 let: Ještì 
nikdy jsem se nesetkal s chlapcem, kte-
rý by tak vytrvale psal pøesný opak toho, 
co chce øíct. Zdá se, že nedokáže na pa-
píøe srovnat myšlenky. 15 let: Naprostý 
packal. Zanedbatelná slovní zásoba, 
špatnì stavìné vìty. Pøipomíná mi vel-
blouda. 16 let: Tento hoch patøí ve tøídì 
mezi ty nejnedbalejší a nejnevzdìlanìjší 
žáky. 17 let: Stále zahálí. Má velmi ome-
zené myšlení a pøedstavivost.

A v osmnácti pøijal skoro dva metry 
vysoký Dahl místo obchodního zástup- 
ce u firmy Shell. Ta ho roku 1937 vyslala 
do Dar-es-Salaamu v Tanzanii, kde se 
nauèil svahilsky. V prvním svém èlánku 
poutavì líèí napadení jedné èernošky 
lvem. Pak vypukla válka. Pøihlásil se       
k RAF. Po šest mìsícù se uèil létat nad 
stády zeber a slonù a výcvik ukonèil       
u Bagdádu, naèež jej vyslali do Egypta. 
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Hned bìhem prvního nasazení obdržel 
chybné souøadnice a byl sestøelen nad 
libyjskou pouští. Letadlo shoøelo, jemu 
pukla lebka. Tøebaže byl popálený, do-
stal se z kokpitu a kamarádi se pro nìj 
doplazili do nepøátelského území. Pøežil. 
Pak válèil v Sýrii a v Libanonu, než ho 
kvùli zranìní poslali domù. Š�astnì mohl 
putovat na palubì lodi kol mysu Dobré 
nadìje. Jako by zaèal žít život podruhé  
a poèátkem roku 1942 se stal ve Was-
hingtonu asistentem britského leteckého 
zmocnìnce. Již za tøi dny osudovì potkal 
spisovatele C. S. Forestera, autora bu-
doucí námoøní ságy Hornblower, a na je-
ho podnìt sepsal svou první prózu Hraè-
ka. „Úplnì jste mì omráèil,” reagoval Fo-
rester v dopise. „Vaše povídka je skvìlá. 
Je to dílo talentovaného spisovatele, 
hned jsem ji poslal svému agentovi a po-
žádal, a� ji nabídne èasopisu Saturday 
Evening Post s mým doporuèením. Urèi-
tì vás potìší, že ji Post okamžitì pøijal   
a vyplatil za ni honoráø tisíc dolarù. Post 
se ptá, zda pro nì ještì nìco napíšete. 
Doufám, že budete souhlasit. Vìdìl jste 
o sobì, že jste spisovatel? Blahopøeji.”

Bìhem dvou let v USA vytvoøil tucet 
povídek. Dnes pøedstavující bez dvou    
z nich sbírku Pøepínám (1946, èesky 
2007). Vysnil si však taktéž pitvorné 
skøítky škodící letectvu, tzv. gremliny, 
jejich manželky fifinely a dìti widgety! 
Ona minimonstra se poprvé vynoøila       
v povídce Folklor gremlinù, z níž vznikla 
prvá z dvaceti Dahlových knih pro dìti 
Gremlini (1942). Historky o bytùstkách 
se mezi letci uchytily, jako by tam kolo-
valy odnepamìti. Ale ano, snad i pøedtím 
nìco podobného kolovalo, avšak úplnì  
v jiné podobì.

Dahl se vrátil do Anglie k matce a ži-
vil se od roku 1946 jen tím, že psal dvì 
povídky roènì, pøièemž na každé pilnì 
pracoval ètyøi mìsíce! Napsal i román 
Sometimes Never, verzi Gremlinù pro 

dospìlé, ten však propadl. Stejnì ale zù-
stává první knihou o nukleární válce, 
vydanou v USA po svržení atomových 
pum.

Také proto, že jeho pøíjmy z povídek 
nakonec byly nejvyšší v zámoøí, vrátil se 
do Ameriky a pozdìji získal tamní ob-
èanství. Vskutku svìtového úspìchu se 
však doèkal teprve sbírkami Nìkdo jako 
vy (1954) a Líbej mì, líbej (1959). V tom 
èase se také oženil. Vzal si o deset let 
mladší hereèku Patricii Nealovou, již po-
znal roku 1951, kdy konèil její pomìr    
se ženatou hvìzdou Gary Cooperem. 
Patricia se pøátelila i s Hemingwayem, 
jehož Dahl vždy respektoval jako svùj 
vzor.

Napsal také dva scénáøe podle ro-
mánù Iana Fleminga, autora bondovek,       
a aèkoli pohrdal televizí, osobnì v ní 
uvádìl seriál Mimo (1961). Skuteènou 
dahlománii však zahájil teprve Jakub      
a obøí broskev (1961) a vedle Karlíka      
a továrny na èokoládu (1964) se stala 
dalším z vrcholù jeho kariéry Matylda 
(1988). Je to pøíbìh holèièky toužící po 
vzdìlání v rodinì idiotù, holèièky, ve kte-
ré zoufalství uvolní paranormální schop-
nosti. V urèitém smyslu jde o zdaøilou 
dìtskou verzi slavné Kingovy prvotiny 
Carrie.

Mezi Dahlovy pøedchùdce co do stylu 
a zamìøení patøí napøíklad „krutý” britský 
povídkáø Hector Hugh Munro Saki, kte- 
rý shodou okolností zemøel právì v roce 
Dahlova narození. Sám Dahl stál jeden 
èas po boku Astrid Lingrenové v èele po-
myslného království literatury pro dìti.    
A v èem se lišili? Mám pocit, že zatímco 
on píše jaksi smìrem od pecky, kterou 
peèlivì, preciznì obaluje smìrem ven, 
Lindgrenová postupuje v jistém smyslu 
obrácenì a na poèátku každé její knihy 
je ohromný rozmach, který vždy musela 
nìjak zkrotit a ukoèírovat. Byli geniální, 
ale každý úplnì jinak.
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Zpáteèní Starý Plzenec

Bìda Ti,
hroudo pokøivená!
Pøipomínám si, 
opakuji nahlas všechna tvá  jména

***
Na  zádech
ucítím otcùv pohled
Zpocen létem – zcela uhnán úrodou
udìlá za mìstem køídový kruh

ve vratech se vylomí èlovìk 

Vidím ho
ale radìji zavøu oèi

***
A� kolem sousedských øeèí projdu                                            
                                              mìkká
– celá kožená mezi prsty –
 jen samý strup a vzlyk

***
Vìøím sestøe, že zahrada spí
Že se nám léty øedí krev
Na povel 
hrách na zeï odrazem

***
V kruhu let
V žízni po sklenicích
Vracím se domù ztrácím míru
Držím smìr

Zbyteèný rok

Omítka propuká do polévky
drolí se v jícnu
vytlaèuje vláseènice
do tìžištì bytu kde spolu nežijeme

Omìje, ostny…
Irena Velichová

Znám tvùj krok
za oknem než zamkneš

***

Objevuji po roce tvùj stín
pokaždé bolest – jak napoprvé
dva kroky za mnou
neklidný

***

Tolik dnù od tebe
a ještì poøád se stmívá

Hloubìji a níž je cítit v interiéru
záøí
které se stále
rozrùstá

***

Zakoušíme zornice na úpatí 
Hory
– tam se mnou nevystoupáš
z nehtù stvoøíš koøeny a vrosteš
kolem kmenu
omìje
a kolem úst
suk

***

Vskutku jsme byli tak
prorostlí trním
já bolestná tvá
ty mùj bezkrevný

Tma je nám na parapet akorát
Noc v nedohlednu

Spoleèné
ostny za�até
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Tøikrát na Západ

Ètenáø hloubavìji založený by se jistìže 
mohl otázati, cože názvem recenze myslím     
a sleduji, zdali snad pozdravení nebo dokonce 
poklonu – a proè rovnou trojí, pùjde-li o dva 
autory – a proè trojí také tehdy, jestliže pøe-  
ce ani jeden z nich ze západních Èech ne-
pochází – aè alespoò jeden tamo pobývá trva-
leji. Není jejich spojení v jediné recenzi nìèím 
umìlým a zbyteèným? 

Když já si ale myslím, že – pøes propasti 
prostoru a èasu – toho oba mí básníci mají 
mnoho spoleèného. Napøíklad vztah k jazyku 
co nástroji myšlení a podmìtu stejnì jako 
pøedmìtu umìlcovy tvùrèí práce. Jazyku, jenž 
je rovnomocnì inspiraèním zdrojem jako 
ústøedním tématem – zkoumán a zpochybòo-
ván, aby mohl býti ovìøen a potvrzen. K ja-
zyku stejnì jako k umìlecké tradici: nekopí-
rované, pøepodstatòované (a� už se jedná      
o surrealismus nebo ranì postmoderní bás-
nický experiment). A koneènì také k dalším 
umìnám a z nich k výtvarnému umìní najmì 
(oba jsou cenìnými, osobitými tvùrci koláží).

Jenomže mladší z nich, Miroslav Huptych, 
nevystupuje zde nyní (alespoò v prvním plánu 
ne) co básník; a vskutku jej – rodáka varns-
dorfského, pražského obèana – nemùžeme 
považovati ani za Západoèecha. Jakým prá-
vem tedy? Než však mávneme rukou, aby-
chom recenzi podstatnì zkrátili, dovolíme si 
tvrdit, že kdo není obèanem, ještì pøece mù-
že býti tvùrcem: Za celou øadu Huptychových 
knih (dìl autora rozhodnì netrpícího nadpro-
dukcí) vdìèíme totiž západoèeskému tusculu 
polžickému (sdílenému s prozaikem Kejhou), 
naposledy za sbírku aforismù a gregerií Ho-
dinky s vodotryskem (Pistorius & Olšanská, 
Praha 2013). Kteréžto útvary drobné prózy  
na svého autora vyzrazují seètìlost, jazykové 
mistrovství, rozlet fantazie vtipem vyostøený    
i myšlenkovou koncíznost stejnì jako preciz-
nost. Nejsilnìjší, sémanticky i výrazovì nej-
hutnìjší z textù bývají stejnì pøekvapivými 
jako obecnì platnými: v tisíckráte již vidìném 
hledají nové hrany a fasety, aby nás ve zdán-
livì již ohmataném èi obehraném nutili nalé-
zat symbolnou platnost a nové tóny: „Slyšela 
jsi plakat zubní pastu, že se už nikdy nevrátí 
domù?” „Pro nudisty je intimním osvìtlením 
tma.” Teï jde arci o to, zda se nejedná je-
nom, pouze a hlavnì o pøíznivce pøímého 

(NE)KRITICKY

slunìní za nepatøièné pro nì situace. A co       
z toho vyvodíme a zda se pokusíme podle 
daného mustru vytváøeti konstrukce vlastní. 
Smáti tady znaèí nejen lépe vìdìti, ale také 
dále – tedy i hloubìji – a pøesnìji vidìti.

Ponìkud níže budou stát texty jaksi 
pøemoudøelé, knižní, operující s velkými slovy 
(jichž rozmìr neponechává prostoru naší 
kognitivní aktivitì): „Do literárního nebe vede 
cesta pøes soukromé peklo.” Když už intelek-
tuálština, tedy taková, jež bohatne možnostmi 
plynoucími ze sémantického i obrazného po-
tenciálu vysloveného: „Metafora je amforou 
mezi ostatními hrnky bez dušièek.” Když už 
metafora, tedy realizovaná (opìt jako návod   
k použití – totiž ne jen vidìní vìci, ale vùbec 
myšlení o vìcech – samozøejmì myšlení        
v øeèi!): „Mám-li v hlavì okno, možná tam 
mám i kvìtiny.” „Když budete myslet šejdrem, 
èeká vás mnoho pøekvapivých objevù.”

Pøiznávám ovšem nakonec, že nejvíce 
mne zaujaly texty stejnì pøesné jako poetické 
a jako mnohovrstevné, pøes svoji struènost 
(krátkost) lákající k dalším novým ètením a re-
alizacím. „Sochy hnízdí ve skalách.” – Jako 
zatímnì nerealizovaný potenciál nìèeho,        
z èeho mùže býti socha? Jako pøiznání se        
k pùvodu a hmotì, z nichž jsou stvoøeny? 
Jako budoucí pøíští všech kamenných soch? 
Co výraz setkání naší fantazie s aktuální 
realitou vybízející k tvùrèímu ètení? Kdoví... 
Kdepak: My víme! – tady, v této chvíli víme – 
nebo� na naší lžíci pøece záleží, kolik a co si 
nabereme.

K vystižení osobní situace, za níž vznika- 
jí poslední dvì sbírky v Plzni žijícího rodáka   
z Èernìtic u Volynì èili Josefa Hrubého, snad 
smíme øíci, že tu jde o bilanci: osobnì exis-
tenciální, ale také umìleckou – a nikoli nut-  
nì jen literární, bilanci poutníka krajinou øeèi    
i krajinami svìta aktuálního. Bilanci, jež s se-
bou pøináší sice vznešená slova jako „milost” 
nebo „radost”, ale která tato hned provìøuje   
z hlediska jejich oprávnìnosti èi sémantické 
nosnosti: jsou-li rytmicky i výrazovì pøesnými, 
nejsou-li snad až pøíliš ohmatanými, jak –       
a zda vùbec – jsou v textu myšlena (dokonce, 
jak je v dané pasáži bude vnímat ètenáø). 
Bilanci vždycky neúplnou, eliptickou: u tohoto 
básníka máme pokaždé pocit, že nám po-
skytuje pouhý výsek z vìtšího nálezu, torzo    
z delší výpovìdi. To však není jediná obtíž, jež 
na nás pøi èetbì básní žijícího klasika èeká. 



24(NE)KRITICKY

Dodávám, že onoho již obnošeného kabátu 
užívám zde co salónního obleku z nedostatku 
lepšího odìní, jež mìlo by vyjádøiti úctu k nì-
komu, kdo se stal tvùrcem typickým. Tvùrcem, 
nebo� i pøes svùj požehnaný vìk jesti tvoøi-
vým a hravým, nespokojujícím se s dosaže-
ným (mj. Literou za poezii), setrvalým v pod-
statném – a promìnlivým ve zpùsobu dosa-
žení.

Tedy k oné setrvalé obtíži... Josef Hrubý 
zùstává i nadále tvùrcem svébytné varianty 
volného verše, jenž je u nìj rytmován nikoli 
jen napìtím mezi segmentací textu do veršù  
a úsekù syntaktických, ale jednostejnì s tím 
rozèlenìním textové pasáže do rozlièných pa-
radigmat pøíslušejících dosti odlehlým význa-
movým rovinám: øídké úseky lyriky krajinné 
jsou tak prostøídávány pasážemi textové se-
bereflexe, filozofující lyriky existenciální, vaz-
bami intertextovými (vedenými nejen uvnitø 
literatury, ale také k jiným druhùm umìní) – 
nìkdy je to dokonce tak, že týž (zpravidla 
veršový) úsek mùže pøináležet k nìkolika       
z výše uvedených entit a jeho ètenáøská rea-
lizace v každém z uvedených rámcù  novì na-
svicuje celou báseò. Pøestože je nedlouhou, 
budeme ji èíst dlouho, nebo� vlastnì nìko-
likráte. Radím, abychom tak èinili nikoli po so-
bì, ale naráz: asi tak, jako když èteme obraz.

První sbírka Milost (Galerie mìsta Plznì, 
Plzeò 2013) hned v jednom z prvních veršù 
nastoluje nìkolik pro Hrubého signifikant-  
ních motivù: existenciální úzkosti, dìní se vìcí 
v prostoru a èase, pohybu, který se dìje vnì    
i uvnitø subjektu, pamìti, jež není jen indivi-
duální spojnicí s minulostí, ale také obecným 
etickým korektivem: „Po èerné pamìti / se-
stupujem k rybám”. Hrubého poezie není ani 
zde trpným a mechanickým odrazem aktuál-
ního svìta, daleko více jesti vytváøením své-
rázného a svébytného svìta básnì, v nìmž 
jednotlivé – pøestože zdánlivì nesrostité – 
obrazy vyrùstají z jejího úhrnného plánu do-
konce více než z potenciálu obrazù pøed-
chozích. „Veèer ohništì / jak mísa malin / 
vonìlo / daleko od sloves”. Smyslovì vníma-
telná, zkušenostnì okoušená a pøedstavitelná 
konkrétnost povahy vìcné je tu konfrontová-
na se schopností myšlenkové abstrakce, se 
schopností vejít do básnì za sebe a tázati se, 
proè, jak daleko a jakým zpùsobem. Zda tedy 
pùjde o pouhou absenci dìje, nebo též o (vì-
domou?) ztrátu možnosti èi dokonce schop-

nosti o nìm (za daných okolností) vypovídat, 
ztrátu samotného aktu vyprávìní – jako odraz 
ztráty onoho dìní se vìcí – anebo (naopak?) 
zahuštìní pøíbìhu do dìjících se vìcí. „...dvoj-
teèka / A to je vše co zùstalo”.

„Veèer / sevøel tak prudce oblohu / až se 
ves utrhla od hvìzd”. V Hrubého básni do-
chází k materializaci prostoru a èasu do vý-
sledného stavu jich vzájemného prostoupení. 
Vznikající celek jako by tu byl pro všechny 
naše smysly – a také pro náš intelekt (vèetnì 
zkušenosti a pamìti, citu jazykového i naší 
obeznámenosti s kulturní tradicí): „Houslisté 
po støechách / Na nebi zlatnický krám / Sbì-
raèi pomeranèù”. Šalom-Alejchem podává si 
tu ruku s Marcem Chagallem.

Øada básní nabývá podoby dialogu s ne-
pøítomným (a pøece aktivním) subjektem žen-
ského rodu. Kdo byl a není, pøece jest – už 
napoøád: skrze èiny, vìci, slova. V básni se     
v jazyce zahuš�ují odlehlé pøedstavy, prostory, 
vìky. Svìt stvoøený a subjekt tvoøící bývají     
z téže látky a vzájemnì za sebe ruèí: „Maluješ 
/ a už nikdy se z obrazu nevracíš”. Imperativy 
nás nutí realizovati bytí básnické. Možná jsme 
na chvíli (...napoøád?) osamìli; leè se vzpo-
mínkami, se slovy. S vìcmi a pøedstavami. 
Obrazností i pamìtí. V nichž se nic netratí be-
zezbytku. Žito ve slovech. A tedy v intelektu.   
V nás a námi. Žito ve slovech. Tudíž sdíleno. 
Nebo� hovoøit o samotì znamená ji pojme-
novat, pojmenovat znaèí sdìlovat, sdìlovat 
sdílet - tedy zrušit kletbu? Holanovské ozvy – 
„Závra� / která by nebyla láskou / a nebyla 
milostí / O èem byla?” – kótují cestu k pod-
statnému, jemnì odstiòujícímu významy slov 
a  vedoucímu zároveò rozdìlovník i spojovník 
mezi milostí a láskou.

Nevypomáhám si tu frází jenom zdob-
nou? K èemu PODSTATNÉMU? Jaké bás-
nické bytí mám na mysli? Jenže zde si vy-
pomohu metaforou, básník mùže nabídnouti 
leda cesty a ukazatele smìru, ne cíle ani ne 
nohy. Tedy se vra�me k onìm imperativùm: 
„Po pamìti si pøehrávám / tvou tváø / a ty pro-
síš / pøehraj i druhou stranu”. Takový pøíkaz 
zdá se arci nesmyslným: žádnou druhou stra-
nu tváøe pøece... Opravdu si z bytostí (a vìcí) 
milovaných i nemilovaných pamatujeme jen èi 
nejvíce povrchy? Z událostí pøíbìhy?

„Po použití ple� odložit / Metafory po 
upotøebení / vyrýt a dát na kompost”. Nelze 
tuto pasáž chápat i jako výzvu k celostnému 
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bytí, jež nebude rozlišovat (aè si je rozdílù      
a hranic vìdomo) mezi svìtem pøed a za oèi-
ma, svìtem stvoøeným a svìtem rekonstruo-
vaným z textového materiálu?

Hrubého poezie se mùže nìkomu zdát až 
pøíliš hermetickou; já však míním, že tìžkou 
ano složitou je právì tím, nakolik se dožaduje 
ètenáøe aktivního, spoluutváøejícího dílo, a na-
kolik mu (s dùvìrou v jeho tvùrèí potenciál) 
poskytuje maximální prostor a svobodu – totiž 
minimální vodítko, návod k upotøebení.

Novìjší Hrubého sbírka Dva klíèe (Galerie 
mìsta Plznì, Plzeò 2014) nám pøesnìjší vo-
dítko skýtá alespoò ve vymezení krajinném; 
kdyžtì se zde bezešvì témìø spájejí dvì dù-
ležitá úkrají Hrubého života, totiž jih (kraj 
kolem Volyòky) a západ Èech (by� jsou klíèe  
z plzeòského mìstského znaku nástroji k ote-
vøení brány k noci – brány ke dni). Tímto Josef 
Hrubý ponìkud pøipomene pozdní básnic-  
kou tvorbu Emila Juliše – tu ovšem ukotvenou 
v úkrají severoèeském. Samozøejmì by bylo 
možné shledávati i vazby ménì zøetelné: což 
se Hrubý preislerovskou inspirací v básni Bílý 
kùò nepøibližuje poezii hoøovického Ivana 
Slavíka? Vizuální podání vìcí zvýrazòuje bás-
níkùv vztah k umìní výtvarnému; sbírka je 
ostatnì dedikována památce autorova pøítele 
– malíøe Jiøího Patery.

Stejnì jako ve sbírce pøedchozí se i zde 
vzájemnì prostupují prostor (nyní více v hávu 
krajinném, krajina vnímána jako text) a èas: 
„Ticho bloudí / okyslièený èas se èeøí na Vo-
lyòce”. Jenom možná zøetelnìji ožívají, aby se 
o to více mohly (vlastnì už mohli) úèastniti 
dìní.

„Opakuji si / jazyk stolu a jazyk dveøí / Na 
budíku stárnu / uèím se køehkému umìní / 
borùvek”. – Pro Hrubého je typické zastírání 
vztahu mezi básnickými pøedstavami ve pro-
spìch vlastní kognitivní aktivity recipientovy. 
Co si JÁ pøedstavuji pod jazykem stolu a ja-
zykem dveøí? Pùjde o pøedstavu èistì vizuál- 
ní – nebo také zvukovou? èi dokonce i hma-
tovou? Nakolik dokáži zapojiti také zkušenost 
a intelekt? Jazykem pak mùže býti nejen øe-
èový orgán, ale také sám akt, zpùsob vedení 
øeèi. Ba dokonce i za konkrétní realizací pro-
mluv stojící systém. A systémové odlišnosti ja-
ko nástroj rozlišení, ale i neporozumìní, ne-
možnosti vzájemné komunikace. Køehké 
umìní borùvek nám pak k obdobným prùzku-

mùm poskytuje ještì více prostoru a mož-
ností.

Pasáž „Kde jsi? / Jsi za dveømi? / Za øád-
kami / setmìlo se v hladomornì” nás upo-
zoròuje na význam, jejž Hrubý pøikládá seg-
mentaci svého textu do jednotlivých veršù. 
Poslední z nich totiž, aniž popírá pøedešle øe-
èené, toto pøece dovybavuje o poznání tra-
giètìjším odstínem. Doplòuje navíc pasáž Za 
øádkami jinou vazbou významovou i syntak-
tickou, o jiný rytmus. Nikoliv už v bezprostøed-
ním vztahu k oslovenému, poøád však se zøe-
telem k jeho existenciální situaci – jež je takto 
– skrze text – spájena se situací promlouva-
jícího interního autora.

Pro Hrubého poezii není typickou rozvich-
øelá obraznost, ale polyfonie v øazení pøedstav 
(vizuálních, zvukových i intelektuálních) spá-
jejících v jeden veršový èi syntaktický celek 
vìci znaènì odlehlé vazbami stejnì metafo-
rickými jako metonymickými, syntaktickými 
jako slovotvornými (øídké a invenèní neologis-
my), prostorovými jako èasovými. Za dìní se 
(ožívajících) vìcí a zhmotnìlých aktivit èi akcí 
duchovních. „Jednou / když se staøenka mod-
lila / sletìly se kolem ní / lanì labutì a hou-
sata”. Z prototextu dávné modlitby prostupu- 
je fauna do nìkdejšího aktu (co výsledek         
i souèást) – vlastnì textu (fikce aktuálního 
svìta) – a následnì také do metatextu básnì 
(zprávy o tomto aktu).

V okamžicích zastaveného èasu vìzí vý-
znamový potenciál èasoprostorových souøad-
nic (b. Vteøina). Pod pletí vìcí nalézáme je-
jich pravou podobu, jejich duši: „gotické 
topoly”. Emblémy se rozžívají ku svému 
popøení („Kyselá citrónová š�áva z luny;” 
„Šikmý sníh metafor”). Gramatická poezie na-
bízí cestu ku hledání zatím skrytých souvztaž-
ností (neukazuje obdobný rytmus na blízkost 
významovou? – „ze stezky do stesku / do 
stránì do stráznì”). Otázka pronesená Za 
mrtvým sousedem (A jeho duše kdepak je?”) 
je dvojteèkou otevøenou našemu dopovìzení: 
Co zbývá z vìcí, z uplynulých okamžikù, obra-
zù, hudebních dìl, knih (i tìch zakázaných 
nebo nenapsaných) – v naší pamìti, v našich 
textech, našich skutcích – a co zbývá, co zby-
de po nás? Kéž by „...ano / ještì syrové”. 
...nikoli dokonalé, jednou provždy øeèené, 
dohotovené k definitivnímu tvaru. Ale: otev-
øené tvé i mojí mysli a možná také ruce.

Ivo Harák
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Náprava podle 
Stanislava Bukovského

Kdo by nereptal na dnešní dobu? Ovšem 
jen intelektuál to provede esejistickou for-
mou! Stanislav Bukovský ve své nové kníž-  
ce O (ne)nápravì vìcí veøejných (Pro libris, 
Plzeò 2014) mùže mluvit na toto velmi široké 
celospoleèenské téma ústy vzdìlaného a zku-
šeného muže. Musíme to øíci otevøenì, pro-
tože vìk, pohlaví a vzdìlání hrají v podob-
ných diskusích na téma zkaženosti dnešní 
doby èi spíše èeské spoleènosti zásadní roli. 
S tím jsme se jistì setkali všichni.

Knížka pìtadvaceti textù odpovídá na otáz-
ku, jaká je dnešní doba, co náš životní styl, 
zda ještì známe nìjakou kulturu a jestli ji vù-
bec chceme, co je zaè demokracie a do ja-
kých spìje koncù. Bukovského pohled nepo-
míjí politiky, stejnì jako dùchodce, nikoho ne-
poslouchající dìti, stejnì jako katolíky plnì 
poslušné vždy tomu Nejvyššímu, bulvární 
novináøe a tvùrce nekoneèných seriálù, tvùr-
ce dluhù, zvláštì tìch státních, a pak hlavnì 
všechny ty vydìlávající a nakupující.

„Nejsou-li nìjak zvláš� od samého poèát-
ku svého žití bohatí a vìøí, že si i nadále za-
chovají èi ještì zvýší stávající zdroj pøíjmù, 
vezmou si hypotéku. Aby mìli kde bydlet        
a aby mìli všechno to, co mají lidi dnes mít. 
Pracují, aby mìli na splátky, na úroky, na úro-
ky z úrokù, na bydlení, na ježdìní autobusem, 
na nakupování všeho možného, na dovolené, 
zkrátka na všechno, co žádá doba a k èemu 
je svádí móda a reklama. Jenom bezdomovci, 
blázni a výstøedníci se nechovají, jak je to ob-
vyklé a žádoucí.” (Potøeba chránit svobodu)

Všechny texty formálnì sjednocuje kon-
sistentní forma i jazyk; jde o krátké eseje se 
zamýšlenou pointou, která je buï nastínìný 
problém øešící, nebo jen øeènická, když daný 
oøíšek nerozlouskne ani pánbùh. Jazyk vykrý-
vá pole od umìleckého pøes publicistický, až 
po obecný, resp. pseudoprostìsdìlovací („Dì-
ti, když je, vole, svoboda, nemusejí poslou-
chat. To je pro dìti super, pro ty, co je mají na 
starosti, už tak ne.”). Takže podtrženo seèteno 
mi žánrovì vychází esej psaný publicistickým 
stylem. À propos: problematice èeštiny se Bu-
kovský samozøejmì nevyhne.

„Zatím ještì mluvíme a píšeme èesky, ale 
už ne hezky. Bude-li vývoj jazykové kultury 
pokraèovat nastoupeným smìrem, ani té èeš-

tiny nebude brzy moc velká škoda. Než mluvit 
špatnì èesky, to a� radìji mluvíme poøádnì 
anglicky. A tak nevím, proè se jeden náš pan 
prezident poøád obával, že nás Evropská unie 
pøipraví o naši identitu. O minulost nás nepøi-
praví, na tu jenom zapomeneme a víc už nás 
o nic pøipravit nemùžou, než èeho jsme se 
vzdali sami. Kde nic není, tam ani smrt, ba ani 
Evropská unie nebere.” (Národní identita)

S mnoha nastínìnými poznámkami a po-
støehy mohu jen souhlasit: demokracii si 
opravdu kdekdo vykládá tak, že nikdo ne-
musí nic, a nemusí ani nikoho poslouchat   
(viz s. 16), politici soudí, že lidé si volit vlast-
nì neumí, tak se zvolí sami (viz s. 12), že no-
vináøi soudí, že pouze s nudným zpravodaj-
stvím a kulturou by nikoho nepobavili, a tak  
se zabývají skuteènostmi vhodnými pro ten 
jejich televizní kanál, proè by se jinak právì 
tak oznaèoval, že (viz s. 24). Jiné postøehy 
jsou alespoò pro mne problematiètìjší. Napø. 
už jen pøedstava, že dùchodcùm pøipravíme 
místo skromného dùchodu švédské stoly,   
aby se slušnì øeèeno vykrmili k smrti (a spo-
leènost ušetøila na dùchodech i na zdravot-
nických výdajích) mi pøipadá umìlecky skrom-
ná (Dùchodová reforma). Rovnìž bych si 
netroufala soudit vìøící lidi pøi konání dobrých 
skutkù, zda opravdu vycházejí – podle autora 
– pouze ze své víry, že za to dostanou „odmì-
nu shora” (a dostanou se „nahoru” hlavnì po 
smrti – pozn. I. G.), nebo zda snad také mají 
nìjaké svìdomí èi vnitøní pøesvìdèení (Kon-
flikt svìdomí).

Ovšem v diskusích na téma naší „zahní-
vající” spoleènosti bude vždycky každý èlovìk 
akcentovat jiné problémy a jejich aspekty uvi-
dí jinýma oèima a bude se chtít k nim vyjádøit, 
protože pøece není jedno, v èem to vlastnì ži-
jeme. A tak je dobøe, že to pøíjemnou knížkou 
s nahatou pramáti všeho høíchu Evou na des-
kách a formou literárnì i intelektuálnì hodnot-
nou za nás zase jednou udìlal Stanislav Bu-
kovský.     

„Mám dojem, že pro ten chaos, v nìmž 
žijeme (kupodivu chaos byl podle bible i na 
poèátku svìta – pozn. S. B.), se název „bez 
názvu” hodí docela dobøe. Doporuèuji jako 
nouzové øešení prozatím žít ve století „Bez 
názvu”. Tøeba si to naši potomci jednou na-
zvou lépe a trefnìji.” (Jaká je doba)

Ilona Gruberová
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Svìží závan z Plznì

Rozhodnì to nebyl žádný obyèejný pátek: 
20. bøezna totiž paní Zima docela ochotnì 
pøedávala své žezlo, navíc probìhlo èásteèné 
zatmìní slunce. Ale hlavnì – v pražské lite-
rární kavárnì Jiný kafe se konal 127. Veèer 
pøimìøených depresí. Natìšená Zorka Ši-
mùnková pøivítala jako nejvìtší lákadlo dvì 
hvìzdy plzeòské literární scény – Ivo Fencla  
a Marka Velebného.

Aniž jsme se osobnì znali, pøivedla mne 
matka Prozøetelnost k jejich stolu. Coby pilný 
ètenáø Plže znám kvalitní tvorbu této silné 
dvojky docela dobøe. Veèer zahájil Ivo Fencl 
prózou Idealista, romantik, kritik a Marie. Pou-
žil své osvìdèené zbranì, totiž výrazný pøed-
nes. Hlasivkami zruèného loutkoherce mìnil 
zabarvení hlasu, abychom lépe vychutnali sen 
idealisty, chudého romantika i sen kritika. Zku-
šený fabulátor osvìžil své lehce bizarní pøí-
bìhy humorem.

Poté se Marek Velebný prezentoval po-
vídkami Sauna a Chotìšovské baobaby. Roz-
verné putování autem bylo rovnìž okoøenìno 
humorem. Kdysi jsem èetl pøiznání Marka, jak 
se vyrovnává s trapasy. Pøes masku bodrého 
chasníka je to zkušený profík. Dosud nikdy 
jsem nezažil vystupujícího, který by dokázal 
èíst text a souèasnì volat mobilem. A když 
sympatický harmonikáø Marek Vojtìch spustil 
moravský nápìv, zaèal Marek Velebný poho-
tovì cifrovat.

Tìch chytlavých písnièek bylo povícero, 
takže mnozí pøítomní se oddali èisté radosti    
a oslavili závìr veèera tancem. A tak to má 
být! Ještì jsem totiž zamlèel, že ten nevšed- 
ní pátek byl oficiálnì vyhlášen Mezinárodním 
dnem radosti. Milovníci psaného i mluveného 
slova dokázali, že nepatøí mezi škarohlídy.

Jaroslav Schnerch

Gradující soubor fejetonù

Urèitì znáte plží rubriku Antibukolika. Malíø 
Stanislav Bukovský s ní zaèal v roce 2010. 
Uplynuly ètyøi roky divù a Jana Horáková 
uspoøádala výbor z tìchto fejetonù pod ná-
zvem O (ne)nápravì vìcí veøejných (Pro libris, 
Plzeò 2014), pøièemž se postarala o tema-
tickou gradaci ètyøiadvaceti ironických úvah. 
Mistr pøijal výzvu a publikaci sám ilustroval.

Ve stopách Rudolfa Køes�ana a dalších 
klasikù fejetonu tu Bukovský putuje od jed-
noho neotøelého pouèení k dalším a dalším. 
Neotøelost nic nemìní na jejich obecné plat-
nosti, avšak oj. Ta dìlá opakovanì drc, když 
se potká s krušnou realitou. Huj i fuj se støí-
dá, nejenom na (také plzeòského) herce Mi-
roslava Horníèka vzpomeneme spolu s Bu-
kovského Chválou hnoje. Skvìlého výtvarní-
ka Vladimíra Modrého si starší z nás vybaví   
v souvislosti s jeho citovaným postesknutím, 
že „v Plzni nechcíp jeden pes. V Plzni je psí 
høbitov.” Souhlasíte, Vladimíre Novotný?

Co další námìty? Pálí i žahají, až do-
stáváme kopøivku, ale proè nevzdat hold 
autorovì prostoøekosti. Èeská národní iden-
tita: Rozplývá se? Dùchodová reforma? Lze ji 
vùbec uskuteènit? Zapeklitost církevních res-
titucí. Šance srovnat si kapitalismus poèátku 
milénia s tím za tatíèka Masaryka. Volby? Vol-
by, ty už naprosto nezvládáme. Demokracie? 
Neselhává už pro nevykoøenitelné vlastnosti 
lidského plemene? A svobodìnka, svoboda? 
Je tu, pravda, palèivá otázka po její definici.

Bukovský se však vážnì i nevážnì zao-
bírá také záhadou takzvaných kurvítek. Tyhle 
legendární souèástky dle konspiraèních teorií 
jsou v nitrech vìtšiny výrobkù jako zlí skøítci   
a vyøazují tyto promptnì z provozu hned         
s konci záruèních lhùt! Možná je to pravda! 
Spíš ne, ale vkrádá se mi v mysl vzpomínka 
na fejeton Ondøeje Neffa, podle nìhož dnes 
mnohé produkty sestávají... Akorát z kurvítek.

Ještì mocnìji mì ovšem lapila další       
zde pøítomná paranoidnì konspiraèní teorie. 
Je vážnì nejnebezpeènìjší ten obèan, jenž 
vegetuje s asketickým využitím životního 
minima, asi jako kdysi americký „blázen” Tho-
reau u jezera Walden na pozemcích svého 
pøítele Emersona? Možná ano. Ekonomika   
by totiž kvùli takovýmto mnichùm brzy tak-
øíkajíc zkapala. Je jích, pravda, málo, a to je   
svým zpùsobem štìstím svìta. Anebo smù-
lou? Bukovský žertem tvrdí, že jsou ti pøe-
byteèní nenápadnì likvidováni, aby se náho-
dou nestali ctìným vzorem na piedestalu. 

Nepotøebujeme nové Thoreauy! Nepotøebu-
jeme (herce) Dušky! Aj! Bukovský tyto samo-
rosty varuje a dokonce je srovnává s køes�a-
ny pøedhazovanými v Øímì lvùm. 

Zatímco úvod publikace tvoøí živý dialog 
dìda s vnukem, který nás stahuje až z kosmu 
do pouhých zlodìjen žití vezdejšího, na dal-
ších stránkách je ètenáø stále víc a víc ata-
kován samými varováními. „Je náprava vìcí 
veøejných možná?” zeptá se v závìru svého 
doslovu Jana Horáková. „Humor, nehumor, øe-
èeno slovy dnešní generace: je to výzva.”

Ivo Fencl
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Básnì Petra Šváchy, Pavla Štýbra...
Prózy Milana Èechury, Kateøiny Sachrové, Marka Velebného...
Další nauèný slovník Stanislava Bukovského

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Ivo Fencl (1964 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Jakub Fišer (1981 Stod) 
- právník, básník

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

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

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze

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

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

Kvìta Monhartová (1938 Volynì) 
- malíøka a básníøka, žije v Plzni

Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) 
- student UJEP v Ústí nad Labem, 
  prozaik a kritik

Jaroslav Schnerch (1943 Olomouc)
- básník, žije v Praze

Irena Velichová (1987 Rokycany) 
- manažerka produkce, básníøka, 
  žije ve Starém Plzenci

Alena Zemanèíková (1955 Praha)
- rozhlasová redaktorka, 
  dramatièka a prozaièka
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