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EDITORIAL 1

Dušièky jsou Dušièky, leè dušièkový 
Plž by se nemìl skládat ze samých 
truchloroušek. Tìch si totiž „užil” víc než 
dost na jaøe, v májovém a èervnovém 
èísle. Teï už naštìstí žádné nekrology, 
zato živá západoèeská literatura. Výjim-
ky potvrzují pravidlo, takže v tomto Plži 
dojde i na mimozápadoèeskou tvorbu, 
totiž na zajímavou studii o cenzuøe a au-
tocenzuøe z pera naší vynikající slavist-
ky Hany Voisine-Jechové. Ostatnì: v Plži 
už publikovala a v Plzni už nejednou 
pøednášela, takže má právem v našem 
èasopise tzv. zelenou. Kromì toho se ro-
zepisuje o závažných spoleèenských ne-
pravostech, o kterých je ochoten psát 
málokdo – a každý k tomu také nemá 
potøebnou kuráž. Nejsme vìdecký èaso-
pis, proto badatelèinu sta� uveøejòujeme 
bez poznámkového aparátu. 

Ryze literárnìkritickým pendantem    
k její stati je rozsáhlé recenzní zamyšlení 
Iva Haráka nad poslední sbírkou Tomáše 
T. Kùse, zamyšlení, které si pøímo øíká   
o to, aby bylo zaøazeno do rubriky Šal-
maj. Od vydání autorovy sbírky sice nì-
jaký èas uplynul, literární kritik si však 
mùže nìkdy dát na èas: dobírá se pøe- 
ce urputnì a usilovnì smyslu, poselství   
a poslání slovesného díla a nemùže se 
spokojit s povrchním ohledáváním jeho 
tvaru nebo dejme tomu nìkterých po-
všechných atributù textu. Navíc se nad 
Harákovou úvahou se zadostiuèinìním   

Jsme v dokonalé díøe lidství.

Milan Kohout

a pøímo názornì pøesvìdèujeme, že me-
zi literární publicistikou a literární kritikou 
je vskutku pøeveliký rozdíl. V èem? Pøece 
v kvalitì!

Další pøíspìvky z listopadového Plže 
zámìrnì nabízejí všehochu�, doufejme, 
že všestrannì zajímavou všehochu�: 
zpravidla jsme pøi jejich èetbì svìdky 
rùzných autorských naturelù, rozlièných 
žánrových poloh, rozmanitých stylových 
nuancí… Zároveò v tomto èísle pøipomí-
náme životní výroèí Karla Pexidra – a je-
ho verše, až na to, že jde o verše, ne-
mají zjevnì nic spoleèného s protestní 
poezií Milana Kohouta, nestárnoucího 
básnického rebelanta. Další životní jubi-
leum, totiž Vlastislava Tomana, pøipo-
míná Ivo Fencl – a právì Fenclova próza 
Lesní zkratka dokládá, jak je užiteèné si 
osvojit umìní zkratky – arciže vypravìè-
ské. Po delší dobì v Plži vítáme Arnolda 
Nowického a uveøejòujeme jeho grotesk-
ní dramolet, možná retro-dramolet: po-
chopitelnì situovaný do divadelního, leè 
neidylického prostøedí z èasù moderny. 
Blíží se vánoèní úklid, tak se z humores-
ky Jana Paura zavèas pouème, jak vytí-
rat chodbu!

Pak tu jsou naše trvalky: plží autor-
ské rubriky. Bez pøíspìvkù Stanislava 
Bukovského, Oldøicha Janoty a konec-
koncù i Evžena Pìnkavy si totiž pomalu 
Plže už neumíme pøedstavit. Snad si to 
myslí i tito tøi plží autoøi.
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Milan Kohout

Proè nikdo nekvílí?
Jen osobní pocit

Pøed chvílí mi umøela máma

Sedím pod kaštanem 

s vykotlaným kmenem

 

Už prý mìl dávno padnout a zboøit dùm 

aby se mohl postavit nový 

s novou støechou a novými zdmi 

Staré už oprýskávají 

Je mnì smutno

Jen má láska mì objala 

Pøed zraky svých rodièù

našla odvahu žít svùj život

Má padnout Amerika? 

proè? 

arogance je krásná

individualismus je svùdný

vykoøis�ování je nadìjné 

svoboda je uvolòující nadvláda 

otevøenost je rozkošná

konzumerismus je omamující

imperialismus je mužný

sobectví je lákavé

rozpínání je pøírodní

bezohlednost je svobodomyslná

pokrytectví je produktivní

a demokracie je bájeèná nálepka

Obyèejný pøíbìh

Když se dvì lži sejdou v jednu pravdu

pak zaèíná velká hra na lásku a zradu

zákulisí vymetá vìrnost

vášnì teèou elektronickýma médiama

a cit je bièován opravdu nemilosrdnì

Zase jeden naivní sen o èisté lásce se

                                                           topí

v nevyhnutelné krutosti pøírodních pudù

a boj proti nim je chechtotem vesmíru

ledovou rukou molekul a atomù

a genetickým kódem znásobování 

                                                       bolesti

Marná snaha o stálost dokonalého tvaru 

se mìní v zmìkèenou neudržitelnost 

pøedpokládaného množení 

a na konci jednoho z milionù 

vìènì se opakujících tunelù

zùstává snílek zase jen tím 

obyèejným volem 

Dneska jsem se nasral

protože nechápu, proè nikdo 

neøve, nekvílí a nejeèí

vždy�

jsme v dokonalé díøe lidství 

jsme v propadu propadajícího se 

jsme v povodni dusící smìlá hrdla

jsme v píseèné pasti vlastních chodníkù

jsme v bažinì smrdutých proher

jsme v potopì ducha svatého 

jsme v bahnì shnilých jazykù
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Poèáteèní slovo

Jestliže lžeš

øíkáš pravdu 

že nelžeš

Protože lež je pravda 

obleèená do teplého kožíšku

krásných a ušlechtilých pokrytectví

Pravda je na obalu tvého zboží

A trh je pravdou tvého žití

Ještì jednou vyrovnám kývanec vln 

                                                       staletí 

ale pak už neudržím rovnováhu

Pokrok

Kde jsou ty èasy 

kdy jsem líhával v trávì 

a snil o krásném autì

Teï už v nìm sedávám 

ale na snìní nemám ani chvilku 

Genetika

Jestli existoval Ježíš

pak musel být Palestinec

Dnes jsem ho zahlédl v televizi

jak kráèí ulicemi Jeruzaléma 

v davech protestujících 

proti diktatuøe evropských pøistìhovalcù 

a køièí

Piláti, jdìte už do prdele 

i s vašima èis�ounce umytýma 

rukama!

jsme v nášlapném hovnì milovaných psù

jsme v tøíšti vlastních zrcadel

jsme v pøedstírání pøedstíraného

jsme v tlaku lisù vlastních lásek

jsme v útlumu citlivých citù

jsme v žumpì hodnot, kterým jsme 

                                        stavìli pomníky

jsme zkrátka v úplné prdeli 

A pøesto chválíme boha a svobodu bytí

Nicota

Nejstrašnìjší noc mého života

kvílela ve vlaku

který mì ocelovì objímal

abych mu neutekl

když mì nemilosrdnì unášel

od mé lásky

bílou ranní mlhou luk

ve které se topily bílé jarní kvìty

a hlasitì øvaly o pomoc

v bílé ploše vìdomí

toužícího alespoò po bílém stéblu

Nekoneèná blbost

Èerná a bílá 

tisíce let v betonu zazdìná

uniká našim smyslùm

nesená vìtry

v prachu mrakù

nad pohøebními hasièskými vozy

chrlícími bezohlednost

k nebi malých dìtí

hladících chraplavými detektory

vážné oblièeje hraèek

v maskách lásky

která nám umožní jen na nìkolik vteøin 

pohlédnout do prázdné nádrže
našich rozžhavených snù



4PRÓZA

Zaèínala letní nedìle. Z práce jsem 
tenkrát jezdil na kole. Silnicí bílou.

Prvnì jsem si všiml temné lesní od-
boèky. Ústila do ticha. „Kampa vede?” 
položil jsem otázku Plzeòákovi z lomu.    
Nìkdy se stane, že celý život bydlíte    
jen pár kilometrù od zkratky a mikrosvì-
ta za humny a neznáte nic. „Nejedná se, 
pane, takhle náhodou o tajnou zkratku   
z hororu?”

Zrovna mi skonèila noèní (nìco jsem 
hlídal) a bílá stuha pøede mnou stoupala 
jak do hor. Ty hory bych vydýchal, ale 
zkusme je vynechat. A kudy? Hned za 
kaplí do lesa. Pøed závorou seskoèit. 
Vést kolo. Pøed nosem se mi mihly bìhy 
srny. Pak zajíc. Srna nejprve ladnì šla   
a on rovnou pelášil. Minuli posed. Druhý. 
Byl domem v korunì borovice. Vlevo se 
vlnila pole smìrem k samotì s vysokou 
støechou, a jak jsem se noøil hloub do le-
sù, vzdalovala se i Lhota.

Tu zkratka skonèila další zrezivìlou 
závorou. Za ní opìt blikla silnice. Dojedu 
domù, usnu... Ale pøedstavil jsem si, že 
vedu kolo znovu od zaèátku zkratky. 
„Ahoj,” øeknu a Jorika a Jakub taky po-
zdraví. „Kde jste se tu vyèarovali?” „Ná-
hodou.” Vzpomínám snad na „ty pravé”  
z toho dùvodu, že sám jsem ten pravý? 
„Kde máte volkswagen golf?” pokraèuji 
mechanicky, ironicky a schválnì chlad-
nì a on (trochu podoben veliké veverce) 
se uhodí do hlavy, jako by šlo o oøech: 
„Auto? My na nì zapomnìli.” „A není to 
fuk?” optá se Jorinda (taky veverka). Ale 
snil jsem, že mì povezou domù. Jako by 
šlo o taxislužbu.

„Si tedy fandíš!” øekla. „Nejsi nám 
psem. Ještì øekni, že bys chtìl být po-
dobnì pøepravován každý den.”

Ivo Fencl 

Lesní zkratka
„Každý den nemá léto. Nemám kaž-

dý den ani noèní. Staèilo by jedinkrát.”   
A v reálu jsem to lesu navrhl. Ještì pøed-
tím jsem se ujistil, že opuštìnému. Nikde 
nikdo. Ani na posedu ne. A nehovoøím 
sám k sobì co �ululum. „Hlavnì, že tu 
jste. Hlavnì, že jste pøišli.” Pøinesli úlevu 
i jakousi mlhu.

„Už jsme tady na tebe èekali,” upøes-
nila pùvabná Jorika a pohodila dlouhý- 
mi vlasy. Lehounce jako duch se opírala 
o závoru. „Na jedno se ale pøiprav,” do-
plnil ji Jakub. „U další závory opìt zmi-
zíme.”

Jako srny všech srn? Jako králíci? Že 
se propadnou? „To máš jistý. Lorenci. Co 
je? Tobì se po nás stýská?” Kývnutí. Mé. 
Pøedstavuji si, že právì nejedu zkratkou 
sám. Že jsou. „Pokraèuje snìní i silnicí?” 
zajímá Joriku.

„Možná. Ale klid. Snìní je prvoøadì 
lesem. Až na zajíce. Až na cvrlikání. 
Snìní je lesem. Tady se nemùže tak 
snadno vynoøit auto. Ani to vaše mi 
nechybí.”

„A my ti chybìli?” utrhla Jorika š�ovík.

Každý den! hleslo temno ve mnì. Já 
bez vás neexistuji, dodal patos. A vzpo-
mínám – oni to nevìdí, pøedstavoval 
jsem si milence tím víc, èím víc jsem se 
snažil na jejich vzájemnou lásku za-
pomenout. Všude jsem je vídal, i pøed 
usnutím, i cestou po Zámeckých scho-
dech, pokud jsem navštívil Prahu, i pøi 
èetbì Arthura Ransoma. „A v lesích,” 
povídám Jorice.

„A v polích?”

To jsem se ošil. Pole nebrat. Moc 
prostor. Moc beranidla. To potírá fantazii. 
V extázích totiž nevznikají jen dìti. V ex-
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Což nebyla výèitka. Jen konstatování. 

Jorika si svlékla kabátek a namítla: 

„Párkrát jsme to udìlali.”

Vzpomínal jsem. Marnì. Až nìco 

pøece køíslo. Ne však vlídná vzpomínka. 

Poøád si pamatuju, jak mi psala o ob-

tìžování. Jak žensky k nìmu pøivinula     

i „pronásledování”. Ona. Oheò, vodu...    

a ženskou lest. Nepøíjemné to prý bylo    

i jejímu „novému” klukovi. V reálu už totiž 

nastoupil. Po Jakubovi. Zvláštní, my stej-

nì šli zkratkou, a ti dva hovoøili èistì spo-

lu. Jako bych tam nebyl. Nejenže mi to 

nevadilo. Mnì vyhovovalo být svìdek.

Copak já netoužil, aby šlo prvoøadì  

o jejich vycházku? I kdyby uvnitø mé 

zoufalé hlavy? Což já potøeboval komu-

nikovat? Otravovat? Ne. „Ahoj!”

Louèení znìlo jako vítání. Došli jsme 

k závoøe. Proklouzl jsem jako lasice, vse-

dl na kolo, milenci kola nemìli, tak ustr-

nuli v lese jak paøezy. Ale neplakali. „Zase 

se potkáme?” ptal jsem se. Mávali. Chví-

le z báchorky. „Aby ne!” Pokud na vás 

nìkdo na èas zapomene, žijte. Snìte.

Odjíždìl jsem silnicí od jehlièí a od 

zkratky tìch duchù, ale nedali pokoj. 

Uhánìli podle mì. Jako stíny. A doma? 

Pøetáhl jsem peøinu pøes vlasy a oni spo-

lu stejnì leželi opodál. Nakonec se mi    

o nich zdálo. Stál na kraji Námìstí Sno-

vých zkratek. „To se hodí,” sehrál jsem 

cynika. „To mì autem hodíš dom.” Já jen 

žertoval a vracel se z práce celý dlouhý 

den života, a když jsem procitl, po dva-

nácté èekali u rezaté závory. V duchu 

mùžete komunikovat s duchy, ale nìkdy 

to lze dìlat i s živými. Jak jinak si ucho-

vat zdravý rozum?

Obèas mì napadají dvì absurdní 

otázky. Mùže pro mì v kosmu existovat   

i jiný pár? Jsou lidi zamìnitelní? Záleží 

na tom, jak máš nastavené srdce.

tázích rodících se, umírajících kosmù ra-
ší také pøíbìhy. Ach, proè jen snìní nelze 
nahrát na magnetofon? Nejsme snad 
mnozí básníky, i když za život nenapíše-
me øádku? Rozhlédl jsem se. Je zkrat- 
ka okolo pustá? To, že existuji, pøehlédli? 
Podcenili?

Bože, jak by mohla... být pustá? 

Vždycky je svìdek. Registruje i nikdy 

nazapsané verše. „A tebe nikdy nena-

padlo,” šli jsme ve tøech po stuze mezi 

lesem a polem, „že to nevíme, jak moc 

se ti stýská?” „Napadlo mì, že o tom 

nemáte páru, ale právì dík tomu vìdomí 

jsem vám umìl odpustit.”

Jakmile si totiž øeknete o cit, tak slo-

va vraždí, i když pod maskou. Reakce na 

slova pozbude ihned smysl. Nìco bych 

plácl a nevynoøili by se, tím spíš ne. Prá-

vem bych byl slabochem svìtu celému. 

Proto jsem mlèel. A jen prý: „Hlavnì, že 

tu jste. I když ve snu. Kdo ví, tøeba bu-

dete pochodovat tady u mého ráfku i zí-

tra. A kolikrát ještì? Kolikrát budu chtít.” 

A tak se mnou oba obèas chodí. Po lese. 

Aè jsem v reálu støízlivý, neblázním a ti 

dva zùstávají doma v pelíšku. Aèkoli ne-

jsem Ladislav Klíma. Je snad svìt jen 

vìdomí a nic?

„Tobì nevadí, že tì neprovázíme 

opravdu?”

„Vadí.” Co støela pøed námi pøes pì-

šinu pøebìhla druhá srna. „Tøeba na to 

ale dojde.” „Jo? A kdy? Kdy, prosím tì, 

když mlèíš jak ryba, ryba zaøezaná?” 

ptala se již unavenì snová Jorika. „Až 

budeš starej?”

„Možná.” „Není to pozdì?” Odmlèela 

se a pøešla do praxe. „Uznáváš, že tu na 

tebe nemùžeme èekat po každé noèní? 

To by byl mysticismus.”

„Uznávám,” spolkl jsem se slinou       

i nìjaké jehlièí. „A surrealismus. Ale 

mohli jste napsat, mohli jste se ozvat.” 



6JUBILEUM

Tak
Karel Pexidr 

Zrcadla

Nehoden
toho, co bylo.

Je to den,
kdy se mé dílo

propadlo
doprostøed zemì.

Zrcadlo,
zrcadlo ve mnì

nehodné
obrazu svìta.

Toho dne,
kdy zemì vzkvétá,

uvadne
všechno, co zbylo.

Nápad? Ne.
Zrcadlo. Dílo.

Imperativ

Teï odejdi!

Za chvíli by ses pøežil.

Odejdi tam,

kde není dobrých rad.

Já nevìøím ti,

èemu ty jsi vìøil.

Jsi pøíliš sám.

Chybí ti protiklad.

Teï vytrvej!

Neøíkej stále: zítra.

Jsi jako bludný,

neskuteèný pták.

Já nevìøím, že

nedoèkáš se jitra.

Nehledej na dnì studny!

Vyjdi na maják!

Pokoj nevìrný psùm

Pokoj nevìrný psùm

lepí se

na paty ploutví.

Kdejaký žrout ví,

kolik je tøeba ukrojit

z pouhého dekagramu pýchy,

aby se tichý

souhlas hlasitých spoleèníkù

roztøíštil na dnì moøe

o neuskuteènìnou skálu.

Pokoj nevìrný psùm

mísí se

do samomluvy integrálù.

Je nejtìžším prvkem svìta.

Podium jeho prestiže

plete se

pod nohy psùm,

kteøí jsou ve stavu bez tíže,

takže nemohou štìkat.

Magický kruh

Magický kruh.

Bílá ruka jej svírá.

Na vìnce stuh,

bez nichž se neumírá,
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pro které nikdy
nesmím se zøíci
cest po mìsíci
a skokù do vody.

On tento vlak,
on se mnou pojede
úplnì jinam než já.

Smutný symbol

Zde leží láhev,

bílá láhev,

láhev, která bývala plná bílého vína.

Zde leží opuštìná,

láhev, která bývala útìchou opuštìných.

Smutná bílá láhev,

smutná družka kteréhosi smutného pijáka,

smutná vzpomínka na pøípitek pøi jakési 

                                          smutné hostinì.

Zde leží sama,

opovržená, vyhoštìná,

smutný symbol marnosti všech lahví,

všech pøípitkù,

všech pijákù i smutkù.

Tak.

lepí se jíl.
Mazlavá šedá hlína.
Kdo by jej smyl?
Má duše, ty jsi vinna!

Nebeský øád
postavil na zem svícen.
Vìènì se ptát,
vìènì být nenasycen,

vìènì se bít,
sluncem zastínit zemi,
zbarvit svùj štít
rudými krùpìjemi…

Magický kruh.
Bílá ruka jej skrývá
za vìnce stuh.
Myšlenka dohoøívá

ve svícnech par,
v divoké pýše vína.
Kdo pøedstíral?
Duše má, ty jsi vinna!

Tento vlak

On tento vlak,
on pojede
úplnì jinam než já.

Úplnì jinam,
než se nadìje,
on tento vlak
nemá své koleje,
nemùže jeti,
kam chtìjí dìti,
pojede jinam než já.

On tento vlak
má svoje dùvody,
pro které nemohu
pøedvídat náhody,
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Vídeòská premiéra
Arnold Nowicki

Osoby:
Zpìvaèka (Z) – asi dvacetiletá nádherná dáma s dlouhými tmavými vlasy a mocnì 
vyvinutým poprsím
Profesor (P) – asi šedesátiletý noblesní muž aristokratického zjevu i chování
Inspicient (I)
Klavírista (K), jevištní technici, publikum – nìmé role

Místo a doba – v 1. tøídì vlaku do Vídnì, 00. léta 20. století

Cestou

Z: Ach, Mistøe, jak by to byl krásný pocit, kdyby si èlovìk o sobì pøeèetl v novinách: 
„Mladá, vysoce talentovaná…, mohla by bìhem nìkolika let udìlat závratnou 
kariéru…, engagement v nejprestižnìjších operních domech svìta…”
P: (láskyplnì pohlíží na sleènu) Bude to vaše premiéra v operní metropoli... nesmíte 
zklamat… a pøedevším, nesmíte zpychnout, usnout na vavøínech... pak porostete výš 
a výš... a bude jednou provždy konec s provinèními mìsteèky!
Z: (nedùvìøivì a tázavì na profesora pohlíží) Konec?
P: Ano, konec. Definitivní konec! Dáte tìm... tìm... dírám vale... (namáhavì oddy-
chuje), ale nesmíte zpychnout.
Z: Nikoli, Mistøe, to já vím, nezpychnu, nebojte se. Mám neustále na pamìti vaše 
vzácné rady. Jsem vám tak vdìèna...
P: Víte dobøe, že jsem vám pøedpovídal závratnou kariéru…, impresáriové vám bu-
dou ležet u nohou. 
Z: To si opravdu myslíte, Mistøe?
P: Rozhodnì! A nejen impresáriové, všichni, kdo se motají kolem divadla. Kolegové, 
dirigenti, režiséøi, libretisté, skladatelé... zkrátka všichni.
Z: Pøeháníte, Mistøe, jistotnì pøeháníte.
P: Rozhodnì ne, rozhodnì ne. Ostatnì uvidíte zítra sama.
Z: Ach, Mistøe, já ani nevím, jak se vám odvdìèit. Vy jste mne nalezl, objevil, vytáhl... 
P: Ale...
Z: ...ano, doslova vytáhl... vyškolil, prosadil. A teï jste mi zaøídil premiéru dokonce ve 
Vídni.
P. Ale to nic, to je pøece samozøejmé. Ostatnì, co by profesor neudìlal pro tak nada-
nou a talentovanou umìlkyni...
Z: Ale Mistøe...
P: A navíc tak nádhernou.
Z: Ale Mistøe, jak k tomu pøijdu? Nìkdo se rodí talentovaný, nìkdo krásný...
P: A právì vy jste takovou, øekl bych, úžasnou syntézou obého. 
Z: Ale Mistøe, to pøeháníte. Dalece pøeháníte.
P: Nikoli, madam...
Z: Madam?... (polohlasem)... ještì jste mi nikdy neøekl madam.
P: To je tím, že jste dosud nepoznala skuteèný život. A lepší spoleènost. Dosud samá 
zaprdìná provincie...
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Z: Ach... lepší spoleènost. Slyšela jsem o ní. A èetla romány.
P: Tak. A bude-li zítøejší premiéra úspìšná, prožijete všechny ty „romány” ve skuteè-
nosti.
Z: Není možná... není možná.
P. Ale to víte, že je. Ale záleží na vás... (mlsnì po zpìvaèce pokukuje) a také na kri-
tice. 

Zkouška

Šatna zpìvaèky následujícího dne

P: Netøeba mít trému, Zuzanko Vasilijevno. Vystupujte suverénnì, a i kdyby nìco 
náhodou trošièku zahaprovalo, tvaøte se jako by nic. Anebo, ještì snad lepší by bylo, 
kdybyste se tváøila nad chybièkou povznesenì. Triumfálnì... ano, triumfálnì!
Z: (rozezpívává se) Kennst du das Land...
P: (pøikyvuje, usmívá se a pøihýbá si z lahve vodky) Krásnì zpíváte, Zuzanko Vasili-
jevno... krásnì... vidím, že kritiku ani nebudu muset pøíliš uplácet.
Z: (ztrácí trému a rozezpívává se) Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach… 
P: Nádherné, Zuzanko Vasilijevno... to bude úspìch... jen ten dekolt by mìl být vý-
raznìjší... hlubší.
Z: (bìhem klavírní kreace) Myslíte? (upraví se dle rady profesora)
P: Ano..., tak... teï je to dokonalé... to bude úspìch (pøistoupí ke zpìvaèce), ale ten 
dekolt by mìl být ještì výraznìjší. (stahuje jí šaty ještì více dolù)
Z: Mistøe, pardon... to snad ne!?
P: Ale ano, z vás bude hvìzda. Napijte se, Zuzanko Vasilijevno (strká zpìvaèce pod 
nos láhev vodky), a obnažte odvážnì své krásné poprsí.
Z: Mistøe, to už pøece více nejde!
I: Madam Gorjanèiková na scénu k veøejné generální zkoušce, prosím.
Zpìvaèka odchází, profesor zùstává v šatnì a dopíjí láhev vodky.

Po pùlhodinì
Z: (pøibìhne do šatny udýchaná a celá rozzáøená) Mistøe.., klavírista je úžasný... 
Mignon se povedla, pravil inspicient... nakonec mi øekl, „skvìlé, na premiéru pøímo 
skvostné”.
P: (pøikyvuje)
Z: Ach Mistøe, já jsem tak š�astna..., jsem vám tak zavázána.
P: Opravdu? (náhle mu ztvrdnou rysy) Proè tedy?
Z: Co prosím, Mistøe?
P: Co prosím? Tak já vám to tedy povím. A pøímo!
Z: Ano... jistì, Mistøe (ale trochu znejistí)
P: Jak je tedy možné (mluví pomalu a hlasitì, ale již si šlape na jazyk), že vás dosud 
ani nenapadlo?
Z: ??? 
P: ...a to vás pìt let školím... a za celou tu dobu vás ani nenapadlo...
Z: ??? 
P: To vás ani trochu nenapadlo se pøede mnou alespoò trochu obnažit?
Z: Obnažit? Jak to myslíte, Mistøe?
P. To vás doopravdy nenapadlo mi ukázat aspoò prsa?
Z: Prsa? (nevìøí svým uším, je Mistrovi zcela oddána)
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P. No pøece... nahá prsa. Pìt let na to èekám. Premiéru v hudební metropoli svìta 
zaøídím, klaku zajistím, kritiky podplatím... a vy takhle!
Z: (se zoufalstvím v oblièeji) Mistøe, já vás nepoznávám...
P: (tøískne poloprázdnou lahví s vodkou o stùl a støep z hrdla si pøitiskne na krk) 
Kozy... chci vidìt vaše kozy!
Z: (zùstane pøimražená, neschopná slova)
P: Kozy... chci vidìt kozy... nebo uvidíte mou krev... a mou mrtvolu.
Z: (vytrysknou jí slzy a rychle vybìhne z šatny)

Vystoupení

I: (vstoupí do šatny a spatøí plaèící zpìvaèku na kolenou pøed profesorem; òadra 
obnažená tak, že jí vykukují dvorce) Ó, hrùza!
Z: (vybíhá na chodbièku, ještì vzlyká, stírá si slzy a líèí se; upravit si dekolt ji však     
v rozrušení nenapadne, pøichází na scénu a klaní se – òadra jí pøi úklonì div nevy-
padnou /a divákùm oèi/; pøistupuje ke klavíru, pokyne klavíristovi a spustí) Kennst du 
das Land, wo die Zitronen blühn... (hlas se jí tøese, posluchaèi to pøisuzují trémì)
I: (asi v polovinì písnì vášnivì za oponou gestikuluje, aby zpìvaèka pøerušila kreaci; 
ta nicménì píseò dokonèí) Vážené publikum, s politováním musíme oznámit, že vy-
stoupení madam Gorjanèikové musí být z vážných dùvodù pøerušeno. Nevíme zatím 
na jak dlouhou dobu. Setrvejte prosím zatím na svých místech, vedení koncertní sínì 
s vámi bude v kontaktu.
Z: (vstupuje do šatny)
P: (rozvalen na divanu mžouravì na ni pohlédne a zahuhlá) To už je lepší, ale... ale 
šaty dolù, kozy ven!
Z: (padne pøed profesorem na kolena) Mistøe, pøísahám, že po koncertì se pøed vámi 
svléknu... Ale teï mne prosím nechte zpívat.
P: To rád slyším. A úplnì?
Z: (ze zoufalství pøitakává) Když si to bude Mistr pøát...
P: To rád slyším, velice rád. Ale teï mi musíte ukázat alespoò kozy!
Z: Ne, teï ne, musím na scénu. Mistøe..., prosím...
P: (zajede zpìvaèce do záòadøí a šaty jí natrhne natolik, že jí vyklouznou òadra)
Z: Mistøe, prosím vás, co to do vás vjelo? Kdybyste døíve nìco naznaèil..., tak by-
chom se domluvili, ale teï pøi premiéøe?
P: (pohlíží na òadra) Nádhera... nádhera... mùžete na pódium.
Z: (vzlyká, za òadra si vkládá kvìtinu, šaty si pøidržuje; pohlíží do zrcadla... usuzuje, 
že vystoupit takto lze)

I: (ohlašuje pokraèování koncertu)
Z: (vstupuje na pódium, levou rukou si pøidržuje šaty a kvìtinu; je na ní patrné silné 
rozrušení, zarudlé oèi prozrazují nedávný pláè; pøesto pokyne klavíristovi a spustí 
znovu omylem píseò Hugo Wolfa) Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn...  
(hlas má ještì více rozechvìlý; asi v polovinì písnì jí náhle hlas selže zcela – spatøí 
totiž profesora za oponou)
P: (vyøítí se na pódium silnì vrávoraje s další rozpitou lahví vodky v ruce) Kozy!  
Ukaž nám kozy!
Z: (padá na zem a propuká v hysterický pláè)
P: (vrhne se na nìj inspicient a jevištní technici a snaží se jej odklidit) Kozy!... Zrùdo 
zrádná... svinì!!

    Opona                                                            

DRAMOLET
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tutelného srozumìní, co zní tak vzneše-
nì a co bychom obdobnou artikulací rádi 
ustavili za obecnì (nebo alespoò v lite-
ratuøe) platné, v platnost èeho doufáme  
a èemu už bezezbytku – vìdomi si kon-
krétních pøípadù realizace – nevìøíme: 
„co bolí to je// tak strašnì doufám.”

Aèli si Nevinní (Hnízdo, Praha 2013) 
jistìže nezasluhují, abych recenzi zaèí-
nal kritikou, pøece jen: nelze si nevšim-
nouti, že dùsažnost takovýchto reflexí 
bývá omezována a podvazována úhled-
nì vymydlenými dlanìmi básnických 
ozdùbek – vzatých z jiných prostorù        
a èasù, jiného modu psaní: „je-li srdce 
svìøeno rukám/ jsou prsty vìžemi gotic-
kých chrámù/ a dlanì údolím.” Nemohu 
øíci, že by nic nesdìlovaly, netvrdím ani, 
že jsou pochybenými z hlediska logiky  
ve výstavbì básnického obrazu, nelze    
o nich prohlásiti, že by opomíjely existen-
ci textu, do nìjž jsou vloženy. Nicménì    
z nìj trèí jako vìž nad Žižkovem: tak 
výraznì jsou jiné oproti svému okolí. Tak 
zøetelnì opakující zjištìní uèinìná pøed-
chozími generacemi básníkù. A nemalý 
problém mám tolikéž s filozofováním dì-
jícím se nikoli skrze jazyk a v jazyce (je-
ho využitím a jeho reflexí), ale vršením 
stejnì tak obecnì platných jako bez-
obsažných klišé (jež buïto mìla býti 
nahrazena nebo pozdìji vyložena kon-
krétními jich materielními realizacemi, 
pøepodstatnìními): „úhlopøíèka nevyslo-
veného/ horizont otázek... oraništì odpo-
vìdí.” Budu parafrázovat Zdeòka Rotrek-
la citujícího Josefa Palivce: „vìrná úz-
kost samoty” – jak to vypadá a co to 
žere!? ...a takoví „architekti noci”?

Jenomže zároveò musím autorovi 
pøièísti k dobru, že takovéto pasáže stá-

Tnutí do vìcí i èasu
Poslední dobou si stále zøetelnìji 

uvìdomuji, kterak se v naší poezii nì-
které kopuleté básnické emblémy svým 
opìtovným užíváním promìòují v sé-
manticky vyprázdnìná klišé: užíváme 
jich, aniž si z nich a pod nimi vybavuje-
me cokoli jiného než jen ujištìní, že to, 
co èteme, vskutku jest básní. V reakci na 
danou tendenci objevuje se však také 
nìco, co jsem si pro sebe nazval novou 
vìcností: hledáním výrazové støídmosti 
stejnì jako pøiléhavosti (ke skuteènì 
existujícím pøedstavám), vyvozováním 
symbolné platnosti slov z jich kontextu-
álního zasazení (a nikoliv z odkazù na 
skuteèné èi domnìlé tradice), otevøenos-
tí textu ètenáøovì zkušenosti a fanta-    
zii (takže není potøebí dopovídati v nìm 
a vysvìtlovat), upøednostnìním efektiv-
nosti (civilní dikce) pøed efektností (ve-
doucí k nadmìrné zdobnosti a rozmách-
lé gestikulaci), upøednostnìním kreativ-
ního principu pøed nápodobou, opaková-
ním – vlastního názoru a pøístupu pøed 
naplòováním (èasto dosti dávných a se-
riálovým vkusem zkreslených) pøedstav, 
co jesti poezie a jak že má vypadat.

Touto cestou se po svém (arci nikdy 
úplném) rozchodu se surrealismem pus-
til Petr Král a kráèí po ní dále, tímto 
smìrem se ubírají ve vìcech, urbánních 
prostorách a promìnách denních i roè-
ních dob se odehrávající verše Josefa 
Straky. Pokud se tedy Straka stává re-
daktorem nové sbírky Tomáše T. Kùse, 
lze míti za to, že nám nabídne chùzi ne-
snadnou, stravu vydatnou. Že také v ní 
setkáme se s reflexí fráze: tedy nìèeho, 
na èem bychom se bývali rádi shodli         
s ostatními, co se jaksi na zapøenou stá-
vá souèástí obecného porozumìní a po-

Ivo Harák 

ŠALMAJ
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ního hrobaøe: podobiznami a jich pøíbìhy 
složenými z jednotlivin a detailù. Svìt, 
dokonce v rozmìru diachronním, není 
než podoben mozaice – na tobì je uha-
dovati nikoli pouze obraz takto novì 
stvoøený, ale tolikéž materiál, z nìjž jsou 
jednotlivé èásti vydobyty (pùvod a pra-
pùvod sklíèek i kaménkù).

A pøesto je tu ještì ona touha „po-
tvrdit se”; ale jak a èím, jsme-li spíše jen 
a my sledováni, žiti a vyslovováni? 
„...vyfotit se u moøe”; ale co na to øíká 
samo moøe, a proè se nefotí spolu s ná-
mi, žijícími v jiném vlastnì prostoru a èa-
se? Neodtahuje se v oné krátké chvíli  
od bøehù s našima neodbytnýma noha-
ma? Nestydí se za nì a za nás? Nesnaží 
se udržet si odstup od nìèeho rušivého, 
cizího, nepodstatného, nehygienického? 
Co je v Kùsových cestovních moment-
kách, výsecích, výjevech neopakovatel-
né? trvající? typické? pomíjející? minu-  
lé? Ztrácí se bezezbytku vše; anebo 
nìco pøece? ...a my, zde? Budeme chtít 
a smìt, smìt a chtít alespoò „klackem” 
hnát „duši”, i kdyby jen tu „od traktoru”?

Tu si myslím, že výklad (chcete-li, te-
dy: ponauèení – zkrátka to, co si z toho 
vezmeme) není už na samotném básní-
kovi. Toto vyložení smyslu musí ze své-
ho vìdomí i svìdomí, se zkušeností se 
slovem, vìcí, sebou samým a vùkolním 
svìtem (vèetnì fikèního svìta literatury) 
složit a vytvoøit každý z nás, ètenáøù. 
Míním dokonce, že právì tam, kde se 
nìkterá z textových pasáží pokouší už    
o jakési hodnocení, stává se uzavøenìjší 
a ménì sémanticky zahuštìnou. Napøí-
klad „...trnová koruna/ výsmìchu rackù." 
S jejím až pøíliš jednoznaèným smìøo-
váním. Já dávám pøednost místùm,         
v nichž nad zvnìjšku vnuceným gestem 
èi umným konstruktem básnického obra-
zu vítìzí to, co snad mohu s trochou 
nadsázky nazvati autentickým bytím 
(nad nímž na chvíli zapomínáme, že bylo 
stvoøeno rukou básníkovou).

vají se zøetelnými zejména díky tomu, jak 
dalece se zbytek textu od nich odlišuje   
– a jak mnoho byl jsem Kùsovými texty 
(samozøejmì v dobrém) zaujat. 

Nejen obrazem a rekonstrukcí, ale 
vpravdì konstrukcí (fikèního, nicménì     
k onomu za okrajem papíru odkazují-
cího) novodobého univerza stává se 
Kùsovo básnìní: svìta bytí èlovìka skry-
tého, pozøeného bytností vìci: tím, jakou 
tuto toužíme míti – a tím, jakou ona jest: 
tím, co bychom v ní chtìli mít o sobì na-
psáno – a tím, jaké o nás (jenom o nás?) 
nám i druhým vydává svìdectví. Pak se 
sluší tázat, zdali se naše bytí neodehrá-
vá více jen v pøedstavách (vèetnì onìch 
jazykem petrifikovaných) a nikoli ve skut-
cích; zda nejde více o bytí ducha (nikoli 
ale duše) než tìla, myšlenky než èinu. 
Praskliny slov, výpovìdí stavìjí bolest-
nou vertikálu – proti našemu pùvodnímu 
chtìní. I tam, kde nakonec dojde ku sblí-
žení (s vìcí, slovem; s èlovìkem), jsme 
pronásledováni stíny: „s bratrem/ jehož 
ruka se neustále vysmeká?” Pochyb-
nostmi, subverzí.

Klíèem k pochopení dikce Kùsových 
textù mùže se státi napøíklad báseò  
Úhel pohledu: „jako kdybys mezi prsty 
otáèel fotografii/ a zároveò byl uvnitø 
výjevu.” – Tedy: jsme vždy zároveò vnì    
i uvnitø (výjevu, vìci, výpovìdi). Pøítomní 
a dìjící se – stojící nad- a reflektující, 
vyprávìjící (to, co se už odestálo). Jinde 
si zase pøeèteš: „klika vražená do ruky.” - 
Agens mùže býti také patientem dìje. 
„..cos pøezíral/ tì pøezírá.” – a subjekt 
jeho objektem: „mìsíc venèí mlèky psa.” 
Vìci ožívají, my jsme (v nich) umrtveni. 
Slova vypovídají o nás, a nás (vlastnì    
v nìkolikerém smyslu: nás jako sou-  
èást, prvky textu – a nás jako bytosti: za 
a mimo text). I pravíš tedy nakonec: 
zástupné bytí. „...namísto života/ po sté 
pøestavìný nábytek.” Za setkání s jed-
nou z podob (nikoli nápodob) Absolut-
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Už je ze mì andìl
Milan B. Karpíšek

Pøed operací

Mrholí. Prší. Jak z konve leje
„Chèije a chèije,” pan Kemr by øek
Copak to asi vìstí?
Snad mi z nebe prší štìstí...
Snad maj na mou bolest lék!

Andìl

Tak – a už je ze mì andìl!
Né v nebi – zatím na Zemi...
Krásnej jak Sarka Farka 
V košili po nebožce
Fakt nekecám, vìøte mi!
A ještì punèošky!
Inu – jak bale�ák!!

Nebo spíš bílej maxi-chrobák?
Za chvíli narkóza
Ucpe mi zobák

Èernej cop a mundùr bílej
Sanitky pod oknem kvílej
Je to kvapík nebo blues?
Osudu se zeptat zkus!

Sestøièky

Jedna tmavá, druhá blonïatá
Jedna štíhlá, druhá macatá
Jedna nakrátko, druhá copatá
Jedna spíš tichá, druhá hubatá
Jedna plochá zdá se, druhá… a dost!
Všechny jsou to holky ze zlata!

chávání stop, v nichž budeme – jako       
v otiscích prstù – rozpoznatelnými, neo-
pakovatelnými bytostmi (dokonce i po 
odchodu vezdejšího fyzického tìla). Aby 
mìla (ne snad jistotu) alespoò nadìji, 
bude asi zapotøebí, aby nelhala: aby pøi-
jala za svoji jak onu jistotu konce, tak 
všechna úskalí, jež hrozí už zde na ze-
mi. Netvrdím, že se poslové takovýchto 
zpráv doèkají halasného potlesku. Mož-
ná uznání, nìkteøí. Nìkterými. Èasto až 
po letech. Varuji všechny, kdož jste zvo-
lili šat z velbloudí srsti: je více  kamenù   
a mis než volných øádek v dìjinách lite-
rárních i jiných. Nebudete to mít snadné; 
ale nebude to nudné a zbyteèné.

...sapristi, to jsem se rozohnil. Jáøku, 
aby to nakonec chudák Plž neodstonal 
nedobrovolnou kremací. Tož už v oné 
civilní dikci pokornì dodávám a dozná-
vám: takto jsem si objevil dalšího z au-
torù, které se vyplatí èísti.

Vìru rád jsem prodlel nad do vìcí         
a výmluvných chvil (nikoli bohatých dìji, 
to spíše symbolnou platností nadaných) 
zakletého osudu již zesnulé babièky a ži-
jícího dosud dìdeèka (jemuž stál pøed- 
obrazem autorùv pøedek, básník Josef 
Hrubý) i celé širší rodiny.  Tu chtìlo se mi 
ze svých zkušeností s životem i slovem   
(i slovem vázaným) tvoøiti vlastní „vzpo-
mínky na vzpomínky.” V nichž je tak blíz-
ko od nadìje k beznadìji a zpìt: „teplo 
sedí dál/ mìkce mezi hroby.” 

Od nadìje; i k nadìji. Vzpomínám si, 
jak jsem – sotva ètyøletý – nemohl celou 
noc spát s pøedstavou, že také já musím 
jednou umøít. Jak mùžeme vùbec žíti – 
jediní z tvorù vìdomí si vlastního konce? 
Možná díky tomu, že na nìj budeme 
chtít zapomenout, že jej nebudeme (ob-
klopeni slovy stejnì jako vìcmi) brát na 
vìdomí? Anebo tak, že se pokusíme     
jej pøesáhnout? – Krom víry mùže být 
jedním ze zpùsobù také tvorba: zane-
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Mina ocásku
Oldøich Janota

Pršelo nepršelo, ale neale mohlo ne-
mohlo by. Po veèeøi neveèeøi pøišel ne-
pøišel Honza Nehonza. Povídá nepovídá: 
„Prostor neprostor je i není nenení mno-
žina nemnožina všech nevšech bodù 
nebodù, které nekteré ho tvoøí netvoøí.”

„Kdes to èet neèet?” ptám se neptám 
se. 

„Psali nepsali to v novinách nenovi-
nách.”

„Byt nebyt mám nemám plný neplný 
molù nemolù, všechno nevšechno mi se-
žrali nesežrali. Šaty nešaty, mouku ne-
mouku, èaje neèaje. Souvisí nesouvisí to 
s tím nìjak nenìjak?”

„Spíš nespíš ne nene.”
Vyšli nevyšli jsme nejsme dveømi ne-

dveømi do hospody nehospody. Mìli ne-
mìli otevøeno neotevøeno, ale neale prá-
vì zavírali nezavírali. Zaplatili nezaplatili 
jsme jedno nejedno pivo nepivo a šli ne-
šli. 

„A pøišel nepøišel jsi nejsi kvùli pros-
toru neprostoru èi pivu nepivu?” ptám se 
neptám se. 

„Nevím nenevím jistì nejistì,” odpo-
vìdìl neodpovìdìl.

„Rozumím nerozumím,” souhlasil ne-
souhlasil jsem nejsem.

Spíš nespíš jsem nejsem ale neale 
nerozumìl nenerozumìl. Pivo nepivo      
a prostor neprostor nejsou nenejsou jed-
na nejedna a táž vìc nevìc.

„Utekla neutekla mi žena nežena,” 
povídá nepovídá on neon.

„Co neco je z toho netoho horší ne-
horší?”

„Obojí neobojí,” odpovìdìl neodpo-
vìdìl.

Snažil nesnažil jsem nejsem se ho 
utìšit neutìšit: „Pùjèím nepùjèím ti do 
zítøka nezítøka dvacet nedvacet korun 
nekorun!”

„Dìkuji nedìkuji,” podìkoval nepodì-
koval a odešel neodešel. 

Vìdìní nevìdìní a nevìdìní vìdìní 
se dotýkají nedotýkají. Jednou nejednou 
jsem nejsem se tøeba netøeba ráno ne-
ráno probudil neprobudil, a zdálo nezdá-
lo se to neto naprosto nenaprosto jasné 
nejasné. Musím nemusím si v tom netom 
udìlat neudìlat poøádek nepoøádek, slí-
bil neslíbil jsem nejsem si. Od té doby 
nedoby si proto neproto obì neobì tyto 
netyto vìci nevìci peèlivì nepeèlivì za-
pisuji nezapisuji do dvou zvláštních ne-
zvláštních kolonek nekolonek deníku ne-
deníku. 

Èíst neèíst to ale netøeba nenetøeba. 
Vyèerpal nevyèerpal by se nese tím èas 
neèas zbývajícího nezbývajícího života 
neživota v pøítomnosti nepøítomnosti, a� 
již nejiž sebe nesebe sama nesama, èi 
neèi nìkoho nenìkoho jiného nejiného. 

Dokonalostí nedokonalostí je zdržet 
nezdržet se tedy netedy všech nevšech 
soudù nesoudù, a� již nejiž kladných   
nekladných èi neèi záporných nezápor-
ných. Tak praví nepraví mistøi nemistøi 
vìkù dávných nedávných. Je neje bytí 
nebytí èi není nenení? To� neto� otázka 
neotázka. Povídá myška: „Nešlapej mi 
na ocáska!”

SOVA BEZ NOT
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a tragédie, individuální i národní, které 
provázejí vývoj kultury. Cenzuru nepro-
vádìli pouze cenzoøi, kteøí tím byli ofi-
ciálnì povìøeni a jejichž zásahy, by� 
mnohdy anonymní, lze identifikovat. 
Hranice mezi cenzurou v užším slova 
smyslu a politickým nebo jiným proná-
sledováním, konflikty a pokøivenostmi  
lze tìžko stanovit, neexistují. Mluvíme-li 
o cenzuøe, musíme brát v úvahu, v jaké 
spoleènosti je jí používáno a jak, jaká je 
tato spoleènost v širším slova smyslu.

Dnes žijeme, nebo se nám aspoò     
v nìkterých zemích zdá, že žijeme, bez 
cenzury. Ve Francii se ještì pøed nedáv-
nem šíøilo heslo, že je zakázáno zakazo-
vat. Svoboda projevu je respektována. 
Jenže i ve svobodné Francii je zakázáno 
šíøit tisky vyzývající k rasové nenávisti,   
a i když považuji cenzuru za vìc negativ-
ní, s tímto stanoviskem souhlasím. Lze 
sice publikovat karikatury Mohameda      
a jeho stoupencù, jenže muslimové pak 
napadají køes�any a židy, kteøí s tím ne-
mají nic spoleèného. Má to smysl? Jak to 
udìlat, aby lidé byli svobodní a zároveò 
odpovìdní? Tohle je základní otázka de-
mokracie. Ve spoleènosti, ve které by by-
lo všechno dovoleno, by se nedalo žít. 
To vìdìl už Dostojevskij.

Jak už bylo øeèeno, cenzura se od-
jakživa zaøazuje do celého komplexu 
konfliktù, a to nejen ideologických, ale     
i osobních, a neprojevuje se pouze zá-
kazem urèitých publikací nebo „proèiš�o-
váním” textù, eventuálnì pronásledová-
ním nepohodlných autorù, ale mùže vést 
i k morálním deformacím jedincù a celé 
spoleènosti a k posunùm celého kultur-
ního života a etických norem. Je obtížné 
analyzovat mentalitu lidí v minulosti, roz-
bor lidských pocitù, obav, pøedstav a ilu-

Cenzura, autocenzura, 
mlèení a jejich stíny

Hana Voisine-Jechová 

Cenzura, nebo spíše rùzná potlaèo-
vání lidských slov a èinù, existují odjak-
živa. Naši prarodièe byli vyhnáni z ráje, 
nebo� okusili jablka ze stromu poznání. 
Jenže tím zároveò zpeèetili svùj osud: 
nutnost myslet a být si vìdom, že je to 
složité a nebezpeèné. Descartes pravil, 
že je, nebo� myslí. Pascal prohlásil, že 
èlovìk je tøtina, v pøírodì nejslabší, ale že 
je tøtina myslící. Ve støetávání lidského 
myšlení a všech druhù cenzury jde o od-
vìký rozpor mezi pohybem a nehybností, 
mezi odvahou a pohodlností skrývající 
se za „vìèné pravdy” – eventuálnì za 
politická nebo jiná ideologická naøízení. 

Sokrates byl pøinucen vypít bolehlav, 
byly páleny knihy – a nìkdy s nimi i je-
jich autoøi jako Etienne Dolet, cenzura je 
spojena s inkvizicí, s Torquemadou, až 
do zaèátku 19. století se v Èechách ne-
smìla šíøit díla Komenského, katolíkùm 
nebylo dovoleno èíst Bibli Kralickou, 
Flaubert se dostal do konfliktu s justicí, 
nebo� jeho román Paní Bovaryová „urá-
žel dobré mravy”, a Baudelaire musel za 
vydání Kvìtù zla zaplatit pokutu 300 
frankù a vyøadit ze sbírky šest básní. Pøí-
kladù tohoto druhu je pøemnoho a jsou 
obecnì známé. Tvoøí pozadí celého kul-
turního dìní všech dob a všech zemí a je 
dobøe pokusit se, nebo spíše se znova 
pokoušet o jejich obecné shrnutí a zhod-
nocení. Svìdèí vìtšinou o lidské hlou-
posti a zlobì, ale zároveò pøiznávají li-
teratuøe privilegované místo. Knihy jsou 
považovány za stejnì dùležité jako zbra-
nì používané k fyzickým konfliktùm.

Situace je však složitìjší. Cenzura    
v podobì administrativních zákrokù se 
øadí do celého komplexu lidských vzta-
hù a pouze v tomto kontextu je možno 
lépe pochopit všechny konflikty, váhaní  
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volal a rozlícenì se mì snažil pouèit       
o zásadách výchovy naší mládeže v du-
chu vìdeckého materialismu. Podle jeho 
názoru jsem tyto zásady hrubì porušila. 
Zírala jsem. Nakonec mi pøedhodil jeden 
Alšùv obrázek, který jsem do èítanky za-
øadila. Byla to vesnièka v pozadí s koste-
líèkem. Ten obrázek bylo pochopitelnì 
nutno vyhodit. Zastával se tehdy striktní 
ateismus. Ale – v jiném nakladatelství – 
byla z jedné povídky Richarda Weinera 
vyškrtnuta vìta, kde autor mluví ponìkud 
neuctivì o ruských cerkvích. Asi aby to 
neurazilo Sovìtský svaz... V cenzuøe –   
a v celém tehdejším systému kulturního 
a spoleèenského života – nebyla logika. 
Existovaly sice jednoznaèné pøísné pøed-
pisy, co se smí a co se nesmí. Netøeba 
podotýkat, že byly nesmyslné. Ale tyto 
pøedpisy se nadto aplikovaly, jak se to 
kdy komu hodilo, a z toho pak vznikaly 
situace kafkovské. A pøedevším – o kul-
tuøe rozhodovali èasto lidé nekulturní.

Nìkteøí vynikající spisovatelé, napø. 
Durych, nemohli publikovat, „nepokroko-
vá” díla z minulosti se nevydávala, „ne-
pokrokoví” spisovatelé se nepøekládali. 
„Nepokrokoví” autoøi mohli sice sami pro 
sebe vìtšinou psát, co chtìli, ale jejich 
díla nikdo tehdy nemohl èíst. A tak mno-
hé knihy, které mohly být napsány, asi 
napsány nebyly. Tohle se zcela napravit 
nedá, ba nedá se to ani pøesnì defino-
vat. Je možno øíci, že to bylo období ne-
pøedstavitelného ochuzení kultury.

Pøeklady nesmìly nìkdy vycházet se 
jménem skuteèného pøekladatele a byly 
podpisovány nìkým jiným. Mohlo pøitom 
docházet k nedorozumìní – jako napø.    
u pøekladù Josefa Škvoreckého podepi-
sovaných Janem Zábranou, vìtšinou se 
to však snad po roce 1989 uvedlo na 
pravou míru. Sama s tím však mám zku-
šenost nepøíjemnou. V období „normali-
zace” nesmìl vyjít mùj pøeklad Schul-
zových Skoøicových krámù s mým jmé-
nem. Nakladatelství požádalo Ericha 
Sojku, aby text pøeložil znova, ten to od-
mítl s poukazem, že mùj pøeklad je dobrý 

zí je obtížný vždy. Byli jsme však, nebo 
aspoò nìkteøí z nás byli svìdky rùzných 
druhù cenzury, zastrašování a manipu-
lování lidmi po druhé svìtové válce v Èe-
chách. Tuto situaci už dnes lze komento-
vat, ale vztahy k minulosti dosud nejsou 
uzavøeny. V tomto duchu bych chtìla 
upozornit na nìkolik typických pøíkladù, 
kdy docházelo vlivem cenzury v širším 
slova smyslu k narušení individuálních 
etických hodnot, k poškození spoleèen-
ského a kulturního vývoje i k nedoro-
zumìním na úrovni mezinárodní a kdy 
stíny této situace jsou dodnes patrné. 
Patøím ke generaci, která mùže ještì po-
dat osobní svìdectví o mnoha vìcech, 
na které by se nemìlo zapomenout.

Mohla bych citovat rùzné humorné 
historky, jak se oslabovalo v upravova-
ných vydáních Jiráskovo náboženské cí-
tìní, jak se texty „umravòovaly”, jak se 
vymycovaly informace o autorech „nepo-
krokových”, jak se „opravoval” hovorový 
jazyk, atd., atd. Jsou to vìci obecnì zná-
mé. Tohle však nedìlali jen oficiální cen-
zoøi a nelze to zachytit jen na základì 
dnes dostupných materiálù. Mohl to dì-
lat každý, komu se text dostal do ruky.  
To byla atmosféra doby, s kterou si mno-
zí z nás nevìdìli rady. Pracovala jsem 
tehdy ve Státním pedagogickém nakla-
datelství v Praze, redigovala jsem uèeb-
nice pro polské školy na Tìšínsku. Byly 
to pøeklady uèebnic èeských, kde k žád-
ným konfliktùm dojít nemohlo. Pouze 
èítanky bylo nutno koncipovat samostat-
nì, ty z èeštiny pøeložit nešlo. Pøipravo-
vali je Poláci z Tìšínska, kteøí zásady 
cenzury znali, a tak tam žádný „nepo-
krokový” text nezaøadili. Ty èítanky však 
mìly být ilustrované – a pan šéfredaktor 
Stružka mi sdìlil, že ty ilustrace musím 
najít mezi štoèky, které jsou v naklada-
telství k dispozici, nebo� nebyly peníze 
na zaplacení ilustrátora. Dìlala jsem,   
co jsem mohla. Bylo tam pár hezkých 
obrázkù od Alše, které bylo možno pøi-
pojit k jakémukoli textu. Uèinila jsem tak. 
Za nìkolik dní mì pan šéfredaktor pøed-
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V padesátých letech 20. století byly 
publikovány èetné sborníky i individuální 
práce o významu Stalina pro jazykovìdu 
a literární vìdu a zdálo by se, že mnozí 
ruští, polští, èeští a slovenští badatelé 
pøijímali uèení Ždanovovo. Byli si vìdomi 
toho, že se Stalin dopustil zloèinù? Ne-
chtìli si toho být vìdomi? Nikdo pøece 
nemohl považovat Stalina za literární-  
ho teoretika. Nìmci po válce tvrdili, že    
o koncentraèních táborech nevìdìli. My 
jsme o vìzení na Mírovì vìdìli, ale ni-
kdo o tom nemohl, ba ani nechtìl ve-
øejnì mluvit. Mezi pøispìvateli sborníkù 
na poèest Stalina byli i lidé inteligentní        
a slušní jako Mayenowa nebo Markie-
wicz. Je možno jim to vytýkat? Je možno 
o tom „nevìdìt”? 

Nìkteøí teoretikové asi v neomylnost 
Ždanova vìøili a snad byli pøesvìdèeni    
i o Stalinových zásluhách v oblasti lite-
rární vìdy – a u tìch o žádnou autocen-
zuru nešlo. Ale v Èechách nebyl pouze 
Štoll a pozdìji Rzounek nebo Hrzalová, 
ale byl tam i Mukaøovský – a právì na 
jeho pøíkladu lze ukázat, kam až moh-   
la vést autocenzura. Strukturalismus je    
v Èechách nadále považován za smìr,    
v kterém se Èeši proslavili, Mukaøovský 
byl jedním z jeho pøedních pøedstavitelù 
– také o jeho postoji se radìji v urèitých 
kruzích nemluví. O mnohém se však lze 
dozvìdìt z pamìtí Václava Èerného –    
a existuje ještì dost lidí, kteøí si na nìho 
pamatují. Po roce 1948 byl Mukaøovský 
mocný èlovìk, který svým kolegùm a stu-
dentùm škodil. Proè to dìlal? Zlikvidoval 
pøedevším sám sebe, zavrhl to, co udì-
lal, to, èím skuteènì byl. Ten, kdo se cítí 
vinen, se èasto snaží zakrýt svou vinu 
dalšími špinavostmi. Když si èlovìk ne-
váží sám sebe, proè by si mìl vážit nì-
koho druhého? Nakonec se Mukaøovský 
ke svým starým studiím vrátil. V dobì 
„tání” (1966) vyšel výbor z jeho prací      
a byl dokonce znova vydán v roce 1971. 
Jde však o studie z let 1931-1948. Ne-
má smysl uvažovat o jeho povaze, omy-
lech a prohrách. Nìkteré jeho práce mají 

špinit. O. Bartoš, který chtìl vydání kníž-
ky zachránit, mi to sdìlil a zároveò mì 
požádal, zda by mohl mùj pøeklad, pro 
cenzuru ponìkud upravený, vydat pod 
svým jménem. Souhlas jsem mu pocho-
pitelnì okamžitì dala a text takto vyšel. 
Mìnil slovosled, nìkterá slova nahrazo-
val výrazy synonymními. Bylo to pro nì-
ho ponìkud nebezpeèné. Tìmi zmìnami 
slovosledu jsem nadšena nebyla, nebo� 
se tím mìnila zvuková podoba textu, ale 
nìkde to byly „úpravy” pøijatelné, byla 
jsem ráda, že knížka vyšla.  „sa-Jenže po
metové revoluci” a po Bartošovì smrti 
tento text bez mého vìdomí vydalo zno-
va nakladatelství Dauphin s uvedením, 
že jde o spoleèný pøeklad O. Bartoše     
a H. Jechové, nebo� prý byl mùj pùvodní 
text kolegou Bartošem „upraven”. Autor-
ský výtisk mi nebyl poslán. Naklada-
telství Dauphin chce tyto povídky vydat 
znova. Žádám, aby byl restituován mùj 
pùvodní pøeklad a aby byla situace vy-
svìtlena. (Korespondenci s kolegou Bar-
tošem mám.) Uvidíme. Snad jde pouze  
o neinformovanost, ale o tìchto vìcech 
je nutno mluvit.

Specifickou oblastí „cenzury” byla 
autocenzura a právì nad tím je nutno se 
dnes zamyslet. Lidé nepsali to, o èem 
byli skuteènì pøesvìdèeni, ale to, èím by 
na cenzuru nenarazili nebo z èeho by 
mohli mít eventuálnì prospìch. V nì-
kterých pøípadech to bylo skoro nevinné 
a lze to dokázat, ale lze to dokázat vždy? 
Byl vypracován systém „pokrokových” 
pøedmluv, s kterými dílo nemìlo nic spo-
leèného. Na prvních stránkách se nìkoli-
krát citoval Marx, Lenin a Stalin, cenzor 
byl uspokojen, dál to neèetl a kniha „pro-
šla”. Ale ètou dnešní pracovníci nìkdy 
více než tyto první stránky a jsou si vì-
domi toho, že mnozí badatelé, kteøí se 
snažili vypadat jako marxisté, vlastnì 
marxisty nebyli? Ale kde najít hranici me-
zi tím, co bylo ústupkem cenzuøe, a tím, 
co bylo výrazem autorova skuteèného 
pøesvìdèení? Cenzura vedla lidi k tomu, 
aby nakonec žádné pøesvìdèení nemìli.
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Já sama jsem se dostala do konfliktu 
s StB a tyto metody jsem poznala osob-
nì. Byla jsem bez zamìstnání a chtìla 
jsem se vrátit do Francie, kde jsem mìla 
místo na univerzitì. V únoru 1975 jsem 
napsala otevøený dopis Husákovi, ve kte-
rém jsem žádala o vyvázání z ès. ob-
èanství. Citovala jsem pøitom Voskovce  
a Wericha, kteøí v tøicátých letech zpíva-
li, že „bohužel už není støedovìk”. Fran-
couzská verze tohoto dopisu byla teh-  
dy publikována v paøížském èasopise 
L'Esprit a potom v nìkolika dalších zá-
padoevropských èasopisech. V úspìch 
této akce jsem pøíliš nevìøila, ale nemì-
la jsem co ztratit. K mému pøekvapení to 
vyšlo. Na intervenci francouzské vlády, 
kterou tlumoèila paní Simone Veil, jsem  
v dubnu 1976 mohla odjet do Francie. 
Byla jsem si vìdoma, že StB se bude 
snažit škodit mi i nadále, dokonce jsem 
si ovìøila, jakých prostøedkù jejich agenti 
používali, ale mohla jsem pøednášet na 
univerzitì a založit bohemistiku jako sa-
mostatný obor na Sorbonnì – a existovat 
normálnì. 

Na zaèátku devadesátých let jsem ke 
svému úžasu zjistila, že pøesnì po vy-
dání mého otevøeného dopisu Husákovi 
si pan Zábrana ve svých pamìtech vzpo-
mnìl, že jsem byla zuøivou komunistkou 
a že jsem nìkdy v roce 1956 žádala ta-
jemníka pøekladatelské sekce Jiøího Val-
ju, aby nebyl pøijat do pøekladatelské se-
kce, nebo� jeho rodièe byli z politických 
dùvodù uvìznìni. Pøipojil k tomu úvahu, 
že jsem se svým mužem, prý stejnì bez-
charakterním jako já, v roce 1968 emi-
grovala do Francie a pokojnì si pøedná-
ším na univerzitì. Nemá smysl vysvìtlo-
vat, že to bylo absurdní. Do komunistické 
strany jsem nikdy nevstoupila, mùj první 
muž francouzské hranice nikdy nepøe-
kroèil, v roce 1975 jsem ve Francii ne-
pøednášela, ale byla bez zamìstnání      
v Olomouci, pana Zábranu jsem neznala. 
O mém úmyslu emigrovat vìdìli tehdy 
pouze moji nejbližší pøíbuzní, kteøí s pa-
nem Zábranou nemìli nic spoleèného – 

trvalou hodnotu. Sotva by však byl za 
normální situace „zrevidoval z marxistic-
kého hlediska svùj postoj ke struktura-
lismu”, jak to uèinil v pøednášce v Matici 
slovenské v Martinì 13. listopadu 1948, 
publikované pozdìji v Lidových novinách 
a ve Slovu a slovesnosti. 

V druhé polovinì 20. století nedo-
cházelo k nedorozumìní mezi badateli   
z komunistických zemí a jejich zápa-
doevropskými kolegy pouze proto, že    
by jejich názory byly diametrálnì roz-
dílné, ale èasto proto, že referáty jed-
nìch byly schváleny cenzurou a nepøi-
cházelo v úvahu o nich diskutovat, za-
tímco názory druhých byly individuální,  
a tedy diskusní. Typickým pøíkladem 
takového nedorozumìní byla konfron-
tace R. Etiembla se sovìtskou badatel-
kou Neupokojevovou v Budapešti v roce 
1962. P. Koprda považuje vystoupení 
francouzského badatele za šovinistický 
útok západoevropského komparatisty 
proti komparatistice socialistické. Jenže 
Etiemble rozhodnì nebyl šovinista, pou-
ze chtìl vìdìt, co si badatelka myslí sa-
ma osobnì – a ta mu na to nemohla 
odpovìdìt, protože pøednesla referát 
schválený cenzurou a od jeho znìní se 
nemohla odchýlit. Jak je však z citova-
ného pøíkladu patrno, mnohé vìci ne-
jsou dodnes jasné.

Jinou oblastí neblahého pùsobení 
cenzury, nebo spíše celého totalitního 
režimu, který cenzury a autocenzury 
používal, byl systém vynucených udání. 
Nebyly zakazovány nebo „upravovány” 
pouze knihy, ale šlo o vyškrtnutí nebo 
diskreditování autorù a nepohodlných li-
dí obecnì. Bylo možno to obcházet tak, 
že vynucená obvinìní byla psána zpù-
sobem, z nìhož byla patrna jejich ab-
surdnost. Ale nakonec se nìkdy i lidé 
falešnì obvinìní zaèali pøiznávat k èi-
nùm, které nespáchali, a jejich nejbližší 
pøátelé o nich zapochybovali. Tohle je 
známo též z Londonova románu Dozná-
ní, který byl ve Francii zfilmován. 
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i do situace po roce 1989. Snaha ob-
viòovat kdekoho bez dùkazù, s kterou  
se i dnes setkáváme a která je jedním     
z dùsledkù minulého režimu, je známá. 
Lze se o ní pouèit z tisku, je možno ci-
tovat podivné obvinìní Milana Kundery, 
spisovatelé tuto atmosféru komentují, ja-
ko napø. Antonín Pøidal ve høe Noc po-
tom... V úsilí zbavit se tohoto neblahého 
dìdictví je nutno pokraèovat.

Žádnou intelektuální ani jinou užiteè-
nou práci nelze potlaèovat. Lidé se bu-
dou mýlit, mají na to právo, ale musí jim 
být umožnìno, aby správné odpovìdi 
hledali dál. Cenzura je stagnace, je zalo-
žena na principu „neomylnosti”. V podo-
bì, v jaké se jí používalo, neohrožovala 
pouze šíøení knih, ale i vývoj myšlení.

Dnes se lidé mnohdy ptají, zda je 
možno odpustit to, co se dìlo. Odpuštìní 
je záležitost lidská, odpustit nebo ne-
odpustit mùže pouze èlovìk èlovìku. Je 
to v jeho moci? Není to pouze záležitost 
rozumu a vùle, pøistupuje k tomu i citová 
stránka, kterou nemùžeme potlaèit. Od li-
dí je sice nutno požadovat slušnost, ale 
není možno je nutit k heroismu. Nega-
tivní atmosféra totalitního režimu se od-
razila na jejich mentalitì. Kdo má právo 
soudit? Pøesto bych na nìkteré jedince 
nemohla pomyslet bez pocitu hnusu. 
Vìtšinou už nežijí. Nemyslím na nì. Ni-
kdy bych se k nim však nesmìla a ne-
mohla chovat tak, jak se oni chovali ke 
mnì a k lidem, kterých jsem si vážila. 
Nejde o „odpuštìní”, ale o vytvoøení spo-
leènosti, ve které by se už nemohlo dít 
to, co se dìlo. Všichni víme, nebo aspoò 
mùžeme vìdìt, že totalitní režim se sí-   
tí cenzury a autocenzury je absurdní      
a škodlivý a že prosazování demokracie 
je obtížné. Dùležité je však to, co bude – 
a existence nebude nikdy snadná.

a StB. Po pozornìjším pøeètení jeho tex-
tu jsem pochopila, že jde o typický pøí-
pad vynuceného svìdectví. Pan Zábrana 
tvrdí, že mì neznal, ale pamatuje si, že 
jsem nìkdy v tøicátých letech nosila šaty 
s krajkovými límeèky (což já pochopitel-
nì už nevím), na gymnáziu prý jim èetli 
nìjakou mou hloupou kompozici – jenže 
já jsem nechodila ve stejné dobì jako  
on do gymnázia v Humpolci, ale v Nì-
meckém a potom Havlíèkovì Brodì. Po-
kud vím, tak v Rusku se lidé „pøiznávali” 
k úèasti na zakázaných schùzích, které 
se konaly v neexistujících hospodách.

Jde o záležitost celkem nevýznam-
nou, dìly se horší vìci. Ale proè vdova 
po panu Zábranovi dává souhlas k pu-
blikování textu, který jejího muže kom-
promituje, a proè se ho pan Ouøedník 
snažil proti mnì používat ještì po „sa-
metové revoluci”? Postupoval pøesnì po-
dle direktiv StB, které byly vypracovány  
k tomu, abych byla kompromitována. 
(Jejich verzi z 15. srpna 1978 mám.) Kdo 
jsou tito lidé? Proè to dìlají? Co dìlal 
pan Ouøedník za totalitního režimu – a co 
dìlá dnes? Když jsem upozornila v tisku 
na absurditu Zábranovy „vzpomínky”, 
pan Ouøedník se mì snažil obvinit do-
konce i ze spolupráce s StB a z jakéhosi 
obecného a nedefinovaného udavaèství. 
Podala jsem na nìho žalobu pro pomlu-
vu. Bylo mi oficiálnì dáno na vìdomí, že 
lživé obvinìní ze spolupráce s StB není  
v Èechách považováno za pomluvu. 

Necituji tento pøípad proto, že je spo-
jen s mou osobou. Mrzí mì pouze, že se 
tímto jednáním oslabila paøížská bohe-
mistika. A je mi líto, že se to dotýká i pa-
mátky Zábranovy matky Jiøiny Zábra-
nové. Byla to skvìlá paní. Byla jsem si 
však vždy vìdoma toho, že pro urèité lidi 
je lépe, když v Paøíži bohemistika ne-
bude, než když tam bude bohemistika 
mnou založená – a na komplikace jsem 
si zvykla. Jinak se mì to vše už dávno 
netýká, jiní doplatili na své konflikty s StB 
hùø. Je však nutno vìdìt, jak se na tyto 
konflikty doplácelo – a jak se to promítá  

Tento pøíspìvek byl pøednesen na 
konferenci o cenzuøe, poøádané Univer-
zitou Palackého v Olomouci. Rozhodnu-
tím redakèní rady (?) však nebyl zaøazen 
do konferenèního sborníku.
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Bydlí obyèejnì v tom nejhlubším le-
se, kam zpravidla ani žádné cesty ne-
vedou. Umìjí èarovat, což má jistì své 
výhody, ale bývaly doby, kdy je kvùli 
tomu církev svatá posílala na hranici. 
Èarovat smìjí jen svatí, dokonce ti kdyby 
èarovat neumìli, svatými by se ani stát 
nemohli. Èekatelé na svatost musejí èa-
rovat i po smrti a na to se asi zmùže má-
lokterá ježibaba.

Kromì jiných dovedností umìjí ježi-
baby létat na koštìti. Ve svých chaloup-
kách, obvykle stojících na kuøích nož-
kách, žijí s kocourem a výrem. Obèas 
taky s netopýrem. I had tam mùže být.

V peci si nìkdy upeèou nìjaké to dí-
tì, když k nim náhodou zabloudí a do-
stanou na nì chu�. Asi se to ale moc 
èasto nestává. Dìti zpravidla pøedstírají, 
že si neumìjí sednout na lopatu, kterou 
je ježibaby jak pecny chleba do pece sá-
zejí, a tak kolikrát z peèínky sejde.

Èas od èasu k nim lidé pøicházejí na 

radu. Zvláštì zamilované dívky, které je-

jich milý nechce. Ježibaby jim uvaøí z by-

linek lektvar, který když milou nemilující 

milý vypije, rázem se stane milujícím mi-

lým.

Také umìjí krávu, která nechce dojit, 

pøimìt k tomu, aby øádnì mléko dávala. 

K tomu ale je tøeba získat hostii. A to je 

zapeklitá vìc. To církev svatá vidí krajnì 

nerada, když má tìlo Pánì pøijímat nì-

jaká kráva. Lidé na rozdíl od ježibab lidi 

nejedí, ale zase na rozdíl od nich jedí pøi 

mši Pána Boha. Jíst ho však nikdo jiný 

než lidi nesmí.

Chaloupky ježibab vìtšinou vypada- 
jí velmi pøirozenì a splývají dokonale      
s okolím. Asi jako chatky zálesákù z po-

Baby ježibaby
Stanislav Bukovský

èátkù trampingu z doby velké hospodáø-
ské krize. Ale najdou se výjimky. Jedna 
ježibaba chtìla mít nìco zvláštního, co 
nikdo jiný nemá, a poøídila si perníkovou 
chaloupku. Perník ale na ní moc nedržel, 
asi jen tak jako bonnský šindel, a za vì-
tru všelijak hlomozil. Ježibaba pak nepo-
znala, zda hluk na støeše pùsobí jenom 
vìtøíèek nebo Jeníèek s Maøenkou. Byla      
z toho nervózní a rozhodla se, že dá ra-
dìji perník ze støechy pryè. Drapla Je-
níèka s Maøenkou a zavøela je do chlív-
ka. Nechtìla je pustit, dokud všechen 
perník nesnìdí. Potvrdilo se, že výstøed-
nosti v architektuøe se vìtšinou vymstí.

Protože se všude na celém svìtì 
lesy kácejí, hlubokých lesù je èím dál 
ménì. Ménì a ménì ježibab a bab jag 
proto žije uprostøed lesní divoèiny. Ne-
zbylo jim nic jiného, než se pøestìhovat 
do velkomìst, kde se dá žít ve stejné 
anonymitì jako o samotì v pralese. Na 
venkovì by záhy zjistili, co jsou zaè, ale 
ve mìstì jim to nehrozí.

Nìkteré se pletou i do politiky. Volièi 
nemají nejmenší šanci je prokouknout. 
Jejich vliv, aniž to nìkdo tuší, roste. Po-
slední dobou jim hrajou do noty Bruse-
lem prosazované kvóty. Církev svatá to 
tak ale nenechá. Je to poslední instituce, 
kam ještì ježibaby nepronikly. Jako kle-
not nejvzácnìjší si navzdory všem po-
mluvám a svìta bouøím v katolické církvi 
uchovávají celibát. I Brusel je na nì krát-
ký. V církvi se, chválabohu, žádné kvóty 
zavádìt nebudou. Nikdy a nikdy nebu-
dou. Na místa velebníèkù tam nikdy ne-
pustí velebnièky, aby ježibaby nemohly 
dostat šanci se mezi nì vetøít a pak ško-
dit a škodit.
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vážnì tudíž literárního a kulturního ži-
vota v regionu. Jenomže v zámeckém 
altánu se nejpøíjemnìji povídá (vlastnì 
rozpráví) o laskominách a pochutinách: 
kupøíkladu o ostružinách natrhaných       
v zámeckém lesoparèíku hned po ranní 
koupeli nebo o pokrmech pøipravovaných 
pro podveèerní barbecue. Co je zvláštní: 
vùbec nás neruší ptáci, jako kdyby se už 
odebrali do teplejších krajin. Abych roz-
èeøil harmonickou atmosféru, navrhuji 
zámecké paní, a� pøemístí nìkteré so-
chaøské kreace v parku jinam. Pak ale 
musím hranatou angliètinou promlouvat 
jako výtvarný kritik.

Zámek v Castillonu-La-Bataille je pøes 
svou komorní velkolepost urèen pro život 
dvojice. Takto byl poøízen, takto byl zpr-
vu i zaøízen. Dvé podlaží, dvì vížky, dvì 
koupelny, k tomu módní arabské láznì. 
Zároveò je to i galerie, vesmìs akvarelù 
paní domu: totiž paní zámku. Leccos       
z toho už známe z knižních alb. Více-
ménì vyhovují tradicím akademické èi 
takøeèené novoklasicistní malby, sou-
èasnì v rùzné intenzitì èi aspoò v urèi-
tém náznaku reflektují podnìty novo-  
dobého figurativního výtvarnictví. Díky 
tomu vznikla i výzdoba zámku, skrze 
akvarely zpodobující svìt zamlžený        
a zastøený, v siluetách a liniích symbo-
lizující lidskou situaci. Dozajisté i na 
zámku, podzámèí tu není.

Zámek leží jen malý kousek od ma-
jestátní Dordogne a navíc tam, kde ve 
váleèných letech 1940-1944 probíhala 
demarkaèní èára mezi okupovaným úze-
mím Francie a tzv. vichystickou zónou. 
Není pouze novodobou citadelou, nýbrž  

Zámecké øádeèky
Život na zámku ve vinaøském èi vi-

nièním údolí Dordogne je pro støedo-
evropského našince nìèím naprosto 
nepøedstavitelným. Najednou pobýváte   
v zámeckých konèinách, v kraji, kde jsou 
všude vùkol pouze a jedinì vinice. A dal-
ší zámky. A øeka. Nic jiného, zdánlivì ni-
kde ani živáèka, nepoèítáme-li pána do-
mu a jeho cho�, nikde žádní „poddaní”, 
nikde militantní pazvuky civilizace. Ani 
øemeslníkù valnì netøeba: zámecký pán 
si svùj chateau pøebudovává a dobudo-
vává sám. Všude panuje ticho, nevídané 
ticho, ryzí zámecké ticho. Okolní blaho-
dárnou zeleò navíc zámecká paní, spi-
sovatelka a výtvarnice, namátkovì citli-
vì zkrášlila svými sochaøskými výtvory.  
Ano: ticho, zeleò a sochy.

O zámcích míváme pøedstavu ve-
smìs z pøíbìhù pyšných princezen èi z ji-
ných støedoevropských pohádek, nejed-
nou i z televizních veèerníèkù, leè realita 
„života na zámku" mùže být znaènì od-
lišná. Naše zámecká dvojice nepohrdne 
denní trochou saint-emilionského vínka 
nebo španìlské šunky obøích rozmìrù, 
jinak však usiluje o nepohádkovou sobì-
staènost, nebo� na zahradì se daøí vše-
mu: zámeckým žampionùm, zámecké 
zeleninì, zámeckému ovoci… A víno ze 
zámeckých sklepení lahodí každé chuti. 
Napøíklad pøi relaxaci u proslunìného 
bazénu. Takhle o to víc vychutnáváme 
zámeckou pohodu, tolik konejšivou, ne-
rušenou výbušnými zlotvory, leda libo-
zvuènou akvitánskou franštinou.

K ovzduší dordogneského zámku ne-
pochybnì patøí zámecké hovory. Arciže 
se týkají literatury a taktéž kultury, pøe-

Evžen Pìnkava
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zývat Objížïka aneb Privilegium a pùjde 
v ní o beletristické vylíèení jejích cest do 
èeských zemí: poèínaje nedávnou loò-
skou a konèe tou nejranìjší. 

Zámecké stolování je permanentní 
hostina, i kdyby kráèelo o všední proje-
vy gurmánství. Vždy� i prachobyèejné 
kousky bagety se ukusují v atmosféøe 
nepøetržitých lukulských hodù! Vskutku 
to jsou hostiny in statu nascendi, a� jde  
o snídani nebo o veèeøi, zvláštì když 
jsou pøizváni i další hosté se zhýèkanými 
jazýèky. Ti èasto oplácejí pozvání a ne-
konèící hodokvas spontánnì pøeputuje 
do nìjaké blízké lokality. Pokaždé se na-
servírují domácí speciality, pokaždé se 
podává jedineèný vinný mok, pokaždé   
je vládkyní odpoledního nebo veèerní- 
ho pohoštìní paní domu, která živì udá-
vá smìr a smysl rozpravy. Jsme ve Fran-
cii, jsme v Akvitánii, ergo bonmoty jsou 
nejžádanìjší pochoutkou.

Zámek a literatura v regionu neboli 
literární tradice v regionu, co to obnáší? 
Nuže, akvitánské tradice jsou jednoznaè-
nì ve znamení tøí M neboli tøí svrchova-
ných klasikù francouzské literatury: jed-
noho ze šestnáctého, druhého z osm-
náctého a tøetího z dvacátého století. Tøi 
veliká M jsou Montaigne, Montesquieu    
a Mauriac. Ten tøetí se tìší velké úctì      
i u souèasníkù, zvláštì když øada autoro-
vých próz je situována do pøíoceánského 
kraje Landes. V Malagaru, v nìmž spiso-
vatel léta pobýval, se dlouhodobì po-
øádají kulturní a literární festivaly, vì-
nované diskusím a pøednáškám. Na nich 
se také udìluje prestižní Cena Françoise 
Mauriaca. Zámek se tudíž tyèí v mauria-
covském kraji.

Co zámecká fauna? Namoutì, jak je 
to se zámeckou faunou? Nejenom ptáci 
tady o sobì nedávají vìdìt, celé údolí 

i sídlem regionálního èili zámeckého 
nakladatelství La fontaine secrète. To je 
umístìno do zahradního stavení, které-
mu by se mohlo øíkat Malá Ermitáž a jež 
je urèeno pro pracovní jednání i pro po-
sezení s pøáteli. V nìm jsme odpoledne 
sváteènì poobìdvali jednak s preziden-
tem nakladatelství, grafikem, editorem     
a výtvarným redaktorem, jednak s autor-
kou, redigentkou, korektorkou a lektor-
kou. Tohle vše sice provozujeme i v Plži, 
leè nejsme na to sami dva.

Zámek sice pøedstavuje nemálo ty-
pický chateau, leè podle akvitánských 
mìøítek je to koneckoncù jenom vìtší 
zámeèek. Také je to svérázné muzeum 
starožitného nábytku. Ano, starožitného, 
snad i starobylého. A nejen muzeum, 
nýbrž též depozitáø rozmanitých umì-
leckých pøedmìtù – opìt všeho druhu. 
Náramnì se kolem toho prochází a ná-
ramnì se v tomto prostøedí pobývá, leè 
všední dny jsou všední dny: zkuste si     
v starodávné koupelnì nìkam uložit kar-
táèek na zuby! Jakékoli pokusy hranièí   
s barbarským poèínáním støedoevrop-
ských pøivandrovalcù. V zámku je vše na-
tolik zámecké, že i kdekteré každodenní 
záležitosti jsou v zámeckém muzeu sko-
ro beznadìjnì jakoby „pod zámkem”.

A zámecká literatura? Míníme tako-
vou, která vzniká pøímo na castillonském 
zámku v jednom ze zámeckých kabinetù 
nebo zámeckých budoárù. Diskutujeme 
o ní nejenom v prùbìhu rozkošnických    
a labužnických zámeckých hostin. Po-
slední knížka paní zámku byla inspiro-
vána místy, o nichž psal i její literární idol 
Albert Camus. Diskutovat o nìm v Akvi-
tánii a v angliètinì je konverzaèní oøíšek, 
pøesto je taková konverzace obligatorní  
a musí být všestrannì duchaplná. Pøíští 
autorèina próza by mìla být z našeho 
pohledu ještì interesantnìjší: má se na-
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vytvoøila záliv široký pøes tøi kilometry. 
Naštìstí se rozléval spíše opaèným smì-
rem než ke castillonským zámkùm. Teh-
dy se zádumèivá øeka promìnila v ni-
èivou vodní spouš�. Chybìlo málo a ze 
zámku by byl zámek na vodì. Leè v té 
dobì ještì nestál.

Vydáváme se na poslední zámeckou 
procházku podél Dordogne a po nìkolika 
kilometrech zelenì pøicházíme do pùvab-
né, aè neokázalé a nenápadné akvitán-
ské obce (termín vesnice se tady jeví 
více než nenáležitý) s názvem Sainte-
Terre. Toto pojmenování – Svatá zemì – 
je zámìrnou nadsázkou: vzhledem k èas-
tým záplavám byla místní pùda opravdu 
úrodná. Esteticky ukáznìný kostel sv. 
Alexise tady stojí od 12. století. Hledí- 
me na pomník padlých: za Velké války 
zahynulo pøes sto mužù, za druhé svì-
tové pìt. Tady se neválèilo, pìt nebož-
tíkù není málo. Zato živí, jsou-li pøi pe-
nìzích, si èasto a s náramným gustem 
pochutnávají na unikátní místní rybce 
lamprillon. A co roste všude kolem ob-
ce?  No pøece katalpa!

Zámek se slastnì sluní v akvitán-
ském zámeckém slunci, leè zároveò pla-
tí, že vše, co je v nìm a o nìm psáno, je 
psáno do mrakù. Od Atlantiku touto kra-
jinou i tímto krajem nepøetržitì táhnou 
mraky, mráèky i mraèiska. Jsou to ne-
jenom mraèna, ale i ryze atlantická bílá  
a šedá oblaka, vytváøející na obloze své-
ráznou a mnohotvárnou „nebemalbu”. 
Stejnì jako ostatní castillonské a další 
zámky v údolí Dordogne je rovnìž ten 
„náš” poøád ve slunci a zároveò pod mra-
kem. Vzniká tak nová zámecká kosmo-
gonie: èas stejnì jako prostor pøestává 
mít zøetelné hranice. Jaké pouèení však 
vyplývá z nekoneènì kratièkého života 
na zámku? Toto: zámek je zámek je zá-
mek je zámek je zámek.

Dordogne se zdá být takto nazíráno ne-
obvykle zvìøeprázdným, by� je to v oèích 
Støedoevropana k nevíøe. Místní gaskoò-
ský výtvarník tvrdí, že do jeho pøíbytku 
obèas nahlédne oknem kùò, zatoulá-li se 
veden koòskou zvìdavostí do zahrad-
ního lesoparku. V zámku to zjevnì ne-
pøipadá v úvahu, co je tady ale živouè-
kého? Na balkonì se usazují ještìrky,    
s nimiž si paní zámku dokonce i povídá – 
a okenice se mají s pøíchodem noci pe-
èlivì zavírat, nebo� prý hrozí, že do po-
kojù vletí netopýøi. Nakonec je nejvíc 
zvìøe na krásném starožitném gobelínu. 
Jen jednorožec tam schází.

V údolí Dordogne se mùže s odvolá-
ním na Truffautùv snímek Žena od vedle 
bìžnì používat slovní spojení „zámek od 
vedle”. Navenek není zámek jako zá-
mek, zámky jsou zámky, mají však ne-
jednou i leccos spoleèného: netoliko úsilí 
o všeobecnou zámeckou noblesu a gra-
ciéznost, leè také zálibu v poøádání umì-
leckých akcí. Napøíklad ve „vedlejším” èi 
blízkém zámku Franc Le Fleur jeden vý-
tvarník vystavuje novìjší soubory svých 
fotografií, poøízených na cestách: z valné 
èásti až v severním Karibiku, pøevážnì 
na ostrovì Guadeloupe. K tìmto zábì-
rùm autor pøipojil kolekci situaèních po-
dobenek z dnešního Alžírska. Výstavní 
altán v parku jest volnì pøístupný, vstup-
né je dobrovolné.

Pokud by zámku mohlo nìco hrozit, 
potom to jsou povodnì. Leè castillonský 
zámek je rozumnì zbudován na hranici 
povodòového pásma a leží na mírném 
návrší, takže ani veliká voda by nemìla 
pro zámecké panstvo pøedstavovat vìtší 
nebezpeèí. Drastická povodeò postihla 
údolí Dordogne ve váleèném roce 1944 
a ještì horší to bylo nedávno, roku 1982: 
tenkrát by se k dopravì hodily minipo-
norky, jelikož øeka coby místní veletok 
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Zde mám taky svùj systém, který mi 
narušují procházející. Ti jsou horší než 
prach! Radši jim otevírám dveøe i za ce-
nu toho, že si myslí, že jsem slušnì vy-
chovaný dveøník. Blázni! Radši to, než 
pomatlané sklo, které jsem pøed chvil-
kou tak pracnì èistil!

Na to jsou specialisté dìti. Hlavnì ty 
ze sedmého patra. To jsem vám nezažil! 
Do oèí se nepodívají, nepozdraví, kolem 
projdou, jako by se nechumelilo, jsou 
divný a co je nejhorší, vždycky mi za-
špiní sklo! Panebože, a� mi klidnì zlomí 
obì nohy, ale a� mi nesahají na sklo! 
Smradi nevychovaný!

Ale upøímnì øeèeno, jejich rodièe na 
tom nejsou o moc líp. On vypadá jako 
špatnì nakreslenej Fred Flintstone a ona 
by taky nevyhrála žádnou Miss. A s in-
teligencí to taky nebude tak horký. Par-
kujou vždycky šejdrem pøes celý parko-
vištì a nákup mi vykládaj na podlahu, 
kde vytírám. Zdraví, jen když jsou u ba-
ráku, jinak si vás ani nevšimnou.

Když vytírám, je zajímavé, že chodí 
zrovna nejvíc lidí ven i dovnitø. A je jed-
no, jestli je jedna hodina nebo ètyøi, 
pondìlí nebo nedìle. Každý pozdraví      
a omluví se, že mi to pošlape. Krom pa-
na Bifa, ten buï neøekne nic, nebo zkrát-
ka oznámí, že projde, což vždycky udìlá 
a odklepne si popel z cigarety na zem. 
Tohohle pána si nelze než vážit.

Hodnì èasto prochází pan Brousek, 
který má bohužel velké nohy a moc rád 
se vybavuje. Je to sice fajnovej chlap, 
ale ty hòápoty po nìm jsou strašný.

Zato pan Valeèka má nohy snad jako 
moje ségra. K tomu vypadá jako Jiøí Su-
chý, takže s tím se dlouho vybavuji já, 

Jak vytírám chodbu
Mám celkem zajímavej job. Takový 

štìstí se hned jen tak nìkomu nenaskyt-
ne. Neni to sice nic moc, ale mnì to sta-
èí. Kolikrát si øíkám, jestli mi ta tisícovka 
mìsíènì za to vlastnì stojí.

Vytírám chodbu u nás v baráku. Od 
vchodovejch dveøí kolem schránek až 
dolù do sklepa. K tomu èistim dveøní sklo 
a zrcadlo ve výtahu. Prostì hnus.

Za tìch pár let, co to dìlám, už jsem 
se nauèil poznávat lidi. Samá faleš a špi-
navý boty, k tomu nevychovaný dìti. Ne-
mít svatou trpìlivost, už bych je tady 
všechny uškrtil.

Chodba už zase potøebuje vytøít. Sklo 
je pomatlané a podlaha zaprášená, po-
šlapaná, špinavá a èertví co všechno.

Oblékám se tedy do pracovního a be-
ru si klíèe. Zaèínám vždy dveømi. Ode-
mykám si svùj kumbál, nejšpinavìjší ci-
mru v celém panelovém domì. Beru si 
pøípravek na èistìní oken a již ne zrov- 
na èistý hadøík šedohnìdé barvy, která 
døíve bývala èervenou. Asi bych ho mìl 
vyprat, ale když slouží…

Støíkám pøípravek na sklo a rozma-
závám jej všude možnì. Od shora dolù, 
ze zdola nahoru a kolem rohù, jsem totiž 
velmi peèlivý a nechci zanechat šmouhy. 
Jediné, co mi to kazí, jsou všelijaká upo-
zornìní nalepená pøímo na skle. Proè   
to proboha nemohli nalepit jinam? Proè 
zrovna na sklo? Burani.

Sklízím své náèiní a jdu si pro vodu 
do kýble, horkou jak to jen jde. Ještì tam 
naleju trochu citrónového saponátu a sa-
vo. Ve svých gumových rukavicích po-
tom namáèím starý a chlupatý hadr do 
kýble s vodou a hned jej obtáèím na roz-
padlé koštì. Ta nejvìtší sranda teprve 
zaèíná.

Jan Paur 

MLADÝ ZÁPAD
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Nemìnná
Karolína Frühbauerová

Z Cyklu o smrti

Vidíš, to se nezmìní.

Staré rány mìní barvy,

smìry vìtru

i teï, v kvìtnu.

Létají tam naše karmy.

Necítíš? Ven z vìzení!

Prostì se to nezmìní!

Vidíš? To se nezmìní.

Milostné kroky protipólù,

kouzla bez iluzí

vidí i ti druzí.

Tak teda sakra spadni dolù!

Probuï sebe z blouznìní,

když už se to nezmìní.

nu. Stejnì to ten smrad nepøebije a nikdo 
to nepozná.

Sklízím náèiní a sleduju, že opìt tudy 
prošel celej barák vèetnì pana Slámky   
s jeho babetou. A k tomu slyším další 
kroky. Kdo to asi bude? Že by Jiøina? Pa-
ní Millerová? Nìkdo od Žlutických? Kde-
pak, jsou to naši noví sousedé z oblasti 
Východních Karpat. Milí hoši, pozdraví, 
omluví se a umí i správnì našlapovat,    
a co je nejdùležitìjší, mají èisté boty.   
Na ty chlapce se èlovìk nemùže zlobit.     
A to si jeden spletl patro a snažil se mi 
dostat do bytu, druhej vypadá, jako kdy-
by právì utekl z vìzení, ale jinak bez 
chybièky.

Ještì zbývá vyèistit zrcadlo ve vý-
tahu. Opìt na nìj nìkdo naplival a nejen 
špínu. Lidé jsou dneska opravdu blázni, 
když už plivají i na svùj odraz. I když nì-
kterým se vlastnì ani nedivím.

Další den. Venku hezky svítí sluníè-
ko a víte, co musím dìlat já? Nevím, jak 
to ti lidé pøes noc dokáží, ale sklo bylo 
umaštìné víc než vèera a podlaha ještì 
víc zaneøádìná. A teï mi øeknìte, stojí 
mi to za to?

což je mu asi . Asi hodnì spì-nepøíjemné

chá. Jenže já vždycky èekám na to, jestli 
jednou nezazpívá.

Pravda, že jsem hodnì z tìch lidí 
zblblý. Už ani nevím, kdo je kdo. Je to 
také tím, že se sem najednou nastì-
hovalo spousty nových lidí. Tøeba ten 
blonïák zeshora. Bydlí tu už pøes pìt  
let, ale stále si øíkáme dobrý den. A to je 
starý jako já. Až teï mi zaèal kamarád-
sky zdravit, a to pozdravem „èau”. Po-
prvé jsem jen koukal. Podruhé jsem mu 
øekl: „Hele mladej, husy jsme spolu 
nepásli, tohle si nezvykej!” Èumìl pìknì.

Teï se dolù nastìhovala nìjaká mla-
dá rodinka s pejskem. To by mi nevadilo. 
Ale to, že chodí zadním vchodem venèit 
toho voøecha, je hrozný! Teï abych mu-
sel pokaždé èistit chodbu až dolù a k to-
mu mejt i zadní dveøe. Ještì by mì po-
mluvil. A to nemá vlastní kombinaèky! 
Vím to! Chtìl je puèit, a já mu je nepùj-
èil! Protože je taky nemám.

Ve sklepì se jako vždycky nìkdo vy-
moèil. Ale to je v pohodì. Už jsem tu mìl 
horší vìci. Vytøu to tady a pak si odpliv-
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Scenárista Toman v akci
Lze psát o knize, kterou jste pøedtím sami 

doplnili doslovem? Stìží. Se svým dovìtkem 
v Zlaté knize komiksù Vlastislava Tomana, vy-
dané nakladatelství XYZ ve spoleènosti Alba-
tros Media (2013), nicménì spokojen nejsem 
a šlo by snad od nìj odhlédnout.

Pokud bych mìl hodnotit Tomanovy práce 
zde reeditované z èasopisù, musel bych úvo-
dem konstatovat, že jeho obrázkové seriály 
povìtšinou nespadají do kategorií komiksu ry-
zího, jak ho pøedvádìl tøeba Kája Saudek. Ne-

Dlanì Jakuba Fišera

„Sceluješ rány/ malomocných/ dotykem 
soucitu/ hladíš je// chtìl jsem vzít tvé ruce/  
pro sebe/ ale ona to byla køídla...” (Dlanì,   
Pro libris, Plzeò 2013)

Nevím, kolikrát Jakub Fišer používá ve 
své knížce slovo dlanì, ale z celé sbírky svítí 
jejich obraz – totiž duše mùže být krásná, 
když se dívá vzhùru a vidí lidi kolem sebe, ale 
dokáže druhému všechno  dát „jen” duchov-
nì; to dlanì dávají hned, dávají prostì, samo-
zøejmì a dokáží dát nejen fyzické, ale i dušev-
ní uzdravení a potìchu. Sbírka veršù Dlanì  
je naplnìna myšlenkami prožitými na døeò, 
duší prodchnutou vírou, slovy, která dokazují, 
že myšlenky jsou zhmotnitelné v nìèem tak 
nedokonalém. „Plujeme jako ryby/ mezi lvy// 
opilé skvrny na lahvi// a Ty tu s námi jsi”.

Pohled èlovìka, který má víru, na život, je 
nepøikrášlený, ale pøesto povždy optimistic- 
ký. A nezáleží na tom, zda je tím èlovìkem 
Adam, Ježíš, král èi chudák; „Vyhnali mì z rá-
je/ vzlétl jsem// okradli mì oloupili/ rozdal  
jsem poslední// na trùn mì posadili// brousili 
nùž// jazyk mi vyrvali/ psal jsem// na køíž mì 
pøibili/ milost/ jsem našel”. Je to víra, která 
dodává èlovìku odhodlání pøekonávat stráz-
nì a pøekážky zde na zemi a pøipravovat se 
na milost, která bude pak.

„Všechny zkoušky protrpím// hrst strachu/ 
v oèích sùl/ rány na pøedloktí/ chléb bez chuti// 
Všechny zkoušky protrpím/ tebou protnut// 
Nebeplnou// až k oceánu z nahé tmy.” Mluví 
básník o ženì, nebo o zosobnìné víøe? Z je-
ho slov každopádnì zaslechneme píseò bi-
blického Šalamouna. 

Slova Bible nám na mysli vyvstanou da-
leko èastìji, pokud budeme jen trochu pozor-
nì sledovat autorovu slovní zásobu. Nemám 
na mysli pouze kolik je tu slov zastaralých,   
ba archaických v pravém smyslu toho slova 
(nelpi, povil dìtí, ledví, mleè atd.). Myslím na 
množství netradièních složenin všeho druhu; 
pozornost si zaslouží napø. temnoskøítci, lži-
knìží, klamproroci, bezchutí, bezláska, slun-
cesvit, Zemìklín; ponìkud hypertrofovanì vy-
znívá napø. trapobol dnù, svìtomor. Netradièní 
slovotvorbu najdeme i pøi odvozování sloves, 
napø. šest životù nažil, strach ulhali aj. Navíc 
autor dokáže obratnì používat zvukomalby: 
„ne já nebojím se/ køováckých køikù/ skøípìní 
køídel køupanù// Chráníš mì/ má nìho”. 

Po formální stránce je celá sbírka ojedi-
nìle vyrovnaná; úsporné básnì vyjádøené 
krátkými verši, které nenaruší žádný rým, vol-
nì plynou. Pro novou myšlenku autor použije 
poèáteèní velké písmeno, jinak neobjevíme 
žádnou diakritiku, ale ani jiné grafické pomoc-
níky, ani stupínkovité èlenìní, nic není potøe-
ba, staèí jen skuteèný básnický výraz. Autor 
se nebojí velké metafory; metafory jsou nejen 
neotøelé, ale i plnì funkèní: dodávají básni vý-
raz a ètenáøovì pøedstavivosti køídla. „Nejprve 
jazyku/ sebrali ústa/ za slova/ zrubali/ zele-
nou mleè// a strach ulhali/  a z deštì víno/ ka-
luže z mlèení/ a z potu/ hlad// jen na smrt ne-
zbývá// Ve stromech chrání ji/ èlovìèí žal”.

Pohled básníka na pachtivé lidství je vìru 
deziluzivní; povšimnìme si zvláštního užití 
obrazu ovcí: ovce bývá pro vìøícího èasto 
symbolem tìch, kteøí jdou za svým pastýøem; 
zde ovšem jde o pohled na hloupá zvíøata, 
která jsou jen poslušna svého žaludku: a� tak, 
nebo tak výraz hovoøí o potravì a výmìšku,   
o nejnižších hodnotách života. „Nejsi tu na-
vìky/ nejsi to do zítra/ nejsi tu// Naè bráníš 
právo na strach?// Naè èpíš ovèí moèí?// Koøíš 
se orákulu/ satanášù/ démonu mamonu/ lhou-
cím harpyjím/ koøíš se zítøku?// Naè?// Nejsi  
tu navìky/ nejsi tu do zítra/ nejsi tu”. Ten, kdo 
nevidí dnešek, je ztracený, žene se za tím, co 
bude, žene se stále víc a dál a znovu a znovu.

Ovšem oproti bezvìrectví, které nemá ví-
ru v nic, plane zahradníèkovské køes�anské 
slunce. „Bez tebe za svítání/ umírá hlady/ 
slunce tmy”.

Slova Jakuba Fišera, to je hlubina mystic-
ké pøedstavy, v níž se zrcadlí pohled na život 
tak shora, tak nadèasový, odpoutaný od ze-
mì, pohled, který ví, že kromì zemì je i nebe.                                                             

     Ilona Gruberová                                   
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atomová válka, dále zdejší moøe a povìstné 
kanály. Mloci berou Toma i do muzea pozem-
ských sond a zdaleka ne všichni chtìjí mír. 
Èást se cvièí k válce se Zemí, ale ve chvíli, 
kdy pes chlapce prozradí, ten se vzbudí do-
ma u maminky na zaèátku prázdnin. Inu, toho 
Èapka nemìl èíst!

Další seriál Planeta Xindlu poprvé vyšel    
v èasopise XB-1 (2012), bývalé Ikarii, a vyprá-
ví jej palubní lékaø hvìzdoletu Patrik. On a je-
ho milenka jsou zajati v titulním svìtì a ve 
zdejším kráteru se chystá cosi nedobrého vùèi 
Zemi. Základny budují Hortidé neboli padouši 
známí již ze Žluté planety. Milenci sice unik-
nou s podporou pozemských dronù do kosmu, 
nicménì spolu s nimi uniká i tìleso pilotované 
zloduchem Or-bekem. Charakter tohoto pøí-
bìhu pøipomíná legendárního Doktora QQ 
(scénáø Vojtìch Steklaè) ze starých Ohníèkù.

Tøetí bonus Šro�ák (2004) byl právì ve 
Zlaté knize otištìn poprvé a jeho charakter je 
obdobný, i když má blíž frašce, nebo� mimo-
zemš�ané akceptují pøilétající sondy jen jako 
šrot vhodný k odprodeji – a opìt to byli jejich 
pøedci, kdo ještì létal vesmírem. Teï se však 
znovu ukrývají v podzemí, zásobují šrotovištì 
– a na Zemi se proto domníváme, že je jejich 
planeta nedobytná.

Toman mohl své seriály okomentovat, tak-
že publikaci doplnily i medailony šesti kreslíøù 
v èele s Františkem Kobíkem (1933-2006), 
stojícím navzdory našemu úvodnímu tvrzení 
po Saudkovì boku v roli výteèného figuralisty 
s vrozeným smyslem pro detail.

Svazek uzavírá sugestivní Pøehled vyda-
ných komiksù Vlastislava Tomana v tištìné    
a elektronické podobì, ale vra�me se k úvodu, 
který netvoøí komiksy, nýbrž Tomanovy povíd-
ky To (1963) a Pøíchod bohù (1964), jež vyu-
žil do základù ságy o Žluté planetì. A nechybí 
ani pùvodní ilustrace Zdeòka Buriana!

Existuje již Velká kniha Strážcù (Naklada-
telství Jihoèeských tiskáren,1991), ale i tak by 
si Velká kniha komiksù zasloužila pokraèo-
vání. Jaké? Zahrnout by mìlo ještì Tomanovy 
neménì zdaøilé adaptace románù Edgara 
Rice Burroughse o „Johnu Carterovi z Marsu” 
(nedávno poprvé zfilmované). I takto však mù-
že být legenda našeho dìtského seriálu spo-
kojena, vždy� série o Žluté planetì, inteligent-
ní robotické sondì zvané Malý bùh a o bo-
jovníku Kruanovi (1973  2010) vyšla spoleènì -
poprvé až zde.

     Ivo Fencl                                               

jsou totiž pojaty natolik filmovì a sestávají      
z pravidelných polí, jaká známe z Rychlých 
šípù. Právì na Foglarovu klasiku ostatnì To-
man kdysi navázal svými obdobnì rozsáhlý-
mi Strážci, nicménì Zlatá kniha pomíjí „klu-
báckou” tematiku a kompletnì uvízla v ranku 
science fiction, již zastupují jak legendární 
Kruanova dobrodružství, tak Tomanova adap-
tace Doylova Ztraceného svìta. Na tu navá-
zala už jen jeho fantazie, a to seriály Druhá    
a Tøetí výprava. V té tøetí se mihne i Steven 
Spielberg coby režisér Jurského parku, ale 
prvoøadì tu figuruje Toman sám. Jako hrdina 
s jistotou neodhalí, zda se vyprávìní jednoho 
pacienta, kterého navštívil v blázinci, zakládá 
na pravdì èi pouze na halucinaci. Montér tvr-
dí, že právì pod vlivem Tomanových komiksù 
objevil v Jižní Americe Ztracený svìt jako 
reálnou enklávu, jenže objevu pøedcházela 
dopravní nehoda a pobyt v nemocnici. Nešlo 
tedy jen o sen?

Tomanovy komiksové scénáøe se vyhnuly 
rutinì i proto, že míval na psaní relativnì dost 
èasu, pøièemž vìtšinou neplnil žádné zakázky, 
nýbrž vlastní sny a pøedstavy, podle kterých 
vždy i pøípadnou „státní” zakázku pøekoval     
(a v tom byl štikou). Jako šéfredaktor legen-
dárního Abc, které nemìlo konkurenci, obtiskl 
na jeho poslední strany elán a jako perpetuum 
mobile mu jej vracel okamžitý úspìch. I díky 
svému ohlasu mají dnes pøíbìhy o Žluté pla-
netì celých šest cyklù.

Výpravný svazek navíc disponuje bonu-
sem v podobì tøí kratších sci-fi komiksù. První 
z nich, Prázdniny s Mar�any, je nepokrytì in-
spirován Válkou s mloky. Uveøejnìn byl popr-
vé roku 1971 v lázeòském mìsíèníku Teplická 
revue. Jeho hrdinou je hoch Tomík z budou-
cnosti. Spolu s maminkou smí strávit prázd-
niny u otce na Marsu, takže odlétají kosmo-
plánem rovnou z Ruzynì a pokraèují tzv. 
globem z mimozemského kosmodromu. 

A Mars? Lidstvo si tam podle Tomanovy 
vize sice vyrábí vzduch, ale ten pomùže i roz-
voji kdysi neškodných chvostounù, jež je teï 
nutno støílet jako škodnou. Na farmì se Tom 
setkává s robotkem Emem, a když je nale-
zena záhadná lebka, je to dítì ze Zemì,     
kdo v ní jako první rozezná mloèí hlavu. Hoch 
a pes se potkají dokonce i s živoucími, inte-
ligentními a mluvícími mloky, kteøí se ukrývají 
na ostrovech moøe pod povrchem planety. 
Kdysi prý mloci létali i do kosmu, ale znièila je 
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