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EDITORIAL 1

Slyšíš to vytí?

Josef Hrubý

Nová literární Plzeò je nová literární 
Plzeò. Zasloužila by si, ve vší pokoøe      
a skromnosti, pomalu mít k dispozici nì-
jaký aktuální slovník èi slovníèek plzeò-
ských spisovatelù (arciže vèetnì západo-
èeských). Vždy� nastupuje, po krùècích   
a po troškách, nová tvùrèí generace, za-
tímco nìkdejší talentové již pøedstavují 
seriózní støedogeneraèní literární vrstvu. 
Stojí za to si pøipomenout nìkolik výraz-
ných autorských jmen spjatých s Plzní     
a se západními Èechami, „nejstaršími” 
poèínaje a „nejmladšími” konèe: Jan Soj-
ka, Tomáš Makaj, David Charvát, pøed-
èasnì zesnulý Tomáš Koneèný, Vojtìch 
Jurík, Karolína Plánièková, (již nepíšící?) 
David A. Šakal, Martin Šimek, dále Milan 
Šedivý, Irena Pulicarová, Tomáš T. Kùs... 
Na paty jim utìšenì šlape doposud tvo-
øící Vladislav Høebíèek a zejména pilný 
kritik Martin Šíp. Urèitì jsme na nìkoho 
neradi a nechtìnì zapomnìli. Co tito au-
toøi mohou mít ještì spoleèného? No 
pøece to, že skoro všichni publikovali èi   
i nadále publikují v Plži.

To vùbec neznamená, že bychom      
v Plži tiskli jen dorùstající a dozrávající 
literáty støední generace. Ba právì nao-
pak! Vždy� nìkteré texty døíve naroze-
ných autorù mohou pøipomínat lahod-  

né zralé víno, pokud vás, milí plžomilní 
ètenáøi, nenapadne ještì pøíhodnìjší 
pøímìr. Takové máme i v øíjnovém Plži: 
básníky Josefa Hrubého a Romana Kní-
žete, resp. prozaika Petra Kersche nebo 
výtvarníka a fejetonistu Stanislava Bu-
kovského. Další autory pochopitelnì 
nepokládáme za „døíve narozené”: ani 
(nejenom) humoristu Milana Èechuru, 
ani Oldøicha Janotu, ani mnohem mlad- 
ší Danielu Kováøovou nebo jejího vrstev-
níka Iva Fencla. Odjinud: ba ani zápa-
doèeskou literaturu ostøe sledujícího 
labskoústeckého Iva Haráka. Do které 
generace však náleží plží „øádeèkáø”      
a pøíležitostný publicista Evžen Pìnkava, 
s tím si literární dìjepisectví doposud 
neví rady. Nech� však v Plži jako kdyby 
poøád žili a stále a� žijí rovnìž autoøi       
z regionu, kteøí již bohužel nejsou mezi 
námi! Také proto jsme ustavili rubriku      
Z odkazu, proto v tomto èísle posmrtnì 
uveøejòujeme pøíspìvek z loòského roku, 
v nìmž se Luboš Vinš vyznává ze své-
ho nejednou i nemálo komplikovaného, 
vášnivì osobního vztahu k hudbì. A co 
nejmladší nebo témìø nejmladší literár- 
ní pokolení? Jeho jménem v našem èa-
sopise promlouvá Tereza Èermáková. 
Takový je Plž v øíjnu.
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Vdala se ti druhá øádka
Josef Hrubý

xxx

To je zajímavé
Nad kvìtiny je milování
které lže už ve ètvrtek

Za pikolou pod pikolou
sežere to zimostráz
i to co je co bylo
a bude
zavšivené metaforami

xxx

Jak je to v modrých oèích?
V èerných oèích je to antracit

Vrby ti závidí
rùžový záhon
a violky si povídají
s tvými tulipány

Je to tak:
zatímco spíš
v Kolumbii voní ibišky

A teï nevím:
Nejsem ty?

xxx

Z ranní øeky
se odpaøovalo 
samo støíbro
Nad jezem chladl cín
tak modøe
že to muselo být nebe
které bylo dole
a zároveò nahoøe

Pøes øeku Bory
Kdo tam spí na pryènì
místo mne?

xxx

První dopis z bylinek

Druhý dopis plechatý

Tøetí dopis fialový

Ètvrtý dopis encyklopedický

Pátý dopis vánoèní

Šestý dopis mokrý

Sedmý dopis krasopisný

Osmý dopis cizokrajný

Devátý dopis finanèní

Desátý dopis

xxx

Za komínem záøil mìsíc

plný citronù

Po letech zase zázrak

Dvacet oèí se zalklo

Víly se houfovaly

za stodolou mezi višnìmi

Ještì nikdy nemìly mezi sebou

stádo koz

Øíkám:

Zázrak

xxx

Zasypala ho snìhem

Tak mnoho

že nic nevidìl

Stále opakovala:

Toužíte po proslulosti?

Odpovìdìl støízlivì:

Ne

ale ona existuje
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xxx

Vítr jak fízl donášel
sprosté poèasí
Odposlouchával mùj vztek
a hrabal se v mé trávì

Vzpomínky?
Ty jsem mìl naštìstí
pod podlahou

xxx

Naložils
dva vozy jetele a jel do vsi

Pod lesem
ležela metafora
skomírající v železech
už týden
Tak dlouho nevydrží
ani próza

xxx

Mohu mít jen tøi pøání
Musím být opatrný

Šumavì pøeju
døevìné lodi
Horám sklenìné
a moøi pøeju lodi
z rezonanèní oceli

xxx

Bìží po dvou
Bude-li se pohansky modlit
bude na ètyøech nohách
a blázna povede
èerný pes

Všichni budou dìlat místo
pro ještì jedno slunce
pro další potok
a hejno slepic

xxx

Vdala se ti druhá øádka
a hned nato pátá
První øádka ovdovìla
tøetí je na hromádce se ètvrtou

Slyšíš to vytí?
Úètují spolu

xxx

Na stìnu mých úzkostí
pøimaluj tetøeva
Na cihlovou stìnu mi nakresli
alespoò obrys pøítele
který se nebál
být zbožný

xxx

Øeka ležela
a zarùstala rákosem

On ležel v posteli
v jitroceli
Jeho trápení
se zbláznilo

Kolem tlusté zdi
na pìt kamenù tlusté

xxx

Naøídil
clonu aparátu
a pak naøídil:
hrajte!

Oni hráli v øídkém slohu
jednoduše 
a bez radosti

Škoda mluvit
Darmo si lehlo
mezi dvì branky
míè se potácel
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xxx

A protože se jen pøipouští,
že Bible je zajímavé ètení,

vše chutná
jak rozmoklý štrùdl.

Chceš psát jak Homéros –
tu máš cukrovku,
a a� se daøí, smìje se on…
SALUTO ASSOLUTO!

Až pøijde absolutní slepota,
pak básni, plácej se v básnìní

jak zápasnice v blátì.
Každá láska jak pomeje.

Jak Pompeje, když bouchly, ty boží kamna,
všude popílek a popílku dost…

Chtìl ses modlit, tu máš raka, teï se modli,
chytráku!

Nestaèí?
Vìnec neduhù, pugét nemocí,

chumel neštìstí, koš nehod…
Pro zaèátek tu èernobylskou.

Tu máš, Homére,
lívance do oèí místo brejlí!

SALUTO ASSOLUTO!

xxx

A máme øíjen, za deset dní je to tu.

Když jízda jede, propadá se nebe…

Zpívej!

Táhni tøeba s ïáblem

za jeden provaz.

Ze starších básní
Roman Kníže 
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Když ïábel poèítá s úspìchem,

vyzbrojí dívku pohledem

nevinnosti. Urèitì nevinnosti.

Když øeknu, v srdci moøe,

znamená to –

mám v srdci moøe,

nebo

jsem v srdci moøe?

Když pøijíždí vlak, pøiváží slzy štìstí?

Když odjíždí vlak,

odváží co?

Znamená to, že nevíš?

Když se motáš v síti bloudìní, bloudíš po svìtì,

bloudíš ve vesmíru???

Kolik otazníkù je tøeba k vyslovení otázky?

Když vyslovíš otázku,

co všechno je tøeba ke štìstí

Mateøské mléko, pedikýra, špek, soulož a co ještì…

Když jede jízda, propadá se nebe…

Už víš? Zítra je to tu!

xxx

Jen jednou

vejdeš bránou

a øetízkáè se roztáèí.

Ujmou se tì kurvy,

kriminálnice, èarodìjky,

dobré Nìmky.

Paøáty jak hákové køíže,

vejdeš a stoupneš si

každou nohou na jedno štokrle,

pøijdou chlapi a oholí ti ohanbí –

proto ses tak dlouho trmácela v dobytèáku,

proto ses celou cestu modlila!?

Potom vás nahé naženou v podzemí do komor.

Dávíte se, zezelenáte, pìnu u huby –

ta zpívá, ta naøíká, ta masturbuje.
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Øetìzy, muèírny,
ta nahá tanèí, aby si zachránila život.

Život, život, život… Co všechno obnáší…

A teï – každá – pìtadvacet na holou touto holí, nebo tøicet,
v podzemí pláè a øev, nahoøe nic neslyšíš.

Jen jednou vejdeš bránou –
zpátky –

už –
komínem…

xxx

Mlha jak z Tázlerova obrazu, v lese
jako tehdy.

Kmeny jak bartolomìjské píš�aly,
jak Stalinovy varhany.

Oni dva na skútru, herci,
zarostlí po dovolené,

zjevnì provokují…
Mohli by mít neznámou techniku,

tøaskavinu, kinžál…
Oni, dva herci, Jarda a Milan,

zjevnì provokují…
Nebe plné Antonovù, les plný Rusù,

jedenadvacet rokù podvodné hry,
jedenadvacet rokù idiotských zpráv,
jedenadvacet rokù oslavování modly.

Les plný Rusù,
oni dva, zjevnì provokují.
Místo aby sedìli u piva, kecali o ženskejch,

oni, dva barbudové na skútru,
provokují.

Èeská noc polární.

Kdo lapí moje okøídlené srdce?
Mezi jednou a druhou smrští vyzpívám svùj pøíbìh.

Zmatení jazykù a pøece se pokoušíme o unisono,
pøece se pokoušíme o tón, èistý jak sklo.
Pøece se pokoušíme o upøímnou zpovìï, zboø se svìte –
nelze!
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Pan Štajnfest rád fotografuje
Petr Kersch

Na tøináctém podlaží našeho vìžáku 
jsou celkem tøi byty. Ten s okny na sever 
je náš; ve vedlejším jedna plus jedna 
bydlí penzionovaná paní uèitelka Krom-
holzová – ano, správnì: pøed èasem se  
o ní psalo v souvislosti s jejím vnukem 
Aloisem. Tøetí byt obývá mùj pøítel, pan 
inženýr Julius Štajnfest, vdovec. „To není 
byt,” opravuje mì pokaždé, „ale garso-
niéra.” 

Stalo se nedávno k veèeru, že jsem 
na návštìvì u pana Štajnfesta rozehrál 
na šachovnici francouzskou obranu – ji-
nou totiž neumím – a nìkdo zaklepal na 
dveøe. 

„To bude sousedka,” pravil pan Štajn-
fest. „Jste na tahu, tak rozmejšlejte, já 
jdu Marcele otevøít.” 

Podívejme se – pomyslel jsem si –, 
paní uèitelka Kromholzová už není 
Kromholcka, ale Marcela. Tomu øíkám 
pokrok! „Mùžeme se dohodnout na re-
míze a já odsud hned vypadnu,” zašeptal 
jsem spiklenecky.

„Pøinesla jsem ten fo�ák, Julo,” hla-
holila hned ve dveøích paní uèitelka. 
„Chtìl jste se na nìj podívat, než to bu-
du reklamovat.”

Šachová partie byla pøerušena. Digi-
tální fotoaparát Sony, úplnì nejnovìjší 
typ. „Dárek od vnuka,” poznamenala pa-
ní Kromholzová. „Pìkný dárek a asi ta- 
ky pìknì drahý, kde na to kluk bere?” 
Pan Štajnfest mi vysvìtlil, že z malého 
Lojzíka už je študent, a velmi úspìšný 
študent. Fakulta je na nìj hrdá. Dohro-
mady s jedním mladým japonským vý-
zkumníkem si dali patentovat svùj vy-
nález – nìco kolem vysokofrekvenèních 
elektroobvodù. 

„Lojzíèek se vrátil z Tokia pøedevèí-
rem,” doplnila informaci o svém nadìj-
ném vnouèátku babièka Kromholzová. 

„Každému z rodiny pøivezl nìjaký hez-
ký dárek – ale mnì tenhleten zmetek.”

„Odmítá fotit? Dovolíte? Pøeèetl bych 
si dopodrobna návod, tøeba se jedná       
o nìjaké opomenutí,” nabídl jsem úèast 
na odstranìní závady.

Pan Štajnfest povzdychl: „Milý Alois 
žádný pracovní návod k fotoaparátu ne-
dovezl. Pokládal to za zbyteènou prko-
tinu, protože všechny tyhle pøístroje jsou 
na jedno brdo. Víte co? Já udìlám tøi ka-
fe a pak se na vìc podíváme.”

Jak tak paní uèitelka Kromholzová 
sedìla v køesle naproti mnì, pozdvihl 
jsem pøístroj a zamìøil na její hlavu. Má-
lokterá žena protestuje, když ji chcete 
vyfotit ve chvíli, kdy o sobì ví, že jí to 
sluší. Stiskl jsem kontaktík, uvnitø zabzu-
èelo – a hle! Obrázek! Vždy� pøístroj fun-
guje!

„Ukažte?” øekl nevìøícnì Julián Štajn-
fest. „Na mou duši, jak jste to udìlal?” 
Vzal do ruky fotoaparát, znovu si ho pro-
hlédnul a namíøil objektiv na mne. Mar-
ný pokus – žádný snímek. Error! Fotí si 
to, jak to chce, a ne jak chce èlovìk, kte-
rý ho drží.

Paní Kromholzová se zaèala smát. 
„Julo! To asi není fo�ák, to bude nìjaká 
legrácka, víte? Nìjaká ptákovina, jako 
dávají v televizi ty srandièky...”

Pan Štajnfest pøedpažil s aparátem   
v rukou, zamíøil na Marcelu, signálky se 
zaèervenaly a – vyfotografovaná Marce-
lina hezká tváø byla jak vymalovaná.

„Žádná ptákovina,” prohlásil pan 
Štajnfest, když si zevrubnì prohlédl Loj-
zíkùv dárek milované babièce. „Nìco 
jsem o tom èetl. Fo�ák je v poøádku, ale 
teï pracuje v režimu smile only. Tuhle 
novou funkci musíte odblokovat, jinak 
byste mohla vyfotografovat jenom ty oso-
by, které se pøi focení usmívají.”
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Já, historie
Daniela Kováøová

Jsem pamìtník.

A pøitom jsem tak mladá. Mùj život 
byl jenom mžik. Pláèu pøi veèerníèku      
a každý den se nechám nìèím pøekvapit. 
A zapomínám, èímž je to pøekvapování 
lepší.

Ještì vèera jsem byla dítì. Holka. 
Mladá žena. Vždy� si na to všechno pa-
matuju. Na východ slunce. Na nicnedì-
lání. Na strach ze zkoušení. Na to, jak 
pomalu a línì plyne èas. Na víru, že ži-
vot teprve zaène a že v nìm na mì nì-
co velikého èeká.

Je krásné sobotní ráno a mnì bylo 
vèera padesát. Smìšnì málo z hlediska 
èasu a geologických vrstev. Smìšnì má-
lo i pro mì. Jsem to, èemu se øíká že-  
na v nejlepším vìku. Nic mì netrápí       
a dobøe vypadám. Poøád ještì mùžu mít 
všechno, co chci. Poøád ještì je spous- 
ta vìcí pøede mnou. Poøád se ještì tì-
ším, doufám, oèekávám. A pøesto. Jsem 
pamìtník.

Je sobotní ráno a já vejdu do zahra-
dy. Jsem dítì mìsta, a pokud v mých ge-
nech kolují zbytky sedláckých pøedkù, 
jsou zapouzdøeny, neprobuzeny a spí. 
Nemám vztah k pùdì a mým životem je 
slovo. Jsem kavárenský povaleè, který 
miluje diskuse nad sklenkou vína a noè-
ní ètení knih.

Vcházím tedy do zahrady. Nic zvlášt-
ního, jen trávník, který nedbale a naho-
dile støíhají mé dìti. A stromy. A velcí psi, 
kteøí na to všechno moèí. A koèky.

Nejsem zahradník a nekupuju saze-
nice. Mám gelové nehty, dokonalý make-
up a lak na vlasech, i když jdu jen k vrát-
kùm pro noviny. Pøesto se dvakrát nebo 
tøikrát roènì cosi pøihodí.

Je sobotní ráno a já jdu zahradou jen 
pro noviny. A stromy, ty neudržované vìt-

ve, mì k sobì pøitáhnou. Upustím novi-
ny na zem. Papír zašustí a já zapomenu 
na všechny strasti svìta. Pøistoupím ke 
stromu a ulamuji vìtve. Je kvìten a stro-
my jsou plné listù a zelenavých plodù. 
Už ne kvìtù, ale vzpomínám si, já pa-
mìtník, že pøed nedávnem jsem cosi ja-
ko kvìty zaznamenala. Pøi sprintu pøes 
zahradu k autu. Brzy ráno a pak zase ve-
èer a možná i v noci pøi návratu. Nepa-
matuji si letošní kvìty, ani loòské nebo 
pøedloòské, ale cosi ve mnì, nìco pra-
starého, zaznamenalo, že i letos pøece 
rudì a bíle kvetly. Stromy. I v naší za-
hradì. A všude kolem. To jen mùj mozek 
nastavený na pražské obrátky a podá-
vání výkonù to nezachytil. Nechtìl se 
zbyteènì zdržovat tím nedùležitým. Ale 
pamì� a duše, ta všechno zachytila.

Stojím pod stromem. Nohy opustily 
bezpeèí zámkové dlažby a ocitají se na 
cizím území. Domácí pantoflíèky se boøí 
do vlhké trávy. Mùj rozum cosi namítá, 
ale moje duše ho umlèí. Tak a�si. Vztáh-
nu ruce nahoru a ulamuji vìtve. Ty su-
ché, neplodné, staré. Strom ke mnì pro-
mlouvá: zbav mì jich. Lámu suché vìt-
ve, seè mi síly staèí, a odnáším je do 
místa, kde o víkendu obèas grilujeme. 
Už je jich hromada a mì napadá, že to 
své nepochopitelné chování aspoò nì-
èím odùvodním. Lámu pøece suché vìt-
ve na podpal.

Dvakrát èi tøikrát v roce. Mám kùru ve 
vlasech a mízu na rukách. Lepí se k so-
bì. Moje ruce k vìtvím. Kolem všechno 
voní. 

Nejsem zahradník a nemám nástroje. 
Nenakupuju v OBI a nelezu na žebøík. 
Mám jen své ruce, které mi nepodìkují. 
Jsou mìkké a každý trn èi ostrá vìtev   
je zraní. Už vidím malé krùpìje krve. 



9

Jsou jako myší oèi nebo dìtské korálky. 
Nevšímám si jich, protože vzpomínám. 
Tady kdysi bylo dìtské pískovištì. Bylo 
to vèera nebo pøed lety? Ten strom, co 
ke mnì promlouvá, je obrovský a skry-  
je mì pøed zraky kolemjdoucích. A pøe-
ce kdysi dávno byl jenom proutkem. Jen 
o nìco vìtší než já sama. Když kvetl 
šesti kvìty, stála jsem pod ním a snila    
o tìch šesti plodech, co budu sklízet 
zítra. Vlastnì to bylo vèera a ta dívka,  
co pod ním stála, jsem já a stejná jako 
dneska.

Nejsem zahradník, jen pamìtník. Lá-
mu vìtve dvakrát, tøikrát v roce. Nièemu 
v zahradì ani v pøírodì nerozumím. Mùj 
svìt jsou slova, která øadím do vìt. Na-
psala jsem stovky èlánkù a desítku knih 
a jako každý toužím po sobì zanechat 
otisk. V životì nebo na cestì, po které 
kráèím. A pøece teï, jak ulamuji vìtve, 

cítím, že je to život, co po mnì zùstane     
a co pøetrvá, ne mrtvý papír.

Jsem pamìtník a v zahradì nièemu 
nerozumím. Nevím, jak se správnì ošet-
øují stromy. Netuším, proè jednu vìtev 
zastøihnout a jinou ulomit. A krvácející 
rány, když se spletu, neumím zacelit štì-
paøským voskem. Pøesto vidím, že moje 
konání stromùm neubližuje, ba prospí-
vá. Moje zahrada je plná zelenì a stále 
plodí. 

Jsem pramáti zemì a ochránci pøí-
rody se mýlí. O nic v zahradì se nesta-
rám, a pøece vše bují a roste. V korunì 
sedí ptáci a hravì pøehluší zvuk sekaèek 
ze zahrad opodál. Skopnu pantoflíèky    
a plosky mých nohou se vpijí do zemì. 
Cítím, co mi povídá a jak mì volá. Moje 
minulost je pøítomnost i budoucnost.

Jsem pamìtník. I kdyby jen tøikrát 
roènì.

Trapasy
Milan Èechura

Taneèní zábava burácela na plné 
pecky. Libuše sedìla u stolu. Sama. Zí-
rala na pocintaný ubrus a do oèí se jí 
draly slzy. Copak pro mì nikdo nepøijde? 
To jsem tak hnusná? Vytáhla kapesník    
a vysmrkala se. Vzápìtí vedle sebe za-
znamenala pohyb. Podívala se tím smì-
rem a radostí skoro vyjekla. Stál tam nej-
krásnìjší chlap z celého sálu. Usmíval 
se. Co øíkal, nebylo sice pøes hlasitou 
hudbu slyšet, ale bylo to jasné. Vyzýval   
ji k tanci. Libuše vstala a zavìsila se do 
nìj. V tu chvíli pøestali hrát. 

„Ale já s vámi nechci tanèit,” øekl 
nejkrásnìjší chlap. „Jenom jsem se pøes 
vás nemohl dostat na své místo.”

To byl trapas co? Vyprávìla ho jedna 
kamarádka, už trochu ovínìná, a spo-
leènost u stolu, u kterého jsem sedìl i já, 
øièela smíchem. Je to staré, klišoidní, ale 
stále pravdivé. Nic nepotìší víc než ne-
štìstí druhého. No, neštìstí. To pøece jen 
vypadá jinak. Øíkejme tomu tøeba ztráta 
dùstojnosti.

Kdybych tvrdil, že mi jí bylo líto, lhal 
bych. Tlemil jsem se stejnì jako ostatní. 
A ještì mì všemu pøepadla neodolatel-
ná touha ten pøíbìh zachytit na papír      
a podìlit se o nìj se svými ètenáøi. To 
spisovatelé dìlávají. Hajzlové, co?

Trapas potká nìkdy každého. Ano, 
každého. I vás. No schválnì, vzpome-

PLŽ SMAJLÍK



10PLŽ SMAJLÍK

nete si na nìjaký? Vsadím se, že ano.            
A øeknete nám ho? Vsadím se, že ne. 
Ledaže byste mìli pod èepicí jako ta 
moje kamarádka. To byste pak øekli vìci, 
až byste se druhý den divili. Ale to by 
bylo na dlouhé lokte, než by se ke mnì 
vaše zážitky donesly. Tak dlouho èekat 
nechci. Víte co? Necháme ty vaše za-
hanbující peripetie uzrát. Ony se budou 
nìkdy hodit.

Teï vám pøedhodím tøi trapasy, zís-
kané od svých pøátel. Oni si obèas tu 
sklenku dají. A pak vyprávìjí. Já tam se-
dím a zapisuji. Tak pojïme na to. Jo, ptá-
te se, proè jenom tøi? To je jednoduché. 
Ti tøi jsou totiž z celkového poètu u to-  
ho stolu menšina. Takže je pøedpoklad, 
že ti, o kterých dnes mluvit nebudu, mì 
ubrání.

Aè je to k nevíøe, i soudci jsou jenom 
lidé. Natož pak soudkynì. Projevuje se 
to tak, že vykonávají naprosto stejné èin-
nosti jako my.

Mirka, soudkynì mìstského soudu, 
právì dokonèila venèení svého yorkshir-
ského teriéra. Vracela se domù. Chlupáè 
klusal za ní. V jedné ruce držela klíèe     
a v druhé pytlík s… Víte s èím, že ano? 
Pøistoupila k popelnici, otevøela ji a ho-
dila do ní… klíèe. Do této chvíle na     
tom nic trapného není, což? To se pros-
tì stává, že se èlovìk splete. Ale ne-
bojte. Ono to pøijde.

Problém byl v tom, že pytlíkem se 
psím hovínkem vchodové ani jiné dveøe 
neodemknete. Mirka se ho zbavila stej-
ným zpùsobem jako pøed chvílí klíèù.     
A pøi tom úkonu ty klíèe zahlédla. Mìla 
svým zpùsobem štìstí. Popelnice byla 
zaplnìná do poloviny, takže do ní ne-
musela vlézt. Staèilo se naklonit.

Soudkyni podle zadku nepoznáte. 
Kdyby si tohle Mirka uvìdomila a vìdì- 
la, co se stane, urèitì by v té popelnici 
zùstala ponoøená ještì nìkolik minut. 
Když se totiž vysoukala, olepená od 
zbytkù èehosi neidentifikovatelného, stá-

la tváøí v tváø kolegovi z práce, který 
bydlel o dva bloky dál. Je pravda, že 
slušnì pozdravil, ale v jeho oèích bylo 
možné èíst.

Soudkynì, pchch. Má tohle zapo-
tøebí?

A ještì jednou od soudu. Tohle se   
už netýká Mirky, to by mì nejspíš zabila, 
kdybych jí tento trapas pøišil, ale jedné 
její kolegynì. Øíkejme jí tøeba Pavla. 
Musím ale podotknout, že když mi to 
Mirka vyprávìla, svítily jí oèi.

Bylo strašlivé vedro. Já to nepøežiju, 
pomyslela si Pavla. Mám za chvíli vy-
nést rozsudek. Než ho pøeètu, než se     
k nìmu vyjádøí obì strany, než se poda-
øí stráži utišit pøíbuzné. To bude trvat 
aspoò hodinu. A to v tom horku oprav-  
du nedám. A ještì musím být navleèená 
v tom hrozným taláru. Co s tím udìlám? 
Zamyslela se. Pak se pousmála. Pøišla 
na to. Tøeba to bude snesitelnìjší.

Pavla pøeèetla rozsudek. Docela by-
la pøekvapená, jaké je v soudní síni 
ticho. Dokonce ani diváci nehluèeli. Ani 
žalobce, ani advokát nemìli pøipomínky. 
I ta výheò byla opravdu snesitelnìjší.  
Byl to dobrý nápad, nechat si pod ta-
lárem jen to nejnutnìjší.

Co tomu øíkáš, zeptala se pak ve své 
kanceláøi asistentky. Dneska to bylo 
docela tichý.

Asistentka byla povahou a vyjadøo-
váním žena z lidu, což v ponìkud škro-
beném prostøedí soudu nìkdy pùsobilo 
docela pøíjemnì. Teï však ne.

„Bodej� by nebyli zticha,” odpovìdì-
la. „Když vám z taláru vypadla koza.”

Dostali jsme se k poslednímu dneš-
nímu trapasu. Zabrousím v nìm do vlast-
ních øad, i když riskuji tichou domácnost 
a omezený pøísun potravin. Napráskám 
totiž svoji ženu. Alespoò vidíte, jak silná 
je spisovatelova touha podìlit se o zá-
žitky (nìkoho jiného) s vámi.
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Jindra byla ve svém oboru (pracova-
la jako rehabilitaèní sestra) špièka. Do-
cela èasto se k ní chodili radit i doktoøi, 
když si nebyli jisti diagnózou. Èasto ji vo-
lali i k samotnému vyšetøení, aby spo-
leènì odhalili problém. Tak tomu bylo        
i v našem pøípadì.

„Tak si ho rozbalte, podíváme se na 
nìj,” obrátila se Jindra na rodièe novoro-
zence. Ti, pøedem pouèeni o jejích neo-
byèejných schopnostech, okamžitì vyko-
nali pøíkaz a poodstoupili o dva kroky 
zpìt. Pøitom viseli na rtech té, která jim 
mìla sdìlit, co jejich robátku schází. Dì-
�átko, zbavené odìvu, leželo na zádech 
a nekoordinovanì máchalo drobouèkými 
konèetinami. Jindra ho uchopila za no-
žièky, jemnì s nimi zahýbala, pozornì si 
prohlédla jednotlivé detaily køehkého 
tìlíèka, otoèila se na rodièe a pronesla 

vìtu, která jí zajistila v jejím zamìstnání 
nesmrtelnost.

„A co je to, chlapeèek nebo holèiè-
ka?”

Tìžko se divit rodièùm, že v té chvíli 
zcela jistì zapochybovali.

Tak to byly tøi trapasy, trapárny, trap-
nosti, èi jak se dají tyto hrùzy nazvat. 
Chtìli byste jich slyšet víc? Pak musíte 
zajít s kamarády do nìjaké restaurace, 
objednat si asi tak litr až litr a pùl vína  
na hlavu a zaèít si povídat. A nesmíte si 
všímat nenápadného èlovìka u vedlej-
šího stolu, který si nìco zapisuje. Nej-
spíš to budu já nebo nìkdo z mých ko-
legù spisovatelù. No a potom musíte ješ-
tì chvíli poèkat, až to hodíme na papír. 
Ale výsledek bude stát za to. To vám 
garantuji.

Hudba a já aneb Pùsobení 
hudby na život jednoho èlovìka I.

Luboš Vinš

Jako dítì jsem byl znaènì nehudeb-
ní. Snad pod dojmem vyprávìní mojí 
maminky, kterou nepøíèetný uèitel houslí 
obèas vztekle mlátil smyècem po hlavì, 
pojal jsem onen velký den, kdy šla moje 
tøída do lidové školy umìní, po svém. 

Že nás ve svìtì mnozí považují za 
národ muzikantù, mì tehdy moc neza-
jímalo. Vzpomínám si živì na frontu spo-
lužákù, kterak postupuje vpøed k uèiteli, 
kde jeden každý na povel rozechvìle 
zpívá nìjakou píseò, naèež dostává pøi-
dìlen nástroj. Já postupoval též, avšak 
smìrem dozadu, galantnì pouštì všech-
ny hudbychtivé spolužáky a spolužaèky 
pøed sebe. 

Snad mne tenkrát drželo zpìt možné 
zklamání, snad mì dìsilo, že bych mìl, 
by� jen na chvíli, opustit svùj druhý život 
dobrodruha a lovce, tuláka v blízkých 
lesích, který vždy následoval ihned po 
skonèení výuky ve škole. Taška letìla do 
kouta a já ven, do lesù, luk a strání,         
k rybníkùm. 

Nebohé houslièky maminka jednou, 
když se naneštìstí právì pøed hodinou 
houslí oddávala bruslení a led se pod      
ní prolomil, trochu namoèila v rybníce. 
Neš�astný nástroj pak ztratil pel jasného 
zvuku. Toho dne o ní pan uèitel prý zlo-
mil smyèec. I když dìda, živnostníèek na 
malém mìstì, který z ní chtìl stùj co stùj 

Z ODKAZU
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mít koncertní umìlkyni, koupil ihned no-
vý smyèec, z lekcí postupnì sešlo. 

Snad panu uèiteli již nezbyl žádný 
vlas, který by si pøi hodinách svojí ne-
pøíliš nadané žaèky mohl rvát, snad dì-
dovi poèínalo docházet, že z maminky se 
opravdu houslový virtuos nestane. Její 
trápení, když chudìra musela koncerto-
vat sousedùm shromáždìným pod otev-
øeným oknem, tak skonèilo.

Pøi jedné z váleèných výprav na ba-
bièèinu pùdu jsem onehdy ještì coby 
lepý jinoch objevil døevìný futrál s hous-
lièkami, pro které toho moje matka tolik 
vytrpìla, a pietnì je zaøadil do svých sbí-
rek.

Kdoví, kam by mne dovedla umìlec-
ká kariéra, kdybych tenkrát zaèal na nì-
co hrát. Ale hodina skonèila a na mne se 
nedostalo. Moji lest nikdo neprokoukl, tøí-
da se vydala zpìt do školy. To, že jsme 
na hudební výchovì ve škole museli zpí-
vat jakési pøihlouplé budovatelské písnì 
sovìtských pionýrù k mému pøesvìdèe-
ní, že se hudbì vyuèiti nechci, znaènì 
pøispìlo. 

Nepomohlo ani, když jsme s kama-
rádem Karlem skryti v radostnì povy-
kující mase spolužákù svévolnì kariko-
vali slova tendenèních písní, až mnohá 
vyznìla naprosto kacíøsky a jistì by se 
umístila v soutìži o zlatou møíž. Hudba 
se mi stala synonymem povinnosti. Sy-
nonymem nìèeho oficiálního, od èehož 
radìji dál.

O tom, že na mne múzy pøíliš ne-
myslely, svìdèí mimo jiné pøíhoda, kte- 
rá se mi pøihodila o mnoho let pozdìji.  
Mùj talentovaný dlouholetý pøítel se stal 
øeditelem kùru u sv. Bartolomìje v Plzni. 
Potøeboval do sboru též mužské hlasy, 
kterých se nedostávalo. Dívek pro svùj 
sbor nalezl sdostatek, ale pánové se ne-
hrnuli. Jal se mne tedy pøesvìdèovat. 
Snažil se mne nalákat zcela nepodlože-
ným sdìlením, že mám jistì pìkný bary-

ton, èi jak se onen úžasný hlas, kterým 
jisto jistì nedisponuji, mìl jmenovat. 

Na zkoušce scholy probíhající na teh-
dejším dìkanství se mi líbilo. Køes�anská 
dìvèata si nijak nezadala s ostatními dív-
kami svého vìku a nìkterá je pùvaby do-
konce pøedèila. Jenom ta neš�astná hud-
ba.  

Dostalo se mi notového partu a já se 
bezelstnì pøidal ke zpìvu. Musím pøi-
znat, že notový záznam pro mne pøed-
stavoval nìco jako výpravu do nezná-
mých, nebezpeèných konèin. Kamarád 
øeditel kùru nìkolikrát pøerušil zkoušku    
a udivenì si mnul bradu. Kdo to tam vy-
dává ty zvuky? 

Po nìkolika násleších musel nutnì 
dospìt k závìru, že za pùvodce onìch 
disharmonických tónù nemùže považo-
vat nikoho jiného než mne. Zamìøil se 
tedy na nebohého k viníka. 

Jako protøelému muzikantovi by ho 
bývalo ani ve snu nenapadlo, že mùže 
existovat bytost tak pøízemní, která vù-
bec nezná noty.

Pln nadìje, s vírou, že jde pouze      
o nìjaké malé pochybení, které svým 
pøíkladem lehce napraví, jal se mi urèité 
partie pøedzpìvovat. Zpíval hezky, sku-
teènì. 

Když se mu zdálo, že již musím zpí-
vat jako Caruso, pokynul mi, abych jeho 
výkon zopakoval. 

Ach, proè musí osud svoje kousky     
s takovým potìšením opakovat. Mamin-
ka se pøed svým publikem asi necítila     
o nic lépe než já tehdy pøed oním shro-
máždìním. 

Nedalo se uniknout, já musel do té 
jámy lvové vstoupit.

Nevdìèný hlas, který jakoby nechtìl 
s mojí touhou uspìt mít nic spoleèného, 
si dìlal co jemu libo. A mùj na køes�an-
ské dívky tak vlídný kamarád øeditel kùru 
strnul. 
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Pøi pohledu na jeho hnìvem a jakousi 
tajemnou køivdou zkøivenou tváø i já pøe-
stal chtít mít se svým hlasem nìco spo-
leèného.

Proè jdeš sakra nahoru, když noty 
jdou dolù, rozzlobenì se na mne oboøil. 
Asi si myslel, že ho chci pøed dìvèaty ze-
smìšnit. 

Já však uraženì mlèel, protože jsem 
žádnou souvislost se smìrem not a pády 
svého hlasu nevidìl. Pak již se na mne 
øeditel neobracel.

Na konci zkoušky mi za odmìnu za 
moji upøímnou snahu øekl: „Luboši, mù-
žeš sem chodit, ale prosím tì, nezpívej!” 

Tím zasadil citelnou ránu mým aspi-
racím stát se zpìvákem na kùru a vlast-
nì i veškerým mým snahám proniknout 
do tajù umu hudebního. A chrámový sbor 
tenkrát zùstal bez slibného barytonisty. 
Ale to trochu pøedbíhám.

Když nepøízeò režimu vyhnala naši 
rodinu z malého jihoèeského mìsteèka 
do Plznì, kde se mìly otcovy politické 
prohøešky z r. 1968 skrýt v davu, mùj 
pomìr k hudbì se trochu polepšil. Star- 
ší sestra samozøejmì poslouchala Beat-
les, Rolling Stones a jiné bigbí�árny, 
které mi zavánìly vším tím zakázaným, 
nedostupným, svobodou. Ta rebelská 
hudba se mi zamlouvala. O co znìla ži-
vìji a pøesvìdèivìji než unylá dechovka, 
kterou každý z nás témìø nenávidìl.

Dovolím si nejprve se zde znovu vrá-
tit k mé zkušenosti s církevní hudbou, se 
kterou mì pojí ještì jedna pøíhoda. 

Mùj jiný velice muzikální kamarád, fa-
ráø, kterého odsunuli z Plznì, protože se 
estébákùm zdál pøíliš schopný, mne po-
zval na svoji novou faru do Domaslavi, 
malé vísky v pohranièí.

Já, tehdy úplnì zoufalý z bezvýchod-
né situace osobní a hlavnì z beznadìj-
nì nehybnì blbé situace v naší zemi, 

stíhán depresemi a nevyléèitelným smut-
kem, zaèal se tam pøipravovat na køest.

Jednoho dne, když mì Václav vyvezl 

do jakési vesnièky v hlubinách pohranièí, 

kde sloužil pro nìkolik osmdesáti- a ví-

celetých babièek v kostele s propada-

jícím se stropem mši, mne trochu za-

skoèil. 

Øekl tìm milým, pøívìtivým staøen-

kám, že žalm jim budu pøedzpìvovat já. 

Tak jo, øekl jsem si a šel do toho na-

plno, jako tenkrát do všeho, protože mi 

nic jiného vlastnì ani nezbývalo. Dùstoj-

ný pán ovšem netušil, že já ani nevím, 

co to je žalm, natož abych znal a umìl 

zazpívat nìjaký nápìv. 

Stojím tedy náhle, zcela neèeka-    

nì, pøed pultíkem a snažím se zpívat.           

S upøímnou vírou v pomoc Boží.

Možná se mi tehdy podaøilo ze slov 

vykouzlit nìco, co vzdálenì pøipomínalo 

melodii, rozhodnì se však nejednalo       

o žalm. Notový zápis, tìch pár èerných 

znaèek, jsem blahovolnì pominul, stejnì 

mi nic neøíkaly, a zpíval podle sebe. 

Tedy, zpíval... babièky, naštìstí tro-

chu nahluchlé a zvyklé za svùj život již 

na leccos, neprotestovaly, ale Václav dì-

lal se sutanou podivné kousky. 

Pøipadalo mi nejprve, že se do ní 

chce vysmrkat. Pak jakoby si s ní utíral 

pot, aè v sakristii teplota dosahovala 

sotva nad bod mrazu, nakonec to vypa-

dalo, že si ji chce zcela svléci a zùstat    

v civilu. Pro zaneprázdnìnost zpìvem 

jsem jeho aktivity vnímal pouze okrajovì.

Když moje produkce skonèila, celý 

rudý se vynoøil zpoza knìžských sukní    

a mši dosloužil. Øekl mi pak, že mìl 

poprvé v životì co dìlat, aby se pøi bo-

hoslužbì nedal do nevázaného øehotu.

(Pokraèování v dalším èísle)
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O Lošticích – a o ó a o é
Oldøich Janota

O loštickém skladu munice

V loštickém skladu munice, a dodnes 

se tam musí s ohnìm vopatrnì, žila sta-

rá vopice. Nosila pøílbu a hendgranát,  

tak se totiž všichni v Lošticích té nìmec-

ké stráže báli, že ji radši za vopici pova-

žovali.

Však on taky ten sklad vždy skladem 

munice nebýval, po dvìstì let to býva-  

la synagoga. Nacisti do ní za války pro-

razili nový vchod v místì, kde bývala 

uschována tóra, jednak protože v tom 

výklenku pro tóru byla zeï slabší, jednak 

že nový germánský vchod vedl praktiètì-

ji pøímo do ulice, zatímco tím starým ži-

dovským se vcházelo neprakticky z bo-

ku.

Bábi Koneèná, co bydlela naproti to-

mu skladu v malém domku pøes ulici, na 

noc vždycky uvazovala kozu v chlívku     

a všechny vìci v kuchyni na provaz, kdy-

by to v tom munièním skladu bouchlo, 

aby jí všecko nevylítalo oknem ven.

Dnes už je vchod do munièního skla-

du zase zazdìný, synagoga obnovena    

a ve výklenku opìt uložena rituální skøíò 

s tórou, by� ne s tou loštickou, ta je kde-

si ve Spojených státech. 

Bábi Koneèná celou tu šlamastyku 

sleduje již léta z nìjakého nebeského 

okénka, její zvyk uvazovat v kuchyni na 

noc vìci na provaz se ale v Lošticích 

zachovává dodnes. I když, pravda, mla-

dí už na tu tradici moc nedrží – na pro-

vaz uvážou na noc leda tak mobil, a je-

štì k tomu ledabyle. 

Analfabeta kupuje brýle

Jeden muž si velice pøál pøeèíst si 

pøíbìh Analfabeta kupuje brýle, který 

objevil v jedné staré knize psané heb-

rejsky. I nezbylo tomu muži, než aby se 

zaèal hebrejsky uèit. Hned zpoèátku ho 

zaskoèila pøivlastòovací námìstka. Ta 

umožòuje v hebrejštinì vyjádøit vlast-

nictví nìjaké vìci pøíponou – napøíklad  

gan, uvádìla uèebnice, znamená zahra-

da, zatímco ganí znamená má zahrada.

I pøál si ten muž obohatit o tuto vy-

moženost i èeštinu. Pøi používání heb-

rejské pøivlastòovací námìstky by poèí-

taè znamenalo prostì poèítaè, zato po-

èítaèí by znamenalo mùj poèítaè, bez 

tìžkopádného pøivlastòovacího zájme- 

na mùj. Kde domov mùj by se zase dalo 

úspornìji zazpívat jako „Kde domoví”. 

Ještì dùležitìjší by však pro èeštinu 

bylo pøejmout z hebrejštiny námìstky 

rozlišující u vlastnictví vìci rod. Øekne-

me-li v èeštinì tvùj kùò, nevíme, zda   

ten kùò patøí muži èi ženì, kdežto v heb-

rejštinì je to díky námìstce hned jasné. 

Zkusme si tedy v èeštinì pøedstavit 

námìstku é pro vìci mužské a ó pro 

ženské: Moje (mužovo) pivoé, moje (že-

nino) kafeó. Dalším pøidáním hebrejské 

pøivlastòovací námìstky í lze totéž vy-

jádøit ještì jednodušeji: Pivoíé, kafeíó. 

Tvoje motorkaé, moje automatická praè-

kaó. V dobì vyžadující jasné gendero- 

vé rozlišení se této úpravì èeština ne-

bude moci stejnì vyhnout, a� už pøejmu-

tím hebrejské gramatiky nebo pískání 

velryb.  
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Kusamakura VIII. 
v pøekladech Milana Šedivého

(14. roèník 2009)

shining rockshapes

made to last

candles: one; tears: ten

ozáøené tvary skal

uèinìny nakonec

svícemi: jedna; slzami: deset

Alan Edward Rosenau

(nezjištìno)

bee sting

                 the pain

I've caused

vèela bodá

   bolest

mám za vinu

George Swede 

(Kanada)

Over the Manila Bay

the sunset sky swallows

whole poverty

Nad Manila Bay

soumrak polyká

všechnu chudobu

Junko Hašimotová

(nezjištìno)

(15. roèník 2010) 

Two light beams shining

where there were once Twin Towers –

my son, my daughter

Dvojí proud svìtla

kde stávaly Twin Towers –

mùj syn, má dcera

Jack Galmitz

(USA)

The paper lanterns

Float along the river course

Till the spirits drift.

Lampièky plynou 

Podél koryta øeky

Dokud duch vane.

Leony Santosová 

(Indonésie)

twilight

the shadows

overshadowed

úsvit

zastínìné

stíny

Rafal Zabratyñski 

(Polsko) 
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Summer night drinking –
the disorientation
of a moth

Noèní kalba v létì –
dezorientace
mùry

Ynyr Lloyd 
(Velká Británie)

empty fishing net
fishing boat slowly
moving stars apart

rybáøská sí� prázdná
rybáøská loï zvolna
pluje stranou hvìzd

Boris Nazansky 
(Chorvatsko)

rosebud
inside
a private garden

rùžové poupì
uvnitø
soukromá zahrada

Scott Mason 
(USA)

sea fret
the unison call
of cranes

vztek moøe
v unisonu volají
jeøáby

George Swede 
(Kanada)

binary star –
the cat's eyes

binární hvìzda –
oèi koèky

Julie Bloss Kelseyová 
(USA)

in the spotlight
of Indian summer
a stump in the forest

v reflektoru
babího léta
paøez v lese

Michael Lindenhofer 
(Rakousko)

firefly
too brief to read the name
on the grave

svìtluška
moc struèná, abych pøeèetl
jméno na hrobì

William Cullen, Jr. 
(USA)

thunderhead
after a while
lion's head

dunící hlava
po hromu
lví hlava

Sadao Išijama 
(Japonsko)

Knowing one among miles 
                        of white crosses

Znám jednu z mílí bíle pøe�atou

Paul Pfleuger Jr. 
(Taiwan)
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Winter window
a finger is drawing leaves
on the frost flowers.

Zimní okno
prst kreslí lístky
na zmrzlých kvìtech.

Maria De Bie-Meeusová 
(Belgie)

one lightning after another –
the dog is barking
at its own shadow

zažíhá se blesk za bleskem –
pes štìká
na vlastní stín

Livia Sfarailová 
(Rumunsko)

EUROZRCÁTKO

Ze srdce zvon – Bell from the Heart
Tamara Kopøivová

Ze srdce zvon

Je ztichlé námìstí

i vìžní hodiny 

na pár týdnù

zmlkly na dvanáctce

To ticho

oèekávající

nesmutné

To ticho

pøed narozením

a prvním køikem

Ticho natìšené

Ticho do tónù pøetavené

Vìžní hodiny už znovu

ukrajují èas

a znìjí zvony

se srdcem

od každého z nás

Bell from the Heart

The square fell silent

even the church clock

stopped at twelve

for some weeks

The silence

Anticipating

Sadless 

The silence 

before birth

and the first cry

Excited silence 

Into tones remoulded silence

The church clock once again

eats away at the time

And the church bells sound

with their hearts

received from 

each of us
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VODNÍCI, VODÁCI, PODVODNÍCI

 Vodníci jsou chasníci, co bydlí v øe-
kách a rybnících. Od suchozemcù se li- 
ší tím, že jsou zelení. To mají od sinic. 
Mluví-li nìmecky, tak jsou to hastrmani. 
Ti ale od té doby, co skonèila poslední 
válka, již v našich konèinách pøíliš hojní 
nejsou. Sem tam nìjaký by mohl být ješ-
tì nìkde v pohranièí.

Za starých èasù mìli vodníci velmi 
špatnou povìst. Øíkalo se o nich, že si 
ve svém rajonu nìkde u dna poøizují 
sbírky lidských dušièek. Ale od tìch dob, 
co se všichni již od školních let uèí pla-
vat, jim pro tohle jejich sbìratelství po-
nìkud vyschly zdroje. Plavce totiž není 
snadné utopit. To lze tak ještì vodáka, 
když se cvakne na jezu, kde je válec.    
U takového jezu nìkteøí vodníci menší 
sbírku dušièek i dnes možná ještì mít 
mohou. Ale to už jsme se dostali k vo-
dákùm.

Zatímco vodníci tráví vìtšinu èasu 
pod vodou, vodáci bývají pod vodou, je-
nom když se jim pøevrhne loï. Jinak jsou 
nad vodou. Když mají upito, drží se 
mnohdy nad vodou jen tak tak. Ale a� už 
jsou nad vodou èi pod vodou, ple� mají 
rùžovou nebo svìtle okrovou. Nikdy ne 
zelenou. Každopádnì ne když se umy-
jou.

Vodáci jsou po vìtšinu roku celkem 
normální lidé. Ale nìkdy, zvláštì na vý-
roèí pøíchodu Slovanských vìrozvìstù    
a k tomu ještì upálení Mistra Jana Husa, 
vyrazí všichni jako na povel na øeky, až 
je jich tam pomalu víc než ryb. Neøku-li 
vodníkù. Ti nejfajnovìjší sjíždìjí øeky    
na vorech, na nichž se èepuje pivo. Ji-

Naše okna, naši vodníci
Stanislav Bukovský

nak všichni vespolek, a� na kánoích èi  
na vorech, pijí Božkov a Tuzemák, jak se 
dneska rum jmenuje.  

A pak jsou tady podvodníci. Tìch je 
taky dost. Co mají spoleèného s vodou, 
není jasné. Podvod, podvodný, podvod-
ník, to je samá voda a nikdo neví proè. 
Pod vodou se celkem vzato žádné velké 
podvody dìlat nedají. Proto taky napros-
tá vìtšina podvodù se zcela pøirozenì 
páše nad vodou. Pachatel velkých pod-
vodù bývá za vodou. Naopak ten, kdo 
nepodvádí, mùže svou situaci vyjádøit 
rèením, že je to pod vodou.

Podvodníci jsou obvykle nahoøe, èím 
vìtší, tím výš, proto by se správnì mìli 
jmenovat nadvodníci. A ti, co nepodvá-
dìjí, tøeba z toho dùvodu, že by to ne-
umìli, a kvùli tomu jsou pod vodou, by 
se mìli nazývat podvodníci. Pod zemí je 
vodovod, který propojuje vodárnu s obyt-
nými domy. Nad zemí je podvodovod, 
ten zas propojuje politiky, justici a mafii.

OKNO DO BUDOUCNA DOKOØÁN

Až nastane budoucnost, všechno 
bude jinak. Samozøejmì že lepší, než je 
to teï. Trochu budoucnosti ale máme už 
nyní, v pøítomnosti. Snáší se to na nás 
postupnì, napøed tomu bylo spíše po-
znenáhla, ale postupem doby nás to 
uchvacuje èím dál rychleji. Jak to bude 
vypadat, až nás budoucnost pohltí do-
cela? Nejspíš asi takhle:

Nikam nebudeme muset jezdit, natož 
chodit. Uvelebíme se ve velmi pohodl-
ném køesle a budeme sledovat obra-
zovky s obrazem dokonalejším, než je 
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sama skuteènost. Dokonalý zvuk a libé 
vùnì nám budou doplòovat a umocòovat 
obrazové vjemy. Ve svém køesle, až ta 
doba nastane, poznáme svìt lépe, než 
kdykoliv jakýkoliv cestovatel. Okamžitì 
budeme spraveni o všem, co se kde ve 
svìtì šustne. Ba co víc! Poznáme nejen 
svìt, ale i co je za humny svìta. 

Ovšem jen pokud budeme chtít. Ko-
ho nezajímá nic jiného než zviøátka, ten 
se bude koukat od rána do veèera na 
zviøátka. Kdo má rád telenovely, pøijde si 
také na své, budou ještì nekoneènìjší 
než samo nekoneèno. Stejnì tak ten, ko-
ho ze všeho nejvíc láká a uchvacuje ero-
tika. Bude si jí moci užívat tøeba na nì-
kolika obrazovkách souèasnì až do ale-
luja. Každému jaká bude ctìná libost, 
žádné pøání nezùstane neuspokojeno. 

Aby mohli lidé takhle kvalitnì naklá-
dat se svým èasem, rozumí se samo se-
bou, že nebudou muset pracovat. Snad 
ani moci, žádná práce totiž na lidi ne-
zbude. Všechno za nì obstará nejmo-
dernìjší technika. Chytré stroje, nej-
chytøejší roboty a ještì chytøejší roboti.

Drony, bezpilotní letouny, budou všu-
de všechno filmovat a snímat zvuk i vù-
nì. Pak s tím zaletí do studia, kde se    
to vylepší, protože všechno mùže být 
vždycky ještì lepší, než to právì je. Tele-
novely budou natáèeny bez skuteèných 
hercù, vyspìlá technika je též nahradí. 
Stejnì tak vìdce, politiky, fotbalisty, fot-
balové fanoušky, policisty i prezidenty. 
Všechno se obejde bez lidí, lidé budou 
výhradnì konzumenty.

Všichni budou mít vysokoškolské 
vzdìlání s titulem Dr. Nikdo nebude Ing., 
protože inženýrské profese budou vyko-
návat inteligentní automaty. Lidé se bu-
dou vìnovat jenom humanitárním ne- 
boli lidským oborùm. Studovat se bude 
bez námahy. Moderní vìda a technika 
umožní nalévat lidem vìdomosti do hlav 

na zpùsob norimberského trychtýøe. 
Student se klidnì bude moci dívat na nì-
jaký zábavný poøad a zároveò pøitom bu-
dou do nìj proudit vìdomosti. Døív než 
se nadìje, bude z nìho tøeba JUDr.

Válèit se samozøejmì nepøestane. 

Bez válek to na svìtì nejde. Ale válèit 

budou mezi sebou opìt stroje. Chytøejší 

než ty nejchytøejší využívané pro civilní 

úèely. Umìlí vojáci budou dokonalejší 

než ti skuteèní, krev, co z nich bude støí-

kat, bude ještì èervenìjší, než jak je 

èervená skuteèná lidská krev. Válèit se 

bude neustále, jak je to odjakživa, kam 

lidská pamì� sahá, normální.

Pokud budou války vedené pouze 

konvenèními zbranìmi, bude podívaná 

na nì pro diváky v pohodlných køeslech 

bez jakéhokoliv nebezpeèí. V pøípadì,  

že se znepøátelené stroje dostanou do 

ráže a sáhnou pøi hájení hodnot, za    

nìž bojují, po atomovkách, žádné zle. 

Diváci budou mít vedle køesel takovou 

zelenou, spíš khaki barvou natøené bed-

nièky a v nich uložené masky, protiato-

mové pláštìnky a atomkecky. Tak si je 

nasadí a budou se dívat dál.

Moderní èlovìk už dnes nemùže žít 

bez takzvaného adrenalinu, èímž je myš-

leno vzrùšo. Co teprve bude tøeba adre-

nalinu lidem v budoucnu! Moc. Takže 

všechno bude i v té nejhorší termojader-

né váleèné vøavì v naprosté pohodì, 

bude to dokonce pro lidskou psychiku 

žádoucí, ba dokonce naprosto nezbytné. 

Ono taky dívat se od rána do veèera na 

zviøátka by nakonec i ty nejvìtší zviøátko-

mily mohlo znudit, ne-li otrávit. To válka 

je pøeci jenom jiné kafe, zvláštì termo-

nukleární.

Zkrátka lidstvo neèeká nic jiného, než 

svìtlé zítøky. Máme se na co tìšit.          

A zasloužíme si to.
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„Pokud opravdu velmi toužíte po 
manželce jiného muže, náleží ke sluš-
ným zvyklostem, že vám ji pøenechá.” 

          

          Ze zvyklostí kláštera Šangri-La

Nìkde na severu Himálaje, v Tibetu 
za pohoøím Karákóram, na západním 
konci øetìzce vrcholù Kunlun leží podi-
vuhodná lámaserie Šangri-La, máme-li 
tedy vìøit románu Ztracený obzor (1933), 
jehož druhé vydání se kdysi stalo základ-
ním kamenem éry kapesních paperbac-
kù. Jeho autor však není bùh komerce. 
Nepatøil ani mezi dìdice øetìzce hotelù 
Hilton. Bohatý byl duševnì a (podobnì 
jako Stevenson) tematicky se neopako-
val. Ani knížka o skrytém klášteøe u nìj 
nepøedstavuje výjimku. Sice se pøi psaní 
nechal ovlivnit brakovými díly Talbota 
Mundyho (1879 - 1940), ale jde o mistr-
nou utopii. Ona enkláva zùstává jednou 
z nejvíc fascinujících fiktivních lokalit.

Anebo snad není jen fikèním svìtem? 
Kdož ví. Svým obyvatelùm prý zajiš�ova-
la nedozírný poklid a harmonii. Jakoby 
na vìèné èasy je izolovala pøed svìtem, 
o kterém autor nemìl iluze. Tušil válku,   
a když psal, stvoøil ryzí pøíklad snu o úni-
ku. Moderní mýtus. Šangri-La neexisto-
valo, ale je pravdou, že žila povìst o báj-
ném tibetském království Šambala.

Umìl vyprávìt; uhrane od první vìty: 
„Doutníky byly témìø dokouøeny a my 
poèínali zakoušet rozèarování, jaké oby-
èejnì sklièuje bývalé spolužáky, když   
se znovu setkají jako muži a shledají,   
že mají ménì spoleèného, než si myslí-
vali.” Odtud pokraèuje až po zdrcující 
pointu. Slávu té knihy utužil i film (1937), 
ale po ataku cenzury se nedochoval ce-
lý. Následovala televizní verze Cosi, proè    

Všestranný James Hilton
Ivo Fencl

se vyplatí žít (1952) a divadelní muzikál 
(1956, zfilmováno 1973), který však Hil-
tonovi ctitelé považují za odpuzující. Jak 
vlastnì chápat Ztracený obzor?

Možná také jako dùsledek brutální- 
ho roztøíštìní filozofie Immanuela Kanta   
i zužitkování tìch støepù. Mniši v horách 
pøežili staletí „sami v sobì” s vizí, že  
jsou intelektuálním potenciálem lidstva, 
zatímco impulzivní mladý Mallinson se 
uvnitø téhož kláštera zamiluje. Chce        
s dívkou prchnout a není to samozøejmé. 
V klášteøe se nežije asketicky, ale podle 
Buddhovy rady o zlaté støední cestì.

Autorovým alter egem je Hugh Con-
way. Má se stát lámovým nástupcem.    
K vlastnímu úžasu zjistí, že se pro tako-
vou službu necítí vnitønì ustrojen. Anebo 
se mýlí? Rozhodnì je rozpolcen. Tápe 
mezi introvertním a extrovertním pojetím 
života a teprve pod vlivem obou milencù 
se odhodlá k útìku. Opouštìjí ve tøech 
údolí klidu a sestupují pošetile vstøíc tra-
gédii stárnutí. Conway musel volit mezi 
zradou Velkého lámy a mezi návratem 
do „svìta bolesti”. Tušil, že bez nìj by 
milenci cestou zahynuli, a tázal se, na-
kolik v izolaci Šangri-La odumøela lid-
skost. Anebo mám zùstat v tìch smír-
ných útrobách skalního ideálu? ptal se. 
Pod snìhobílými štíty? Klášter nahrává 
jeho stoicismu, on se však zachová dle 
Kantem hlásaného práva a vrací se mezi 
nedokonalé lidi. Pøece nesmíme zùstat 
jen vìènými studenty v klášterech, pøece 
nesmíme utkvívat sami v sobì. Je tøeba 
jednat, i to nás dìlá lidmi.

Hilton nebyl zrovna optimista. Øada 
jeho hrdinù umírá, mnozí sebevraždou,   
a o našich osudech rozhodují detaily, 
které jsou i špièkami ledovcù. Ne, autor 
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neodpoví, zda je Šangri-La vìzení èi 
osvobození. Každý si musíme vybrat. 
Málo záleží na tom, že pøedlohou hrdi- 
ny byl britský milionáø, horolezec a autor 
cestopisù Martin Conway, baron z Alling-
tonu (1856 - 1937), se kterým se jednou 
setkal i Karel Èapek.

James Hilton se narodil roku 1900    
v rodinì støedoškolského pedagoga, vy-
studoval Cambridge, miloval hudbu, psal 
do novin a mìl smysl pro senzace i po-
pisný realismus, který však uškodil jeho 
pozdnímu dílu. Od mládí cestoval, žil ve 
Vídni, po zfilmování Ztraceného obzoru 
se uchytil v Hollywoodu. Roku 1939    
pro film upravil vlastní román Nejsme sa-
mi (1937), tøi roky nato získal Oscara za 
adaptaci protiváleèné prózy Joyce Strut-
herové Paní Miniverová, jejíž hrdinka èe-
lí bezpoètu hrùz, nicménì staèí šlechtit 
výstavní rùže. Ještì se ale vra�me. Hil-
ton se uvedl již ve vìku dvaceti let kni-
hou o neš�astné pianistce. Další román 
Vášnivý rok (1923) se obírá nepostøeh-
nutelným vlivem otcù na syny a podle 
Martina Hilského je to jedna z nejlepších 
Hiltonových prací. Uspìl však teprve pró-
zou o marném konfliktu s každodenní 
všedností A nyní sbohem (1931). Jde     
o pøíbìh zodpovìdného anglikánského 
faráøe, potýkajícího se s pocitem zby-
teènosti. Zamiluje se, chce opustit za-
bìhaný øád i ženu a odejít do Vídnì, žít 
hudbou a svou láskou k Elizabeth, ale   
ta hyne pøi srážce vlakù. Faráø najde její 
ohoøelé tìlo, když pomáhá ranìným,       
a domù se vrací jako hrdina a vzor kaza-
telù. Vždy� prokázal proklamovanou lás-
ku k bližnímu v praxi. Mìsteèko jej vítá    
v èele s jeho paní, kruh ironie se uzavírá, 
faráø dobrovolnì umírá.

Hilton ovšem uspìl i s optimistiètìjší, 
by� sentimentální novelou o uèiteli, který 
se zamiluje do své studentky: Sbohem, 
pane Chipsi (1934). Inspirovaly ho osudy 
jeho vlastního otce, knihu sám zdrama-

tizoval a pøipojil svazek Vám, pane Chip-
si (1938).

A další hrdinové a další knihy?
Chorobnì ctižádostivého, a pøece ne-

schopného muže potkáme v Bouøi na ne-
besích (1925, zfilmováno 1941 s Ingrid 
Bergmanovou). Nápaditou detektivku 
Byla to vražda? (1931) pøeložil do èeš-
tiny Eduard Fiker (1948, znovu vyšla 
1992). James Hilton sepsal také neprav-
dìpodobný dobrodružný román z ruské 
revoluce vnímané oèima britského novi-
náøe Rytíø beze zbranì (1933, zfilmová-
no 1942 opìt s Bergmanovou) a vynika-
jící, i když krátký váleèný Pøíbìh doktora 
Wassella (1944) o pøepravì tuctu ranì-
ných z Jávy do Austrálie. Vydal i špio-
nážní pøíbìh Nic podivnìjšího (1948)      
a pøed smrtí na Long Beach v Kalifornii 
dopsal biografii vévody z Edinburghu 
(posmrtnì 1956). Leè zpìt do Himálaje.

Návrat do Šangri-La napsal Leslie 
Halliwell (1987); odehrává se po pade-
sáti letech a expedice v údolí objeví Con-
waye živého. Jinými pokraèováními jsou 
knihy Posel Franka DeMarco a Šangri-
La Eleanor Cooneyové a Daniela Altie-
riho. Nu, a Hitler sice nic na dané téma 
nenapsal, ale v rámci pátrání po árijcùm 
„bratrské rase” vyslal do Tibetu hned 
sedm expedic. Nejdùležitìjší z nich vy-
razila již rok po premiéøe prvního slav-
ného filmu o klášteøe, ale má-li Šangri-La 
vzor, pak leží u pramenù Indu v údolí 
Hunza na severu Pákistánu a je to ze-
lená kotlina, kterou Hilton navštívil pár let 
pøed napsáním románu. Izolována zùsta-
la dodnes.

Inspiroval se rovnìž èlánky botanika 
Josepha Rocka v National Geographic.

Kdo se naopak nechal ovlivnit Jame-
sem Hiltonem? U nás bezpochyby le-
gendární Ludvík Souèek, který v takto 
požehnaném stavu stvoøil svou možná 
nejlepší povídku Desetioký.
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Øádeèky z prahu léta
Evžen Pìnkava 

O èeské enklávì v rumunském Ba-

nátu jsem pouze èetl nebo slyšel vyprá-

vìt (zèásti v podání Petra P. Payna), 

mnohem víc mi však nyní vyjevil televiz-

ní dokument, tøebaže je staršího data:     

z roku 2006. Jako kdyby se èlovìk zne-

nadání „live” octl v 19. nebo v první pùli 

20. století, i když obèas se mihnou sou-

èasné civilizaèní atributy. Hle, názvy èes-

kých vsí: Svatá Helena, Gernik, Roven-

sko, Bígr, Šumice a Tisové údolí (Eiben-

thal). Meziváleèné avantgardní sociální 

snímky ze slovenského prostøedí by 

mohly být natoèeny i v Banátu. Pohøíchu 

pozvolna vymírajícím. Obdivu jsou hodni 

místní naivistiètí malíøi a øezbáøi, jejichž 

tvorba pøipomíná skrytý poklad v chu-

dých chýších. Víc nad horami než pod 

horami.

Z úvodního projevu Jana Nìmce na 

Sjezdu spisovatelù 2015: „Spoleèenské 

nasazení spisovatelù bylo s výjimkou nì-

kolika prvních porevoluèních let nízké     

a akceschopnost nulová, jako bychom  

se skuteènì octli na konci dìjin. Pøed-

stavitelé nìkdejšího undergroundu pro-

kázali, že opravdu nejsou zvyklí žít na 

zemském povrchu, kde se každý musí 

do jisté míry adaptovat a èinit kompro-

misy, chce-li žít radìji s druhými než       

v incestním svazku s vlastní nadøaze-

ností. Nìkdejší disent nedokázal uhájit 

své intelektuální pozice a život v pravdì 

(øeèeno Havlovými slovy) ve støetu s for-

mující se mocí úèelové racionality. /.../ 

Umìlecký veèírek, který zaèal koncem 

roku 1989, trval až pøíliš dlouho.”

Podaøí se mi odkoukat alespoò úvod-

ních šedesát osm minut z nìkolikrát už 

odkoukaného Felliniho filmu Øím, bùh-

víproè u nás uvádìného pod italským 

názvem Roma. Natoèeného pøed tøia-

ètyøiceti lety. V konfrontaci souèasných   

a retrospektivních sekvencí èi pasáží 

absolutnì dominují vzpomínkové: pøíjezd 

mladého Marcella do italské metropole 

pøipomíná divadelní hru a prùbìh veèeøe 

v øímských ulicích zase špièkovou neo-

realistickou reportáž. Na tyto scény je 

možné se s obdivem dívat znovu a zno-

vu. Donekoneèna. Slavný výjev s mizejí-

cími freskami v katakombách nebo re-

trospekci dobového nevìstince jsem 

nestihl: škoda, snad nìkdy jindy. Nezbý-

vá než žasnout nad Felliniho vìènou 

kumštozøivostí.

Z plzeòského námìstí Republiky, kte-

ré teï tuze zošklivìlo, neb je zapleve-

leno samými jarmareèními krámky, vkro-

èím do zcela jiného svìta: na výstavu 

souèasné japonské kaligrafie v Galerii 

Jiøího Trnky. Starodávná, konzervativní, 

pøitom i modernì koncipovaná výtvarná 

kultura jednotlivých artefaktù. Literáta 

mohou okouzlit i básnické názvy kali-

grafických výtvorù: „Plout v mracích, 

pøebývat v mlze. – Èápi tanèí na obloze. 

– Hle, kvìt slivonì. – Mnoho hor a mno-

ho øek. – Tøikrát dennì zpytuj svìdomí.” 

Jen ta anglická transkripce dost vadí, 

vždy� existuje letitá tradice èeského 

pøepisu, namátkou i ve Slovníku svìto-

vých literárních dìl. S tím nesouvisí fakt, 

že má malièkost se tady podílela na lan-

guage editing.
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Uhranèivá pasáž z Moskoviády Juri-

je Andruchovyèe: „Moskva pøelomu 80.   

a 90. let minulého století je pìknì de-

presivní místo. Obzvláštì jste-li ukrajin-

ský básník, citlivá a rozervaná duše stí-

haná povinností napsat epochální román 

ve verších, který vytrhne národní litera-

turu z letargie. Televizní vìže vysílají na-

kažlivou malátnost a otupìlost, venku 

neustává déš�, lidé padají z oken kvùli 

vodce, ani piva se nedostává na všech-

ny; modernistické domy – svìdkové lep-

šího Ruska – nenávratnì chátrají, ve 

Svìtì dìtí prodávají pouze papírové ho-

luby, v metru pobíhají zmutované krysy   

a v podzemí pod moskevským metrem 

probíhá tajný snìm neživých, kteøí plá-

nují ovládnout svìt.”

Opravdu jsem vùbec netušil, nakolik 

pestrý „druhý” nebo „další” život mìla 

Haškova postava dobrého vojáka Švej-

ka v nejrùznìjších dobových komediál-

ních pøevtìleních (vzniklých èasto ještì 

za autorova života), která kolikrát nemìla 

s „dobrým vojákem” pranic spoleèného! 

Onen Švejk je v hrách, v nichž vystupuje 

v jedné z úloh, zpravidla pøedstavován 

jako „krajánek”, vykuk ba vypoèítavý in-

trikán, jemuž za všech režimù záleží leda 

na vlastním prospìchu. Arci, èeský rek! 

Leè to tematické rozpìtí! Slyšme: Švejk 

krajánkem, Švejk má dvojèata, Švejkùv 

silvestr, Švejk jede do Janova, Švejk fot-

balistou (!), Švejk Mikulášem, Švejk na 

Marsu (!), Švejk v Ostende, Švejk v Rus-

ku, Švejk na vartì, Švejk zase v Èe-

chách... 

Z jarních vzpomínek K. V. Raise: „Dì-

ti, už bez burnuskù, vybíhaly ze stavení, 

dìlaly rybníèky, stavìly domky z bláta, 

hvízdaly po špaècích a vyskakovaly jako 

kùzlata, nevìdouce také proè. I s podsíní 

bylo cítiti, jak pole mìknou a pùda jarnì 

zavání; perlivý jásot skøivánkùv také 

bývalo slyšeti až sem. Kde byla jaká vr-

bina, zezlatovìla a objevily se na ní tma-

vošedé koèièky, olše a topoly se ovìsily 

rudým tøepením, snítky stromù po za-

hradách se zaleskly, jako když je medem 

omaže. Koèky zas vylézaly na støechy    

a protahovaly zkøivený høbet, pejskové 

dìlali jako blázni. Jednou za jitra, kde se 

vzaly, tu se vzaly, sedìly na snìti jablonì 

vlaštovièky a pozdravovaly nás radost-

ným švitorem.” Vydání z r. 1922.

De Gourmont: „Úloha humanistù byla 

pøesto závažná: jak protestanti chtìli 

køes�anství oèistiti z jeho pohanského 

živlu, humanisté chtìli vymýtiti z litera-

tury všecky živly køes�anské. Tito i oni se 

dodìlali úspìchu: ale kdežto literární tra-

dici navázal zase romantismus, nábo-

ženská tradice zùstala pøervána. Litera-

tura byla po tøi vìky cizí lidské duši, za 

niž se kladla duše heroická a všední. 

Náboženství pohanského umìní, jež by-

lo jeho lidovou silou, se stalo a zùstalo 

kostelnickou filosofií a zpovìdnickou 

morálkou; nemá již vlivu na tajného 

ducha plemen, jenž je laèen tìlesné krá-

sy a velkoleposti; uèinilo se prostøedním 

nad všecko ostatní; stalo se prùmìrným 

støediskem všeobecné prùmìrnosti.” 

(Napsáno 1898)

Pár hodin na Písecku, pøesnìji øeèe-

no v okolí Vodòan, jen nìco málo kilo-

metrù od vsi Stožice, v níž se odehrá-

vají tolik slavní, ale nikým neètení Naši 

Josefa Holeèka. Zmínìných nìkolikero 

hodin strávíme na nìkdejším statku,  

jenž od 19. století patøil pøíslušníkùm 

Holeèkova rodu a v nìmž slavný spi-

sovatel rovnìž obèas pobýval. Arciže 

pouze obèas, leè genius loci tu je stejnì 
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znát, pøinejmenším se dá vytušit. Se 

zadostiuèinìním konstatuji, že jediná 

hospoda ve vsi jménem Pohorovice si 

zvolila patøièný název U Èarodìjnice. My 

sice v èarodìjnickém prostøedí nepobý-

váme ani trochu, zato se bìhem odpo-

ledne tìšíme z tuze milé lidské spoleè-

nosti a ještì víc z vùkolní zadumané       

a zamyšlené jihoèeské krajiny.

Ètu druhé letošní èíslo Listù a velký 

žal ve mnì vyvolává zlá zpráva, že už   

7. ledna zemøel ve svém bytì nedaleko 

vìhlasné varšavské ulice Nový svìt 

spisovatel a filmový režisér Tadeusz 

Konwicki, roèník 1926. Mìl jsem štìstí, 

že jsem ho jedinkrát zahlédl v literárním 

klubu nebo kavárnì ve Varšavì: štíhlý, 

distinguovaný èi noblesní intelektuál. 

Kdo svého èasu nebyl okouzlen jeho 

tolik expresivní, až øeøavou knihou Malá 

apokalypsa? Právem se v Listech píše, 

že tato próza byla stejnou mìrou kritická 

k režimu i k opozici a že rovnìž v tom 

tkvìla síla její výpovìdi. A pak jeho film 

Dušièky (z roku 1962): už si ho skoro ne-

pamatuji, pøesto mì nadchl. Prý snímek 

o hledání lásky za války. Také úžasný 

filmový kumšt.

Nìmecký televizní dokumentární cyk-

lus Mistrovská díla zpravidla uvádí díla 

sice známá, nikoli však zprofanovanì 

figurující na kdejakých suvenýrech. 

Navíc jeho prostøednictvím mùžeme za-

vítat i do vzdálených galerií, do nichž se 

našinci stìží kdy podaøí vkroèit, a� je to 

New York nebo Madrid. Nejnovìjší la-

hùdkou bylo dílo Marca Chagalla Pro-

menáda (z roku 1917), neboli dílo mla-

dého malíøe, paradoxnì oplývající vita-

litou až živoèišnou – a zároveò umìlec-

ky subtilní. Vida, jeho „tajná milenka” 

Bella studovala herectví! Chmurné po-

zadí rozradostnìlého obrazu tvoøí malí-

øùv rodný Vitebsk, židovské ghetto sui 

generis: jeden pravoslavný kostel a osm-

desát synagog. To vše je žel pryè.

V Indii je prý pøes osmdesát tisíc 

stúp, v Evropì ta nejvìtší leží tuším ve 

Španìlsku, zatímco ve støední Evropì je 

jedna jediná: loni zjara povstala v za-

padlých Tìnovicích na jižním Plzeòsku. 

Z pohledu krajinné architektury se uve-

lebila v pøekrásném lokalitì: na návrší,   

z nìhož je výhled do celého svìta a na 

všechny západoèeské strany, zejména 

na malebné Spálené Poøíèí v údolí pod 

námi. Pøesnìji øeèeno pod stúpou. Zde 

nad Tìnovicemi se scházejí èeští budd-

histé Diamantové stezky už šestnáct let, 

stalo se z toho jejich poutní místo. Na 

informaèní tabuli se píše o meditaci v tì-

novickém ústraní a taktéž o „meditaèních 

chatkách”. A sedmimetrová stúpa? Ta je 

vìru vydatným rezervoárem energie.

Esej o stáøí a o stárnutí z pera již 

šestaosmdesátiletého Miloše Hoznauera 

mùže i potìšit, snad mùže i povzbudit, 

leè elánu je v textu pomálu a jak by ho 

mohlo být víc! „Stáøí nezaèíná vùbec 

špatnì,” píše zkušený pedagog, „totiž to 

rané stáøí (podle brožurek od šedesáti 

pìti let). Dokonce mùžete prožívat ja-

kousi euforii. Život vám mùže pøipadat 

jako velmi pohodlný. Pár zdravotních 

problémù vás nevyvede z míry, ty pøe-  

ce mají i ti mnohem mladší. Tohle životní 

období jste ochotni považovat za jedno  

z nejlepších. Vìtší nepøíjemnosti se vám 

vyhýbají a vy se ještì neptáte, jak dlou-

ho. Plni energie oslavíte sedmdesátku.” 

A potom Hoznauer píše o „repertoáru 

nepøíjemností”. Ba, biologické hodiny.
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Horolezecká
Tereza Èermáková

MLADÝ ZÁPAD

Hory šumí, mouchy se rojí, øeka zpívá a skála ševelí cinkotem skob a hlasy horolezcù.

„Franto?”
„No?”
„Jsem nahoøe, tak polez!”
„Už lezu.”
„Jistím tì.”
„Lezu bez jištìní.”
„Jak to?”
„Je to pìtka mínus, to dám.”
„Tak jó, tak lez.”

Skálou se nese hlasité oddechování.

„To je výhled, paneèku!”
„Hmhm…”
„Franto, hele na ty vodáky dole!”
„Fnfn…”
„To jsou nìjaký béèka, koukej, jak ten háèek vùbec neumí pádlovat!”
„Mhmh…”
„Tak to nejni háèek, to je háèèice. A jaký vona má paneèku ty… barely!”
„Hmfm!”
„Franto, nerozptyluj se, neèum na ní a lez!”
„Frhm…”

Chvilku se opìt ozývá jen hlasité funìní, šustot prstù po skále a odnìkud zespodu pleskání 
pádel o vlny.

„Franto, teï se cvakli! Vidìls to?”
„Nmhf.”
„Tos mìl vidìt, normálnì se cvakli a to je tady všude volej jak kráva!”
„Amgh…”
„Máš pravdu, jsou to amatéøí. Kam se na nás hrabou, co Franto?”
„Ghmf!”
„My jsme bejvali postrachem vod, viï?”
„Hmmf!”
„Vod Lužnice po Berounku, to ti povídám. My jsme se nikdy necvakli, viï?”
„Nmfh.”
„Ale takhle se udìlat na voleji, to je vostuda, že jo, Franto?”
„Anmf”
„Hele, Franto, nad tebou je pøevis jak bejk…”
„Hrumf!”
„Co, Franto?”
„!”
„Franto, já tì pod tím pøevisem vùbec nevidím!”
„Franto?”
„Franto???”

Hory šumí, mouchy se rojí, øeka zpívá, pádla pleskají. Jenom skála na chvíli ztichla.
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Hlubinná ekologie
Snad mohu prozradit, že jsem nad re-

cenzovanou knihou vzpomnìl baroka: s jeho 
touhou po souhrnném umìleckém díle, když-
tì se souèástí tvorby (touhy vydati se v tvaru) 
stává stejnì i krajina èi lidské duše, s jeho 
nutkavou potøebou hledat Boha skrze tento 
svìt, s poutìmi a poutními místy (øada jich by-
la zøízena nad léèivými prameny) a jeho poha-
nokøes�anstvím (integrujícím v paraliturgic-
kých obøadech prvky zbožnosti lidové, lidové 
zvykosloví ne vždy nutnì koøenù jen køes�an-
ských); leè nesmlèím zde ani ideologického 
záští (maskovaného náboženskou vírou; v níž 
ale zeje nepøemostitelná propast mezi vìøiti    
v Boha a vìøiti, dùvìøovat Bohu), vnìjškové 
efektnosti postupnì nahrazující, ano vytìsòu-
jící ponor do hlubin, køiku pøíliš hlasitého na 
to, aby zbyla vùle naslouchati druhému.

Maje pøed sebou tøetí svazek putování   
za povìstnými prameny Šumavy, Pošumaví   
a jihozápadních Èech s názvem Nebe studá-
nek III. (Nakladatelství Hrad, Strakonice) uvì-
domuji si také, že s barokem mají oba autoøi – 
básník a esejista Ondøej Fibich i výtvarník, 
fotograf Jiøí Chalupa spoleènou úctu k lido-
vému zvykosloví a zejména povìstem, zájem 
vlastivìdný, poutnickou hùl vedoucí je k potøe-
bì pøekraèovat hranice každodenního k ne-
øku-li posvátnému, tedy alespoò nevšednímu, 
neznámému: „Naše køes�anská civilizace byla 
založena nohama.”

Z území mezi tøemi mytickými vrchy 
Ostrým, Libínem a Tøemšínem lze ovšem       
k západu Èech poèítati leda okolí Klatov; 
nicménì velmi bohaté studánkami, povìstmi   
i pøíbìhy (by�si docela nedávnými – bohužel 
zaèasté tragickými: jak krajem táhly velké 
dìjiny po høbetech malièkých).

To, že tvùrcové knihy nerespektují sou-
èasné èlenìní do vyšších územnìsprávních 
celkù, odpovídá vžité potøebì zahlédat kra-
jové hranice v nìèem docela jiném: tyto jsou 
vymezeny co prostory ducha a krajiny vzá-
jemnì se zrcadlících a spoluutváøejících. 
Rozmìry místa (oživovaného studánkou) 
jsou� dány jeho historií (poèínající se nìkdy 
dokonce od pradávných Keltù), položením, 
promìnami složení obyvatelstva, zajímavost-
mi architektonickými èi pøírodními, døevními 
povìstmi (jich souèasným podáním i výkla-
dem) èi nedávnými pøíbìhy (mnohých válek, 
útiskù náboženských i politických, nìkolike-

rého vyhnání). Ony studánky stávají se pak 
ohniskem i katalyzátorem dìjù kolem nich se 
odvíjejících; vedle toho také inspiraèním zdro-
jem Fibichových skácelovských ètyøverší – 
vzdálenìji též více esejistických než èistì in-
formujících textù z pera téhož autora (vzpo-
meneš nad nimi Stehlíkovy Zemì zamyšlené) 
nebo Chalupových stejnì dokumentárních ja-
ko umìleckých (umìlecké je dokonce jich roz-
ložení do barevné mozaiky) fotografií.

Na procítìnosti dodává soudùm zkuše-
nost umìlcova: osobnì prožitý a osobitì 
zobrazený rozdíl mezi nìkdy a nyní (dobou 
dávné poutnické slávy a vody hojící neduhy; 
rozkotáním a opuštìností místa, studánkou    
k nepoznání zasutou, obcí vylidnìnou... „Dnes 
se tu vše rozpadá, jen zmije si lebedí v opuš-
tìném svìtì.”), soukromý pøíbìh hledání pra-
mene v krajinì i v sobì (pøíbìh, který mùže 
spojit úkrají pošumavské s nìkdejší Fibicho-
vou zkušeností severoèeskou). Básník i vý-
tvarník pracují s paralelou, nápovìdí, sym-
bolem. Nad studánkou tu bdí „terakotová 
Madona s užaslýma ètenáøskýma oèima.” 
Nejen pro putování krajem, hledání studánek 
èi èetbu o nich tedy: „Potøebujeme oèi dvì... 
Jedno, které ète v nám svìøeném èase, a dru-
hé, které se dokáže zahledìt do podmínìné 
vìènosti.” Jako oná štátuje!?

Pøiznejme však, že povìstné studánky 
nám už zase naše oèi zázraènì obmývají: po-
malu, pomalièku se vrací úcta k tradici pøedkù 
(by�si jiného jazyka) i míst, k jich hmotným      
i nehmotným památkám a pamìtihodnostem. 
Také o tomto – o lidech dobrých stejnì jako 
pøièinlivých – svìdèí námi právì ètená kniha. 
Dobrých knih a dobrých lidí bývá ovšem 
vždycky ménì, než  jich je zapotøebí.

Ivo Harák

I cesta mùže být cíl

Jednou z mála literárnì zamìøených akcí 
pøipravovaných v rámci projektu Plzeò – 
Evropské hlavní mìsto kultury 2015 byla „Lite-
ratura v pohorkách” – spoleèné desetidenní 
putování èeských a nìmeckých spisovatelù     
z Øezna do Plznì, které probìhlo na sklon-  
ku záøí letošního roku a jehož souèástí byl       
i cyklus autorských ètení. Jako jakýsi pøedvoj 
celé akce vydaly obì zainteresované strany, 
tedy Støedisko západoèeských spisovatelù      
a Sdružení nìmeckých spisovatelù – Regio-
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nální skupina Východní Bavorsko, dvojjazyèný 
almanach nazvaný Cestou / Unterwegs s pod-
titulem Pøíbìhy z východního Bavorska a zá-
padních Èech. Najdeme v nìm (vedle krátké 
pøedmluvy a hesláøe zúèastnìných spisova-
telù) dvì desítky krátkých povídkových textù  
o cestì, cestování a putování od deseti èes-
kých a deseti nìmeckých autorù, opatøených 
vždy doprovodným zrcadlovým pøekladem. 
Publikace tak zøetelnì navazuje na tradici 
podobnì koncipovaných èesko-nìmeckých èi 
lépe plzeòsko-øezenských almanachù (zmiò-
me napø. sborník Krajiny našich srdcí – Her-
zenslandschaften z roku 2011), které si me-
zitím získaly znaènou oblibu u ètenáøù na 
obou stranách hranice.

Není jistì pøekvapením, že každý z oslo-
vených spisovatelù zpracoval téma cesty/ 
putování po svém, s využitím vlastní osobité 
poetiky, èasto pak jako metaforu pro pou� do 
lidského nitra, minulosti, vzpomínek… Karle 
Erbové se tak v povídce Metamorfózy promì-
òuje vysnìný výlet na Horskou Kvildu v mar-
týrium neplánovaného soužití s pøemnože-
nými komáry. Pøíspìvek Ivo Fencla se tradiè-
nì odlišuje od ostatních a komparatisticky,      
s náznaky vìdeckého stylu vysvìtluje pùvod 
jedné pasáže námoønického románu Jonatha-
na Swifta (Cestou moøských vlkù). Václav 
Gruber se vydává po stopách mírového po-
selství Jiøího z Podìbrad, které smìøovalo 
tam, kde kdysi konèil známý svìt, a pohrává 
si s relativitou takového pojmu (Až na konec 
svìta). Krátká povídka Jiøího Hlobila Pøíštì 
radìji doma mající podobu vnitøního mono-
logu „úèastníka zájezdu” vyznívá jako polemi-
ka s èeskou národní povahou. Tamara Kopøi-
vová pøisoudila své protagonistce v deníkovì 
koncipovaném textu O Anežce, letišti a letad-
lech fascinaci létáním a prostøedím letištì.     
V povídce Jarky Málkové Alenina cesta fun-
guje výlet do pøírody jako pøirozená lékaøská 
terapie, v textu Jitky Prokšové se odchodem 
blízkého èlovìka zase definitivnì uzavírají 
vleklé rodinné neshody. Marie Špaèková kom-
binuje fabulaci s dokumentární metodou a vy-
dává se po stopách jednoho lidského osudu   
v èesko-nìmeckém pohranièí (Cesty aneb 
Èeský hrob na nìmeckém høbitovì), naplnìní 
tragické pøedtuchy zase tematizuje povídka 
Vlasty Špinkové (Krabice vzpomínek). Prózy 
èeských autorù uzavírá lyrizovaný text Aleny 
Vávrové Cesta pro nejsladší vìneèky na svì-

tì – o jednom svéhlavém dívèím trucu, který 
ve výsledku pøinese velké poznání.

Rovnìž texty nìmeckých autorù jsou vel-
mi rozmanité co do formy i místa, kde se ode-
hrávají: Harald Grill do sborníku pøispìl svojí 
momentkou z putování po Laponsku (Jak je to 
ještì daleko do Kautokeina?), Elfi Harten-
steinová rozvinula pøíbìh jednoho neèekané-
ho autostopu (Výmìna kulis), Gernot Häublein  
aktualizoval daidalovský mýtus (Utíkat, letìt, 
ztroskotat). Barbara Krohnová v povídce Na 
cestì životem nachází paralely mezi poutí pøí-
rodou a životem, Carola Kupferová rozehrá- 
vá ve svém textu Rusalèin pøíbìh (Potkali 
jsme se už nìkdy?). V zemi nikoho, na èesko-
nìmeckém pomezí se odehrává tajemstvím 
obestøený pøíbìh Marity A. Panzerové (Nìk-
de v nikde), do exotického prostøedí mongol-
ských pastevcù je situován text Gangaamy 
Purevdorjové (Myslivcova vina), o neèekané 
známosti, navázané v kupé nìmeckého vla- 
ku pojednává povídka Siegfrieda Schüllera   
(D 300 – Nymfa v noèním vlaku). U stánku      
s rychlým obèerstvením nervóznì vyhlíží hrdi-
na textu Rolfa Stemmleho Znáte Sebastiana 
Glücka? a náš výèet uzavírá „traktorová ro-
mance” Petry Teuflové Elli. 

Hodnotit kvalitu podobných publikací je 
vždy obtížné. Už pøi zbìžném ètení je zøejmé, 
že vìtšina textù byla napsána do znaèné míry 
úèelovì, pro pøipravovaný almanach – tedy 
spíše z píle nežli z autorského pøetlaku –          
a v samostatném vydání by zøejmì neobstála. 
Jednotící téma „cesty” je do té míry široké, že 
ve výsledku pøíliš nepøispívá ke koherenci 
sborníku, jednotnému vyznìní se vymykají ze-
jména texty nebeletristické povahy. Pøestože  
v tiráži není uvedeno jméno redaktora (doète-
me se jen, kdo stojí za pøeklady povídek), vy-
kazuje publikace velmi slušnou formální úro-
veò, snad s výjimkou osobitého fonetického 
øazení jmen èeských a nìmeckých autorù. 
Mezi nesporné klady publikace patøí, že alma-
nach udržuje kontinuitu spoleèného západo-
èesko-východobavorského literárního života, 
že je souèástí pøeshranièního sbližování, kde 
mj. plní i funkci osvìtovou – v tomto ohledu   
je tøeba vyzdvihnout pøítomnost paralelních 
zrcadlových pøekladù. I pøes kolísavou kva-    
litu nìkterých textù je almanach možné 
hodnotit kladnì jako pøíklad úspìšné èesko-
nìmecké kulturní spolupráce. 

Martin Šíp
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Vladimír Líbal

Kresba è. 8
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Básnì Evy Válkové

Plzeòskou fikci Vratislava Maòáka

Patrika Linharta jako hosta Plže

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) 
- prozaik a textaø, žije v Plzni

Tereza Èermáková (1990 Plzeò)
- ekonomka, básníøka a prozaièka

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

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

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì)
- básník, žije v Plzni

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

Petr Kersch (1934 Praha)
- prozaik, žije v Dìèínì

Roman Kníže (1952 Opava)
- básník, žije v Plzni-Køimicích

Tamara Kopøivová (1962 Plzeò)
- pedagožka, básníøka

Daniela Kováøová (1964 Ostrava) 
- právnièka, prozaièka a publicistka, 
  žije ve Štìnovicích  

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

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách)
- pseudonymní kritik a básník, žije

Martin Šíp (1979 Plzeò)
- pedagog a kritik

Luboš Vinš (1959 Blatná - 2014 tamtéž) 
- básník, prozaik



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

