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EDITORIAL 1

Splyneš se stromy a staneš se vláhou jejich koøenù.

Jakub Marvan

Poslechnìme si, co trápí a sužuje libe-
recké literáty, kteøí stejnì jako my v Plži 
usilují o pozvednutí literární kultury v re-
gionu a rádi by vydali roèenku: „Nejjed-
nodušší, i když ne zcela bez problému, 
je dát dohromady obsah. Nejtìžší je 
sehnat peníze. Nejenže všeobecnì na 
kulturu vysychají finanèní toky, ale i je-
jich získávání je stále složitìjší. Každá 
instituce má jiná pravidla, jiné elektro-
nické formuláøe, systémy. Tam, kde døív 
staèilo vyplnit žádost v obyèejném Wor-
du, tam aby byl dnes èlovìk specialis- 
tou na IT.“ Ani v Liberci, ani v Plzni ob-
vykle spisovatelé takovými „aj�áky“ ne-
jsou, a pokud ve výjimeèných pøípadech 
ano, kdo ví, zda jsou opravdu spisova-
teli. Tyhle svízele zpravidla potkávají 
každého, kdo má na srdci kvalitní lite-
raturu a nejde mu jen o falešné prozpì-
vování u vrbièek.

Dosti však steskù! Øíjnový Plž je to- 
tiž tady. Aniž v tom byl nìjaký proradný 
úmysl, až do tohoto èísla se nám poda-
øilo zaøadit závìreènou èást básnického 
cyklu Václava Touchy s nerozluštitelným 
(?) názvem Jettatura. Verše, které nyní 
uveøejòujeme, však urèitì nesepsal fran-
couzský romantik Théophile Gautier, by� 
z jeho pera pochází stejnojmenné dílo! 
Jaromír Komorous je sice ryzí básník,

ukazuje se ale, že zèásti pøesedlal i na 
povídkovou tvorbu. O krkolomném, ale    
i pøitažlivém putování Jiøiny Fuchsové za 
volností se už v Plži psalo: nyní se k té-
to pohnuté historii se š�astným koncem  
z dávných šedesátých let vracíme další 
pozoruhodnou autorèinou vzpomínkou. 
Dále: není Marvan jako Marvan. Až na 
Srí Lanku zavítal a svého èasu o Ava-
tárovi knihu veršù sepsal severoèeský 
Marvan Lukáš, velkým básnickým talen-
tem je o generaci až dvì mladší liberec-
ký Marvan Jakub, kterého pøedstavuje-
me v rubrice Navštívenka. Potom tu jsou 
recenze: jsme vždy rádi, když mùžeme 
takto „pokrýt“ západoèeské literární tituly. 
Nemáme-li však výtisk k dispozici, marná 
lásky jest pak snaha.

Na závìr položme malou kvízovou 
otázku: copak jste dìlali pøed ètrnácti le-
ty v øíjnu? Vybavujete si nìco? Vzpome-
nete si na nìco? Tak to pøipomeneme: 
nìkteøí z vás se tenkrát urèitì zaèetli do 
Plže: jeho historicky první èíslo totiž vy-
šlo právì v øíjnu 2002. Málokterý literár-
ní èasopis vydrží v regionu tak dlouho. 
Tìch ètrnáct let, to je ètrnáctero pomoc-
níkù západoèeské literární kultuøe a lite-
rárnímu životu. Ètrnáct rokù existence 
mìsíèníku Plž.



2POEZIE

ANI SMRT 
TOHO NEJBLIŽŠÍHO
není pravým poznáním
Jsme synové a dcery jedné víry
a náøek náš už nepostaèí
ani na køik ptákù
z nebe slétajících
k tichnoucím dlaním vèerejška
Jsme smíøení a tedy bez cesty
avšak s prachem v útrobách své duše
stále toužíme po prvotnosti spásy

NETØESKEM NOÈNÍM VONÍ
stulená hloubka pod okny
V podkroví mého neklidu
syn mého syna plaètivì spí
jako by zloby ubývalo
v jitøivé svévoli svìta

ZAPOMENOUT NA TY
kteøí zapomnìli na nás
a nebude tu tísní k hnutí

Na høbitovech snìní
rozprášená nicota

A JE TO MOŽNÁ ZVYK
co vyprat chce železnou košili
louhem osamìní
anebo jen vytrvalá léè
básnivého ducha pouštì
Vydìraèství èasu
zaslíbené hoøké žízni:
V dopisech do Nuzerova
z Nouzova

STÁLE CHCEME
údìlem duše
napravovat údy tìla
èi jinak pøelstít èas
Postupnì propadat se
mysteriem dnù
do tlejícího stromu
vyvrácené pamìti

Závìr cyklu Jettatura
Václav Toucha

NESPAVOST SLOVY ZAJÍDÁM
a tuèné sny pak
kolují pøes den
mou posmutnìlou myslí
a já tím spíše
vystøeluji hladové šípy
do nitra vlastní duše

LISTY Z RAMEN STROMÙ
popsány smutkem z objímání
Toho zmatku kolem
pøikrytých šlápot
ještì døíve
než jsme vyšli

ANDÌLSKÝ NEKLID V ZAHRADÁCH
roztavil ticho v pøíšeøí
že tolik bolavého štìstí
umíš jen v závrati

NALADÍM HOUSLE
øíkal
a polykal kalafunu
kolíèkem natáèel
strázeò strun
Až ticho záblo
z toho neumìní
do vìtru opøeno
povìtøím

SAZE V HLAVÌ
a upøímný oheò
v mrazu nejistot

Tam vždy poprvé
s básní zacházím
tam vždy poprvé soukám
nìhuvzdornou nit
pro sukno k ošacení
nahé duše



3

ZROZEN DO CHLÉVA
vlaštovèího zpìvu
V ošatce víry
peroutkou ticha
pomazaný chléb
K druhému bøehu básnì
slovy vesluješ

HLASITÁ VÝPLÒ 
VYVZDOROVANÉHO TICHA
V mých snech popamìti spíš
Jako bych se dovolával dìtství
a obvyklý èas vnímal
jak nekonèící intimitu chvíle

KOUZLÍME S ÈASEM
a dveøe zavíráme
souèasnì s oèima
jakoby odejít
zároveò znamenalo
nevidìt
Hladit kùru stromù
a pøitom vrùstat do pamìti
v níž ustavièná koneènost
tolik podobá se smrti

PROTIVNÉ TAMTAMY
svlékají ti kùži
a ty se dávíš slovy nevlastními
dopisem pøíteli
do laskavého návratna
Zbyteènì tedy obžalován tmou
tasíš vlastní osud
proti básnivým zvonùm emocí
nevìøícnì zdìšen vírou
která ode dna
tvých nedùtklivých oèí
z vìèné pøibližnosti dìjin
plíží se do zotvíraných
dveøí náhody

OBLÉKL SI NAHÉ TÌLO
pøes železnou košili zvyku
Se slovy se nepáral
byla k smíchu
jak smíølivá jedineènost
radostného zoufalství

VLASTNÍ UBOHOSTÍ
cezený vzduch dýchám
a lapám po ruce
ojínìném srdci
ve skoøápce útìchy
a ono poøád jenom dojetí
tlaèí vyšòoøený koèár
až k pyramidám nezbytí
Ojí v zadku øízen
couvající svìt
I kdyby na trus nebylo
hladovìt se bude dál

SE SLOVY TU BDÍT
když dýmá nepokojná mlha
na zaštítìném plácku Èech
a rozedrané hory vìkù
okázale chrání malost národa
jenž nevystaèí si už s krásou
ani v tomto ráji na pohled

USÍNÁM SMÍØENÝ S ÈASEM
v zátylku hravost dìjinného
pøed a po
Studené nohy sloupoví
v nebetyèném tichu chrámù
jsou mi zárukou
že mlèenlivost souvisí se smrtí
i v tratolišti básnì

TOHLE JSI CHTÌL
po tom jsi toužil?
Viset na stìnách
vznosného odøíkání
a kratiknotem chvíle
úplatnì svìtlo tmít?
Zatímco orátoøi všech zemí
klacíkem nìhy
poènou rozpitvávat èas
a s dlužními úpisy lásky
pak povstanou z lože spásy
samostøílem stvoøení
napoøád zasaženi
vrtkavou mincí studu?
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dìsem Bezdìzù a jiných
máchovsky vnadných rozvalin
to zaène žít

TEPRVE PØED POLEDNEM
opatrnì vyhlédne
ze své betonové nory
a na vodítku vleèe
šuplíkovou zpotvoøeninu
ve slušivém zimním obleèku
To že krása je pøirozená
už dávno neplatí

Zarputilosti dýmavá
nabubøelosti znaèková
kde kolena ukrýt ztvrdlá milováním
modlením èi prací
nestoudnì mozolnatou?
Kam duši schovat
pøed slanou bøeèkou
nepøirozeného pláèe
kam závist opøít
když lichost èasu
je vždycky pøedèasná
…a nakonec psù
je více nežli dìtí

PADÁ LISTÍ DO BÁSNÌ
a moje vìènì nehotové srdce
schopné všeho
se ti omlouvá
I na posledním schodu dechu
z tebe stín
v tísnìném každodenním èase
potulný tvùj smích
Už nepotøebuju své tìlo
samonosný most
od nevidím do tmy
ale bez ruky k pohlazení
sám jsem bezruký

STANE SE
že zatrne i trnu
Pøi plození lásky z nelásky
poène to vrtkavì snít
o nièem ve všem
a v pøivøených oèích
podobným úplatným dveøím
z noci do noci
samostøíl lží
jak ohnutý Golfský proud
se tetelí

V tìch kopcích se nìkdy nedalo ani 
bydlet. A jindy by z nich jeden nevytáhl 
zase paty. A pak si vyber. Nìkdo to 
nevyøeší za celý život a po jiných se to 
ani nechce. Má to tak být? 

Ale pojïme tam, když už je o tom øeè. 
Na Šumavì na Mùstku stávala chata.     
K chatì byla pøilepená i taková roz-
hlednièka, ale nìjaký èas už se z ní ni-
kdo nerozhlížel. Možná tam nìkdy i nì-
kdo jezdil. Obèas tam bylo v zimì tolik 
stop, že by to jen pocestní nezvládli. 
Nejen od lyží. Obèas se kouøilo i z komí-
na. Nìkdo tam jezdit musel. Nebudeme 

to zjiš�ovat. A proè taky. Na Medice na 
druhé stranì pod Pancíøem byly taky 
stopy, døíví tam nìkdo sekal kolikrát 
úplnì živì, pøímo venku a každému to 
bylo jedno. 

Jim nakonec taky. 
Šlo o to, že na Mùstku bývala nor-

mální hospoda a na tu byli hnedle zvyklí. 
Teï tam byl jakýsi chataø. Nebo správce, 
chcete-li. Starý chlap. Jim to tak pøišlo.     
I když mu mohlo být padesát, èert ví. 
Úhel pohledu.

Když byli nahoøe, tedy na horách, po-
dobaly se dny jeden druhému. Po ránu 

Jaromír Komorous 

Do vìtru
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šichta na koleèku a po obìdì znovu.       
S koleèkem bìháèi pøišli, když nebyly 
všude natažené stopy rolbou a šetøily   
se síly s utahováním té stopy. Najelo se 
kolo tak jeden, dva kilometry, trenér si 
nìkam dovnitø stoupl a mìl je na oèích 
témìø poøád. Vydrželo jim to dodnes. 
Prostì, když se od nich èekalo, aby ma-
kali, tak na koleèku. Byli na dosah. Až 
pak razili nìkam do svìta, protože za-
hnat je do chalupy bylo, vzhledem k od-
poledni, ještì brzy.

Po jižním úboèí Pancíøe vedla šikovná 
stopa, oni tam jezdili docela rádi a ces- 
ta vyústila na místì zvaném Šmauzy. 
Døív tam bývala jakási osada, dnes je to 
hezká horská louka. Je lemována jehliè-
natým lesem, na východ se trochu zve-
dá, teèe tudy pìkný potok a sem tam 
roste samostatný bojovník smrk, který   
si to rozdává s vìtrem. Nechtìl bych být 
v jeho kùøe. V létì sem nikdo nepøijde    
a motýlci ztrácejí plachost tak strašnì,  
že si vám sednou pøi opalování i na bøi-
cho. K té louce vedla jiná cesta, z druhé 
strany, z Javorné. Po spojení tìch dvou 
vìtví pokraèovala nahoru pod Pancíø,      
k Tomandlovu køížku. Ten køížek si ještì 
tady zahraje, ale za chvíli. Nepøedbíhej-
me. Když pøijedete na Šmauzy od zá-
padu, mùžete po znaèce vlevo vzhùru 
anebo za nosem, kde sice žádné znaè-
ky nejsou, ale je to tam hezèí. A když to 
tam znáte, tak se dostanete zezadu        
k Mùstku, vlastnì jako od Prenetu.

Dofrèeli na Mùstek, a že si dají uvnitø 
èaj. Tak jo. Jenže tam už dohrála hos-
poda a pøišel jim v ústrety ten správce     
a nikdo jiný nebyl. Trochu zaskoèeni 
pøednesli své pøání a chataø mìl tak 
dlouhou chvíli, nebo se mu jich zželelo, 
nebo si øekl, že tøi èaje zmákne, jeho 
vìc. Dal hrneèky na stùl a pøisedl. Když 
sedne ke stolu chlap s tøemi kluky, 
vsaïte se, že si budou povídat. Co by 
asi dìlali jiného. Budou klidnì i filoso-

fovat. Ten první z dlouhé chvíle a kluci 
proto, že se s nima nìkdo baví. Správce 
byl rád, že mùže promluvit, a oni, že je 
nìkdo bere. Normální chlap je docela 
upovídaný tvor, to jste nevìdìli? A tak 
vyšlo najevo, že jemu se ani nikam ne-
chce a jen jednou za týden spadne dolù 
do Hojsovy Stráže a naplní kletr a pak     
s tím zase hupky nahoru, autem by se 
stejnì nahoru nedostal a host si vozí 
proviant s sebou, jinak to tady v tom 
koutì nejde, a oni mu na oplátku øekli,   
že když už jsou na Šumavì, tak okolo 
probìhnou každou chvíli, protože na 
høebeni k Pancíøi je pìkná stopa, nikdo 
tu moc nezaclání a vìtšinou je tu lepší 
poèasí než níž, protože teplotní inver-  
ze tu øádí tøi ètvrtì zimy a oni pøírodì 
rozhodnì porouèet nehodlají, od toho tu 
jsou jiní. Asi se tomu spoleènì uchichtli, 
ale výsledkem bylo, že oni mu sem ob-
èas hodí lahváèe, on jim to zaplatí a na 
oplátku udìlá èaj. Ne že by si nedali to 
pivo s ním, ale zkuste s pivem v bøiše 
upalovat na bìžkách. 

Když mìli dopito, tak se díky novému 
kontraktu ani nenamáhali mluvit o place-
ní a nakopli to pøes Pancíø domù, pro-
tože chalupa, to bylo teplo a horká voda 
a veèeøe a podsunuté masíèko na talíø   
a pokyny trenéra na druhý den. Na cha-
lupì šlo i spát a veèer, když byla tma, 
koukat na svìtla na Javoru, a když chce-
te zùstat doma, tak tøeba na rolby na 
špièáckých sjezdovkách, ti brouèci jezdí 
veèer všude. Dívali se na nì, jak šplhají 
po kopci a v oèích jim na chvíli zasvítilo 
snad škodolibé oèekávání, že  to nìkterá 
nezvládne, postaví se na zadní a z kop-
ce se skutálí, ale ty stroje byly pro tento 
pohyb asi zkonstruované a senzace se 
nekonala. Rozdat karty byla proti to-    
mu už dìtská slavnost, vysoce pozitivní 
a morální èinnost. I lidská. Á propos. Co 
si budem povídat, na té chalupì byly       
i holky a kluci by museli být hozeni dost 
jinam, kdyby je nezajímaly. Ale dejme to 
stranou. Prostì nevyboèovali.
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Druhý den v poledne pod kopcem      
v krámu nakoupili pivo, vystoupali s ním 
ke svému koleèku, potrénovali, po tré-
ninku sdìlili trenérovi potøebné infor-
mace, vylosovali prvního nosièe vody      
a natoèili vrtuli. Smìr Mùstek. Jejich 
stájový šéf s tím nemìl moc problémù, 
protože oni za každý takový výlet pøi-
hodili do svých pøehledù nejménì dvacet 
kilometrù a zrovna tihle to tu znali jak 
švec boty a mìl u nich jistotu, že ve vzor-
ném háku opravdu pobìží. A nebyli zas 
až tak mladí, aby je po kopcích musel 
vodit za ruèièku. Z toho fakt už vyrostli. 
Za pùl hodiny už s halasem brali za kliku 
na Mùstku a se svým odrostlým kámo-
šem moudøe pohovoøili. Když došlo na 
èaj, revanšovali se obsahem batohu. 
Koukali na rozzáøeného chataøe, jak        
s láskou z kletru vyndavá lahvové a sta-
ví své vojáky do øady pod okno.

A to okno, respektive pohled z nìj, 
byla ta vìc, která jim svìsila koutky úst. 
Ženili se tam teï èerti. A to byli uvnitø 
chvíli. Z oblohy se valily spousty snìhu   
a foukal takový vichr, že vloèky vidìli 
vodorovnì. Foukalo od jihozápadu, tak 
pùjdou na zpáteèní cestì pìknì proti 
tomu a na koleèku je rozhodnì po obì-
dì nikdo nemohl vidìt s brýlemi. Ty byly 
v almaøe. S tím se dneska prostì ne-
poèítalo. Takové zhoršení poèasí nikdo 
neèekal. Zèistajasna. Vždy� i Nìmci, na 
jejichž pøedpovìï tu dost dali, nic ne-
øíkali. Oblaèno s vìtrem, ale viditelnost 
dobrá a o srážkách ani slovo. Ale co, 
rozhodnì to nebude prvnì, ale radìji už 
vypadnou. Vyšli pøed barák a zjistili, že 
venku je to, bohužel, daleko horší, a tak 
zase zacouvali zpìt. Šumava šumìla ze 
všech sil a stromy se ohýbaly tak, že by 
bylo normální, kdyby zaèaly padat. Co 
není, mùže být. Hele, oni poèkají.  Tøeba 
se to uklidní. 

Ale v žádném pøípadì. A odpoledne 
bìželo k podveèeru. Tak dali sbohem 
svému hostiteli, skoèili do lyží a vítr 
nevítr se vydali domù. Po nìjaké vyjeté 

stopì ani památka, seøadili se za sebe    
v minimálních odstupech a valili po høe-
benu. Po tak krátkých intervalech ještì 
nestøídali, ale když ten první v novém 
snìhu toho mìl brzy dost… Z Mùstku   
až na Tomandl to bylo naštìstí víc dolù   
a tu høebenovku znali nazpamì�, a tak  
se èerti mohli uhonit, oni ji umìli tøeba  
po tmì. A u køížku byli za ètvrt hodiny,     
a že se vydýchnou. Do vydýchávání ale 
mleli jazykem a jaksi nebylo poznat, že 
okolo zuøí bouøe, to až jeden z nich zdvi-
hl varovnì prst.

„Poèkejte, držte huby,“ poprosil Jirka. 
Prstem ukázal nìkam do lesa. Povytáhli 
èepice a obnažili uši. „Slyšíte?“ šeptal 
náhle Jiøí a oni kývli a všem už bylo 
jasné, že tu asi nebudou úplnì sami. Tak 
jo. Èepice na pùvodní místo, hùlky do 
rukou a davaj pro chlapa, protože ten 
hlas byl jasný. Našli ho hned, sedìl pod 
nìjakým stromem vedle cesty od Šmauz, 
a když mu øekli, že za padesát metrù je 
rozcestník, tváøil se, že tomu stejnì ne-
rozumí a drkotaly mu zuby a vùbec se 
celý klepal. Za doprovodu nìjakých 
zvukù, øíkejme tomu jejich øevu povyk, 
dostali chlapa na nohy, vrazili mu do úst 
nìjakou pastilku, dva dopøedu a jeden   
to jistil vzadu, žádné prodlevy, rozumíš, 
chlape, a vydali se s ním na cestu. 

Pùvodnì jistì mìli v úmyslu ošidit 
vrchol Pancíøe po Píseèné, ale situace 
se trochu zamotala, a tak zmìnili, aniž 
se na tom domlouvali, smìr a s chlapem 
zamíøili nahoru do pancíøské chaty. Byla 
nejblíž.

Nadachmali ho za stùl v hospodì, 
protože mu opravdu nic nebylo, jenom 
ziminka a pán roztál. A zaèal i mluvit. 
Nebylo to k smíchu, nejen proto, že pán 
byl Nìmec. Dozvìdìli se, že nìkde dole 
u Tomandlova køížku jsou ještì dva.

A tak se znovu zabalit a ven, sjeli tu 
velkou paseku pod Pancíøem a ve svých 
stopách, které už zase skoro nebyly, 
makali zpìt ke køížku a tam na tøi, všichni 
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najednou, volali, ale bez odezvy. Nebylo 
to nic pìkného. Utíkalo už denní svìtlo  
a pøidìlávat práci Horské se jim nechtì-
lo. Ale co s tím? Už by se rozprskli do 
stran hledat, ale pak si øekli, že alespoò 
oni zùstanou pohromadì. Vydali se po 
znaèce jako na Šmauzy. Tuším, že je 
tam žlutá a øvali na lesy, ale když on jim 
vítr moc nepøál a rval jim výkøiky od úst. 
V lese to ještì šlo, ale když sem pøijíž- 
dìli, tak to bylo docela maso. Sotva se 
udrželi na nohou a o vítr se èlovìk mohl 
opøít. Na závìtrné stranì stromù se tvo-
øily ostruhy zmrzlého snìhu. Na zemi ho 
pøibývalo teï tolik, že bylo vhodné mlu-
vit o snìhových duchnách. Ale ti dva 
chlapi nikde. Vrátili se a zkoušeli jiné 
smìry. K nièemu. Starostlivì koukali na 
hodinky. Už dávno chtìli být zalezlí.

Tu slavnou vìtu Johna Lennona 
známe všichni. Svìt se posral.

Poøád je to táhlo dolù po znaèce na 
Šmauzy, protože si øíkali, že ti chlapi 
nemohou být taková paka, aby zabloudili 
na høebenu, kde ke všemu byla jakáž 
takáž frekvence lidí a cesta byla, vzhle-
dem k terénu, logická.

Nehledej logiku v jednání jinak mlu-
vících lidí. Jsou to koøeny a právì ma-
teøština, co ovlivòuje naše jednání. Jo, 
sveïte všechno na maminku. Ta to une-
se. Vlastní úhel pohledu je zavádìjící. 

A jemu bleskla hlavou ta hláška o lo-
gice. Logika cesty v terénu, no jistì, øekl 
o tom svým druhùm a už ujíždìli dál do-
lù po silnì neèitelné cestì na Šmauzy. 
Od køížku je to zpoèátku velmi mírnì      
z kopeèku, skoro rovina, pak se to zlomí 
a v bubnech padá ostøe dolù, poøád v le-
se a jemu šlo o ten první buben shora, 
pamatoval si, že jednou tam v obráce-
ném gardu, tedy do kopce, taky šlapal 
stopu a pod tím bubnem zaváhal jak dál. 
Tehdy se podøídil barevnému znaèení 
cesty, ale bylo to na facku. Pod tím bub-
nem totiž jde od znaèek doprava jakýsi 
prùsek v lese a ke všemu vede pøímo 

vzhùru. Nikdo by se nedivil, kdyby tudy 
vedla i cesta. Už ani neèekal na své dru-
hy a zaèal tím prùsekem vystupovat 
vzhùru, oni pochopitelnì za ním, a tak  
po padesáti metrech je skupina mladých 
smrkù a pod vìtvemi je našel.

„Mám! Mám!“
„To je jako u ježka v kleci,“ musel za-

øvat Jirka, aby byl vùbec slyšet. „Foglar 
hadr.“

„Co øíkáš?“ øval i jeho bratøík Zdenìk, 
protože už byl pøíliš dlouho zticha a ti sa-
kramentští chlapi se, zapla�pánbù, hýbali 
a køeèe posledních minut mohly jít k le-
du. Oni, ti nìmeètí chlapi, si pøed tím ne-
èasem zalezli pod vìtve a z nedostatku 
jiné èinnosti si vyhloubili docela hezké 
ležení a mohlo tam být dobøe, kdyby ne-
byl ten vichr, jejich kámoš nahoøe v hos-
podì a nestmívalo se. Vytáhli je ven. 
Nadávali jim. Èesky, to je bytelnìjší. Pøi- 
tom se usmívali, ale chlapi byli vydìše- 
ni a mleli poøád pantem o Horstovi a na 
prstech ukazovali, že byli tøi, a tak jim 
øekli, že jim to klidnì mohou povìdìt,   
do tøí snad poèítat umìjí a pak jim øekli, 
klídek, páni, Horst je na gáblu nahoøe      
a oni se usmívali teï na nì a celé to bylo 
nesmírnì pøátelské, že to nemohl strávit. 
„Nechte toho, doprèic.“

Ale Zdendovi se to asi líbilo. Tøel jed-
nomu zrovna tváøe a se sladkým úsmì-
vem mu øíkal: „Vidíš, blbeèku, málem jsi 
tu zùstal. Když umíte hovno, tak seïte 
doma,“ a nìmecký návštìvník, š�astný   
z lidského kontaktu, se taky smál a horli-
vì kýval hlavou, jako že Zdenìk má ur-
èitì pravdu, jo, komedie.

„Nech už toho, brácho,“ øekl mu brá-
cha Jirka a on nechal chlapy obout do 
lyží a vydal se první na cestu z lesa ven, 
protože tma tu bude za chvíli a jak rychle 
s tou dvojkou pùjdou, netušil.

„Ještì, že máte ty goratexy,“ øekl 
Zdenda. Snad chtìl jen pro sebe, ale sly-
šet to bylo. I pøes ten vítr. Asi to tak po-
tichu ani nešlo, huby mìli zmrzlé všichni.



8PRÓZA

Byl to skvìlý katalyzátor. Vzájemný 
ostych opadal jak jehlièí na podzim         
z modøínu.

„Ja, ja, goratex,“ odpovídal Nìmec      
a v hrané extázi pøivíral slastnì oèi.

„Abys z toho nemìl mokro, bejku.“
„Brácho, nech toho,“ domlouval Jiøí 

mladšímu Zdeòkovi.
„Jdeme, jdeme,“ ukonèil radìji debatu.
A tak byli za pùl hoïky nahoøe i s ni-

ma, a že byla už tma, svìdèí mimo jiné    
i to, že jim to trvalo dvakrát déle než       
s Horstem.

Byli ale v teple a suchu a celí.
Naši borci v první øadì uzurpovali 

telefon a do své chaty volali konejšivé 
vìty. Dovedli si pøedstavit všeobecný 
strach, který tam asi byl. Dovedli si pøed-
stavit svého trenéra v palbì kritiky, se-
dícího s hlavou v dlaních, a pøáli si mož-
ná vidìt i slzièku na konkrétní dívèí líci.  
A že budou mít po žížalkách? To je do-
cela možné.

Dostali trenéra k telefonu. „Jak se 
chcete dostat domù?“ zeptal se.

Nojo. Koukali po sobì.
Sluchátko jim vytrhl šéf chaty. Nemohl 

slyšet nic, snad nìco vyèetl z jejich 
zaskoèených ksichtù. Snad už mìl o vìci 
dávno jasno, je to jedno. „Èerník. O co 
jde?“ Chvíli bylo ticho. Prohlížel si je.      
A pak øekl do telefonu: „Tady budou. 
Kam by šli? Jo, jo. Když bude zítra sluš-
nì, pustím je v pùl desátý. Hlad? My 
jsme hospoda. Èau.“ A bylo.

„Èerve, ty jsi jednièka, fakt,“ øekl.

Jó, to byly èasy, když se lidi, co byli na 
horách furt, trochu znali.

A tak šli ke svým nìmeckým kámo-
šùm, dali normálnì každý dvì veèeøe     
a nìjaké to pivo, a protože mìli na sobì 
poøád ty zapocené hadry, vzali si klíèe od 
pokoje a šli bydlet.

Nemá cenu si øíkat, že okna drnèela 
vìtrem. Venku pìknì nebylo. 

Ale co s tím?

Myslet na nìco, bez ambic to zmìnit, 
je silnì neproduktivní.

Radìji to zaspat!
                                                                        
Ráno se Šumava tváøila jako by nic. 

Oni nakonec taky. 
„Máš prùšvih, Èerve,“ øekli šéfovi cha-

ty. „Máš prùšvih, protože my bez snídanì 
nesmíme z baráku. A už jsme si je jed-
nou zaplatili.“

„Ale ne u mì.“
„A kdo nás vèera pøemluvil, abychom 

nikam nechodili? Kdo se bušil do hrud-
níèku, že se o nás postará? Za tøi ètvrtì 
hoïky tamhle trénujem, ale domù to ne-
staèíme.“

„Jste normální vydìraèi,“ øekl Èerv      
a šel míchat vajíèka.

„A nezapomeò na nìjaké masíèko. 
Pøece nechceš, abychom padali hlady. 
Pøece nechceš, abys mìl ostudu.“

 Èerv pøed nì postavil ošatku s pe-
èivem a odešel pro vajíèka. Chvíli se zdr-
žel. Na chatì pár lidí bylo, exkluzivitu   
jim nesliboval. Jen se vrátil, slušnì se ho 
zeptali, zdali by jedl vajíèka bez peèiva. 
Zakroutil odmítavì hlavou. „Tak nám nì-
jaké pøines, dìkujeme. A hoï sem, pro-
sím tì, to masíèko. Jsme zvyklí, že to 
máme všechno najednou. Promiò.“

Až se lekl, ten chataø. Pak ale mávl 
rukou. Peèivo mì ještì nepoloží, øekl si. 
A to uzené? Šel jim radìji namazat ly- 
že. Museli se rozlouèit. Neboj, Èerve, my 
zas pøijdem. Radši ne. Díval se za nima, 
jak mizí pod kopcem. Koukali kolem, 
sníh byl vyfoukán do tvarových fantazií 
svìtových kadeøníkù, a kdo to tak nevi-
dìl, na hory nepatøil. Stáli na cestì a hùl-
kama si ukazovali nejrozliènìjší snìho-
vou parádu stromù. Šenkýøovi pohled od 
domu staèil. Vypadalo to, že ten den se 
povede. Když už tak zaèal? Šel zavolat, 
že zvedli kotvy. Podíval se na nebe. 
Dneska snad bouøe nebude. Radši ne, 
probùh. Jo, Šumavka. Radìji nemluvit.      
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VÌNEC OD VÍLY

Jako malýmu mi vyprávìli o jelenovi, kterej má na paroží vìnec z kapradí od 
nìjaký víly. Mìl jsem ten pøíbìh rád, byli tam taky lovci, který ho hledali pro to paroží 
s kouzelným mechem, protože vìøili, že jim dá dlouhej život a sílu. A on jim utíkal      
a rùznì se v lese skrejval a já vždycky øikal, že ho jednou najdu a zachráním ho. 

Pozvolna k nìmu pøistoupila ve snové krajinì pøipomínající pomalu schnoucí pás-
mo obrazù, zcela ignorující tekoucí vody a vznášející se páru nad kapradím po dešti. 

Nyní je z tebe Cernunnos, král lesa. Jsi velmi moudrý a tvé jméno velmi prastaré, 
proto tì budou mnozí zamìòovat s ïáblem. 

Budou tì lovit pro tvou smyslnost a paroží, na nìmž budeš nosit tento vìnec         
z povijnice kvetoucí jen v noci. Ale jsi nahraditelný, až poznáš, že jsi slabý, pøedej jej 
dál a odejdi v ústraní, kde splyneš se stromy a staneš se vláhou jejich koøenù.  

No a jednou si jdu takhle lesem, byla zima a pomalu snìžilo. Vlastnì to chvílema 
vypadalo, jako by ten sníh ani nepadal, ale jen tak visel ve vzduchu a já si moh libo-
volnou vloèku sebrat pøímo z nebe nebo ji odcvrnknout nìkam jinam, tøeba zpátky 
nahoru. A najednou jsem si všim skupiny snad dvaceti srnek, srncù a jelenù. Nejdøív 
zamrzli jako ty vloèky a veškerej zvuk v okolí a dívali se na mì. Pøikrèil jsem se a jen 
je pozoroval, než se splašili a zaèali bezhlesnì utíkat. 

Pak se po nich objevili ještì tøi jeleni. Úplnì volnì pøešli první dva, jako nìjaká 
stráž, a za nima úplnì pøirozenì kráèel jelen, kterej mìl na paroží vìnec z kapradí. 
Zastavil se a zíral na mì. Pára u pusy mi z toho zamrzla, vùbec jsem nedejchal.

Najednou mi bylo osum, sedìl jsem veèer na verandì a poslouchal ten pøíbìh, 
naprosto odhodlanej toho jelena najít a zachránit ho. Pak sklonil hlavu a jako by mi 
pokynul. V tu chvíli zaèal mùj pes štìkat a on se rozebìh za ostatníma. 

X X X

Už nìjakou chvíli nepršelo, on však stále sedìl na promoklé trávì a snažil se 
pøesvìdèit sám sebe, že vìž svítící na hoøe pøed ním, zpola zakrytá mlhou, zpola 
nejasnì viditelná, jen tak visí ve vzduchu, oproštìná od veškerých fyzikálních zá-
konù, nepostižená gravitací, dostavená prozatím od vrcholu do pùlky. I když po ní 
nikdy nestoupal, pøílišné uvìznìní v konkrétnosti nepovolovalo jeho mysli uvìøit, 
nebo ji alespoò na chvíli zmást a obalamutit. Sedìl tam tak dlouho, až doèista 
pozapomnìl, o co se vlastnì snažil. 

Rozhlédl se, na vìž pohlédl, jako by ji spatøil teprve prvnì, cosi si pro sebe zopako-
val a po vyšlapané cestì zamíøil k domovu. Cestou kolem nìj pobíhalo nìkolik dìtí. 

Nic jich nedbal a pokraèoval dál. Ony se o nìho zajímaly do doby, než si na okraji 
lesa povšimly legraènì poskakující veverky se zlomenou pøední tlapkou. Nasbíraly 
kamení a snažily se ji jako v nìmé grotesce obklíèit. 

Vìnec od víly a jiné texty
Jakub Marvan 

NAVŠTÍVENKA
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Cestou nevìdomky vzpomínal na její tváø. Ještì živou ji naposledy vidìl jen za 
svitu sirky. Pøi východu slunce ji málem nepoznal. Propadlé oèi a vystouplá brada bez 
rtù. Její výraz mu pøipomnìl obrázky nabalzamovaných mumií postrádajících rysy.

Nìkolik let pøed tím si jedné teplé letní noci vynesli postel ven, sledovali hvìzd-
nou oblohu, mìsíc a netopýry. Poslouchali zvuky, které do dne nepatøí. Bavili se        
o budoucnosti, o posmrtném životì, na který ani jeden nevìøil, a o tom, že kdyby 
zemøela, bude ji následovat, i když to postrádalo smysl. 

Ani se nepøevlékl do suchého obleèení. Na druhý pokus zatopil v plechových 
kamínkách a zabalen do deky si lehl na postel u nich. Stropem se táhla prasklina, 
skrze kterou pavouci vytváøejí sítì zpevnìné stabilimentem, aby jim ani vìtší mouchy 
neunikly. Když je nìco nekoneènì malé, není to vlastnì obøí? 

Zdálo se mu o bratrovi, trèícím kdesi v ústavu asi od patnácti let. Vždy, když dostal 
dopis, otevøel ho až po té, co pøišel ten další, aby mìl jistotu, že ještì bude nìjaké 
potom. Poslední promoèená a zkroucená obálka uvìznìná v poštovní schránce èeká 
už nìkolik let. 

Probudil se ledovým potem do mrazivé místnosti. Od úst mu šla pára. Vleže se 
svlékl, aby se lépe zahøál. Po celou dobu držel ve vrásèité vychrtlé ruce oblázek 
tvarem pøipomínající srdce. Vìdìl, že je od ní, jen si nevzpomínal, kdy ho dostal. 

V hlavì mu i uprostøed noci znìly myriády chorálù. Tìlo se prohýbalo jako 
rozeznìlá struna. 

První tøi minuty se nedají popsat, vzpomnìl si. Stále slyšel hlasitý zvuk jako 
zbìsilé bití srdce. Sáhl si na hruï, aby se ujistil, že zvuk pochází zvenèí. Po nìjaké 
dobì tak uèinil znovu. Pøíchozí by vešel do podivného ticha narušujícího jen zášku-
by tìla. Zvenku slyšel podivné chichotání jen chvíli pøed tím, než malé kameny          
a šišky zaèaly narážet do rozpadajícího se domu. Zjizvené stìny hovoøí k nìmu          
i k procházejícím. Malé dìti, samy uprostøed noci. Èlovìk, co ztratil to nejcennìjší     
a chce jen dožít. Na zápìstí má poøád nefungující hodinky, které mu odmìøují èas, 
než se znovu setkají. 

Byla to temná a nesmírnì vìtrná noc. Vidìl z ní jen obrysy. Kvùli vìtru chvílemi 
nevìdìl, jestli ještì dýchá. Vedle židle, na níž sedìl a snažil se zachytit to poslední, 
co bylo v pøítomnosti ještì jejich, ležela krabièka od sirek. Po hmatu poznal, že zbývá 
jediná sirka. Neztrácel èas hledáním svícnu. Uvolnil se z jejího stisku, aby ji mohl 
nechat rozhoøet. I po letech si pamatoval, jak nepohybovala rty, když se stydìla nìco 
øíct. 

Tìžce se pøevrátil na posteli, nemìl sílu, aby si zatopil. K obèasnému zasípání 
zaèal skøípat èelistí. Pøi každém otevøení oèí se ozvalo zapraskání, jako by chtìl sám 
sebe probudit. 

Vzal poslední sirku a škrtl. Byla starší, než si ji pamatoval. Sotva si všímal svých 
žilnatých pohublých rukou. Sledoval jen ji. Pro tìch nìkolik posledních vteøin, kdy 
cítil, že je celý, ale že nìco ztrácí. Rozpraskané rty mìla blízko u sebe, slabý 
plamínek v neurèité místnosti nevnímala. Nemohl z toho dìsivého obrazu v plápo-
lající troše svìtla promluvit. Snažil se o nìjaká poslední slova, ale chrèení, které 
vydávala, pøipomínalo šílený výjev jako z nìjakých starých náboženských obrazù, 
kde se modlící s ústy dokoøán tøesou pøed neurèitým zlem. Potøeby bohù se zhmot-
òují. Animální výjev od neznámého mistra. 

NAVŠTÍVENKA
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I když zatarasil všechna okna a zamkl dveøe, odešla poèínajícími prasklinami ve 
stropì anebo vyhaslými kamny skrze komín do temné vìtrné noci, která ji mohla bez 
povšimnutí a za rachotu pohybujících se planet a rozvrstvení lineárního èasu zanést 
po jeho neprostorové ose až k samotné hranici rozpínání vesmíru. 

Pøi tom všem sípání si pøipomínal rùzné chvíle. Vybavoval si neznámé tváøe i ne-
známé øeèi, dokonce sny. Zrovna míjel skupinu dìtí, kde poøád jedno zlomeným 
hlasem, støídavì nahlas a šeptem, volalo mámu. Za sebou pak uslyšel vychovatelku, 
jak øíká: Žádná máma není, tak nebul. Déš� pøehlušil jeho myšlenky. Dveøe se po-
otevøely a vešla promoèená postava. 

Opatrnì vkroèila pøes práh, rozhlédla se, na stùl položila starou zdeformovanou 
obálku, zatímco z obleèení stékaly kapky, až pod sebou zaèala mít louži. Nìjakou 
dobu sledovala tiše oddechujícího starce podivnì skrèeného na posteli. Aniž se nìjak 
osušila nebo odložila mokré obleèení, nabrala v rohu místnosti provlhlé tøísky a po 
nìkolika pokusech roztopila v krbu. Chvíli tam v døepu sedìla a hledìla do plamenù. 
Pak pøiložila dostateènì na to, aby si mohla sednout na židli u postele.

Naslouchala tìžkému dechu, naslouchala plamenùm i dešti dopadajícímu ze 
støechy dírami na podlahu, kde jejich smìr ani délku letu neovlivòoval vítr. Dialogy, 
které jí znìly bez pøíèiny v mysli. Svlékla se, aby se rychleji zahøála. Když oheò          
v kamnech dohoøíval, znovu pøiložila a lehla si vedle zubožené postavy. Pøekryla se 
její peøinou. Hledìla do stropu pokrytého pavuèinami. 

Zdálo se mu, jak vzali postel ven a celou noc sledovali hvìzdy, aniž je dovedli 
pojmenovat nebo si uvìdomit, jak daleko do minulosti vlastnì hledí. 

Škrtl sirkou a byla tak stará, ráno neurèitá tváø s ostrými rysy, pod nebem se 
probudili až k poledni. Chátrající dùm. Køièící dìti a zmírající generace zvyklá 
dìkovat za oheò. Prachem pokrytá podlaha a postel, protože není skoro nic jiného, 
na co by se mohl usazovat. Dvì ležící postavy v dùvìrném objetí pramenícím            
z dávno zapomenuté podstaty lidství. 

X X X

Nebuï ji, a� se naposledy v klidu vyspí, a� je alespoò na chvíli ještì lidskou 
bytostí. A� je motýlem, kterého pøed souboji s temnými rytíøi budou varovat znamení, 
kvùli které i psi bez hlasivek zaštìkají nebo ji odtáhnou do bezpeèí a prostor i èas se 
zakøiví, jen aby se mohla ukrýt. 

Kolikrát jsi už vidìl, jak je jídlo ohøíváno na zbytcích zpopelnìných tìlíèek. Proto ji 
nech spát, naposledy klidnì spát. Vždy� noèní mùry se zhmotòují a lebky dìtí 
zaèínají praskat pøedstavivostí, která tolik dìsí dospìlé. Strach je žene k zasypání 
pohøebiš� a snaze zapomenout lidskou øeè se schopností popsat zvìrstvo, kvùli 
nìmuž vymøeme. 

Jestliže se nìjaké dítì stane dospìlým, šílený amok ho postihne stejnì jako sou-
èasné lidi a skrze genetickou informaci zardousí nebo umlátí bytost spíše naroze- 
nou a zplozenou kdesi v prachu. 

A kdyby pøeci jen jedno dítì pøežilo a stalo se dospìlým, který by nezapomnìl, 
sama zvíøata sílící a pøemnožená, a to i v druzích oznaèených za vyhynulé, budou 
lidi pobíjet, než budou i ony pojídat vlastní mláïata a dojdou tak zapomnìní. 



X X X

Žhnoucí kotouè se pozvolna zakrýval a oni zaèali se zoufalstvím vzývat šamana, 
nevìdouce proti èemu stojí.

Ruce vzhùru vztyèené hned vrývali do zemì, hlínu si cpali do oèí, bázlivì házeli 
kamení do vzduchu, skákali na místì, køièeli hrùzou a potírali se krví ubitých zvíøat. 
Jejich náøek pøipomínal vytí. I pøes veškeré snažení zahnat ïábly byl den stále 
temnìjší. 

Prudkými zoufalými posunky a nìèím, co se po tisíci letech vyvinulo v øeè, naøídil 
šaman, s oblièejem pøekrytým zvíøecí kùží, separovat dívky, kterým zaèal bez váhá- 
ní drtit lebky. Posledním zkrouceným bytostem stojícím ve frontì za vykoupením, 
hrùzou z toho, co je èeká, zbìlaly vlasy. 

Když už nebylo koho obìtovat, mìsíc znatelnì postoupil a objevily se první 
paprsky usmíøeného slunce. Pøeživší ženy zaèaly obkládat rohy kozorožce tìla 
pokálených dívek s hlavami nenávratnì rozbitými. 

Šaman vyslal zvìdy do všech smìrù. Pak se posadil, nadrcený rulík zlomocný si 
vložil do úst a upadl do transu, v nìmž pøíèina vznikala z následku a veškeré tvorstvo 
vzešlo ze smrti a pošlo z narození. 

X X X

A my se neohlédli, jen jsme si skrze chlapeckou radost pøedanou pohledem sdìlili 
zprávu o té krásné dívce a bez zaváhání pokraèovali dál v cestì spolu s našimi 
milovanými pøítelkynìmi. 

X X X

No a ona vyšla ven a vidìla ho prej tak divnì shrbenýho nebo zkroucenýho. Kejval 
sebou prej ze strany na stranu. No a jak blbì vidí, tak šla za nim, co se mu jako dìje. 
Pøitom ho volala. No a na pár krokù od nìj, jak k ní byl zády, tak vidìla, že si dal nìco 
asi k puse. No a najednou rána a ona na sobì mìla kusy mozku. 

Kouká. Po chvíli. Ty vole. To se fakt stalo? 
Jo. 
To musí bejt uplnì v prdeli, chudák.
Hele ne, ona je jako dost v pohodì. On ji hroznì sral. Takhle usmìvavou jsme ji 

nevidìli roky. Co je divný, že se pøed tím prej ještì vysmrkal. 
Koukej. Ukazuje ven. Jak k nìmu šla, tak prej jasnì slyšela, že ještì smrká. Pøi-

tom proè že jo, když se chceš zabít, tak už to máš jedno pøeci.
Jsou to divný vìci. My máme starou chatu, na kterou moc nejezdíme. Ale jednou 

jsme otevøeli hlavní dveøe a za nima na trámu se houpal chlap. Uplnì cizí.
To by mì kleplo.
Bylo to hrozný. Ale byl asi hodnej, nic neukrad, nic nerozbil. Dokonce dal svíèku, 

kterou si asi zapálil, aby vidìl, kde se uvázat nebo už možná rovnou za sebe, jako za 
mrtvýho, tak tu svíèku dal do sklenièky, pro kterou si musel jít do kredence. Chápeš, 
aby nic nezapálil ještì.

To je uplnì dojemný ve svý podstatì. Viï. Na cizího. Èau. Jsem o tom ještì s ni-
kym takhle nepokecal. Táta se mnou o tom vùbec nemluvil. 

Chlapi to tak asi dìlaj. Sice jsme chlapi, ale já to tak dìlat nechci. 

NAVŠTÍVENKA 12
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Když nám umøel pes, našli jsme malou ségru, jak sedí naproti nìmu a poøád mu 
hází míèek. Chudìra, vùbec to nechápala. Vždycky pro ten míèek vstala, sedla si      
a kutálela mu ho znova. 

Dìti ve své nevinnosti.
Tak tak.
A co jinak vaši, jak se maj?
Poèkej, prosim tì. Zvoní mu telefon. Ahoj. Jo, jo, už jedu. A kolik? Dobøe. Ještì 

nìco? Dobøe. Já nevim, s tím nákupem za dvacet minut. Promiò.    
Hele, naši asi dobrý, pohoda. I když vlastnì ani nevim. Jsou tví rodièe š�astný?
Já nevim, asi jo. Tak maj mì, viï?
Oba se zasmìjí.
Jdu, hele, tak zatím.
Èus. 

X X X

Já jsem tátu moc nepoznal.
Jakto?
Umøel, když jsem byl malej, bylo mi asi devìt.
Moc si to nepamatuju. Poslední bylo, když jsem na nìj køièel, že už ho nechci 

nikdy vidìt a a� odejde. Tak odešel, abych se uklidnil. 
Pak najednou støih, ležim v chodbì na studený zemi, do který mlátim a køièim, a� 

se vrátí, že chci, aby se vrátil. A to se už nikdy nestalo. Jel na chatu a vyboural se. 
Miloval motorky, ale zabil se v autì. Já mu na ni nìkdy od sedmi šetøil. Vždycky 

když jsem dostal dvacku od babièky, schoval jsem ji pro nìj. Šetøim mu na ni ještì 
teï. Stejnì tak nechávám kosti jeho psoj, kterej teprve nedávno umøel. Obèas vidim, 
jak mi to máma oèima nemùže odpustit. 

Ani se jí nedivim. Dneska mám narozeniny. A tímhle dnem jsem starší, než se 
dožil on.

Ilustrace Miloslav Krist
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Špekáèkùv konec – Inkvizièní

Lumír Aschenbrenner

Na hoøící hranici

v plameni krutém

dokonám život svùj

probodnut prutem...

Probodnut mnohými

i Tebou... Brutem.

Špekáèkùv konec

Hoøí... hoøí...

Uhoøívá!

Inkvizièní

Grafická spolupráce
Helena Jarolímková
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Už mnohokrát se konstatovalo, jak 
èasto se obzvláštì v názvech básnických 
sbírek neboli knih veršù objevuje slovo 
nebo pojem „krajina“. Je to pøitom zcela 
zákonité: vždy� také bìhem našeho ny-
nìjšího výjezdu do zahranièí se právì 
krajina pøedstavuje jakoby v hlavní úloze, 
stává se protagonistou veškerého cesto-
vání. Jejím prostøednictvím vstupujeme 
do „jiných svìtù“, leè nikoli do abstrakt-
ních heterocosmik, nýbrž do odlišné po-
zemské skuteènosti. Zprvu do krajiny 
nìmecké, pøesnìji øeèeno jihobavorské, 
v níž jako kdyby odedávna a odjakživa 
vládne dokonalý poøádek èi øád pøírodní. 
Potom však nastane prudká zmìna: 
Ligurské Alpy a posléze ligurské pobøeží. 
Jsme skokem v romantismu.

Poloostrov Giens zdaleka není takto 
romantický nebo rozervanecký: zdá se, 
že tady se žádné italské renesanèní 
pøíbìhy nemohly odehrát. Je to zcela ji-
ný, nesoumìøitelný a nesrovnatelný svìt, 
v nìmž pøetrvává všeobjímající ovzduší 
svébytného optimistického podvolení pøí-
rodnímu dìní, leè podvolení nikoli vynu-
ceného, o to víc však pøirozeného. Zèás-
ti jde o zapadlý kout Provence, zèásti      
o specifický mikrosvìt francouzské Rivi-
éry, není však v nìm pranic ryze provin-
èního. Jenže o to provinènìji se tu mùže 
jevit èeské sousedské myšlení, jímž bý-
váme poznamenáni jako nìjakým malo-
mocenstvím svého druhu. Proto trochu 
zaraženì veèer pohlížíme na svatební 
veselí: probíhá totiž pøímo na moøské 
pláži. 

Giens, mìsteèko vévodící stejnojmen-
nému poloostrovu. Je svátek svatopetr-
ský a od místního kostela vychází pro-

cesí, aby v souladu s letitou tradicí po-
žehnalo lodím v pøístavu. V èele kráèí 
knìz a po jeho boku starosta Giensu.   
Za nimi ženy i muži v krojích, vepøedu 
jsou staré ženy a nesou velké kvìtino- 
vé oblouky, v jejichž støedu cupitají ma- 
lé dívenky. Za krojovanými Giensany ná-
sledují málem stovky dalších obyvatelù 
mìsta. Starobylost a pøirozenost této 
pouti jsoucnem a prostorem vyvolává do-
jetí èi pøinejmenším pohnutí mysli. Jako 
kdyby zèistajasna odnìkud sestoupil 
naprosto jiný èas, ten, jenž zahlazuje po-
míjivé a rozporuplné každodenní strasti 
životní. Pozdìji dorazíme do pøístavu ta-
ké my.

Pøedtím ale ještì zavítáme do pøipo-
menutého kostela èi kostelíku: je to 
chrám provensálský, tudíž o poznání jiný 
než podobné svatostánky v jiných fran-
couzských departementech. Má svou 
dùstojnost a velebnost, která v nìm vy-
zaøuje ze všech koutù, o oltáøi nemluvì. 
Jako kdyby ze všeho sálalo ovzduší ra-
ného køes�anství, i když je stavba jistì-
že mnohem pozdìjšího data. Pùvabné 
naivistické obrazy na stìnách mu dodá-
vají i krásnou svìžest. Rovnìž uvnitø je 
vše v okrové barvì, nìkterá místa v ne-
zvykle tmavém okru. Nádherné brlení      
v zešedlém tmavozeleném zabarvení. Je 
to symbol Provence, rovnìž proto zane-
chává v pamìti tuze hlubokou brázdu.    
A barvy Provence? No pøece žlutá, ze-
lená a modrá.

Vrcholný literární zážitek: hrob Saint-
Johna Perse(ho) na gienském høbitovì. 
Kamenný kvádr, skoro žádné ozdoby, 
neb jednoduchost je nesrovnatelnì vý-
mluvnìjší a výraznìjší. Perse, vlastním 
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jménem Alexis Leger, žil v letech 1887 
až 1975, o dvacet let mladší manžel-    
ka Dorothy ho pøežila o deset rokù a též 
je pochována v Giensu. Dùstojný ka-
menný náhrobek, na nìjž se upozoròu- 
je hned na bránì høbitovní. Jsou tu však  
i další zajímavosti: kupøíkladu židovská 
èást, podle jmen a pøíjmení by to mohli 
být Židé z Maroka. A to není všechno:     
v jiném upraveném koutu gienského 
pohøebištì se nachází pramálo obvese-
lující èást dìtská: pravdìpodobnì dušiè-
ky zemøelých z místního sirotèince. Nebo     
z blázince.

Znovu v Aix-en-Provence, znovu všu-
dypøítomné provensálské platany: plata-
nové aleje, platanové ulice. Na nìkterých 
platanech je dokonce uveden letopoèet. 
Též v jejich stínu se leckde støídmì tyèí 
impozantní stavby francouzského kato-
lického baroka vèetnì nìkolika sice star-
ších, o to však ryzejších gotických archi-
tektonických perel. Hned naproti slavné 
katedrále, jejíž sošnost pokornì obdivu-
jeme, je umístìno studium politologie:  
že by svùj k svému? Nejvíc však zaujme 
dvojjazyènost místních nápisù: jsme pøe-
ce v mìstì Fréderica Mistrala, køísitele 
literární provensálštiny. Na první pohled 
mají tyto texty mnohem blíž k italštinì, 
jenže pouze na první pohled. Vtiskují 
mìstu svéráznou exotiènost.

Náhody jsou vrtkavé, a tak se pøihodí, 
že se v pondìlí odpoledne zatoulám do 
vinárnièky v malém mìsteèku a v rozpo-
ložení úlevné a úkojné nirvány mysli 
koštuji bílé vínko a píši si poznámky.  
Leè vše má svùj rub a líc, jak ale roz-
poznat pokaždé s naprostou urèitostí, co 
je rub a co je líc? Tìším se ze slunce     
a harmonie provensálských dní, uvìdo-
muji si však, že právì v tìchto vteøinách 
v pražském Bøevnovì pohøbívají naši 
dobrou, aè o mnoho mladší pøítelkyni. 
Kamarádku divadelnici a nejenom diva-

delnici, vskutku mnohem víc než zná-
mou. Ještì pøed nìkolika týdny jsme se 
spolu družnì, ba srdnatì domlouvali na 
spoleèném postoji v jedné ošemetné 
záležitosti: byla to spøíznìná duše. Byla.

Odpoledne strávíme pøibližnì hodinku 
v klášteøe Sénanque, v údolních prosto-
rách mezi levandulovými poli. Jsou však 
zatím málo levandulová: do levandulova 
se pohøíchu vybarví až po našem odjez-
du. Pøed osmi nebo devíti lety nás toto 
místo v Provence okouzlilo až uhranulo, 
ovšem teï jsme již o nejednu zkušenost 
starší a vnímáme návrat na Sénanque 
dílem jako tichou vzpomínku, dílem jako 
nadèasový fenomén vzpírající se kdeèe-
mu èasovému. To se bohužel do svato-
stánku hrne všemi smìry, v nabídce jsou 
i klášterní paštièky a medíèky. Knihku-
pectví tu mají úctyhodnì zásobeno: hle, 
køes�anské a vlastivìdné publikace, leè 
také esoterika a spis polemizující se svo-
bodným zednáøstvím.

V provensálském mìsteèku s názvem 
Grimaud (jak si v této souvislosti nevzpo-
menout na vìrného a pøedevším mlèenli-
vého Athosova sluhu ze Tøí mušketýrù!) 
zvolna sestupujeme malebnými ulièka- 
mi od vyhlídkových ruin hradu a ze zvì-
davosti vkroèíme i do nevzhledného kos-
telíku, pøipomínajícího víc obstarožní 
sýpku než Boží místo. Ledva však vkro-
èíme, žasneme: naráz se ocitáme v soš-
né kráse románského chrámu a žádné-
ho komentáøe není více zapotøebí. To 
jsou klasické okamžiky déjà vu: èas jako 
kdyby náhle strne èi ztuhne v okamžiku 
estetického prozøení a etického osvícení 
– a my s nimi. Jiná kuriozita: z trosek 
hradu shlížíme na starý vìtrný mlýn na 
návrší, kolem nìjž se rozkládá høbitov.

Není Grimaud jako Grimaud: je-li 
mìsteèko pøímo ztìlesnìním proven-
sálské minulosti v souèasnosti, témìø 
stejnojmenný Port Grimaud pøedstavuje 
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cosi jako virtuální rozmar horních deseti 
tisíc: umìlé Benátky, mezi nimiž projíž-
dìjí nikoli gondoly, ale vyhlídkové èluny, 
a v nichž každá budova, ostatnì zbudo-
vaná tak, aby byla na pohled starožitná, 
pøijde zájemce na monstrózní èástku. 
Viktor Vasarely sice pro Port Grimaud vy-
projektoval ekumenický kostel, leè to je 
jediná estetická momentka: vše tu  slou-
ží buï zaslepeným turistùm i z Èech, 
anebo movitým vládcùm nynìjšího antro-
pocénu, nemajícím ni špetku umìlecké-
ho zøení. Hle, móda bohatcù ze sedmde-
sátých let: k èemu je ale teï èi bude 
záhy?

Nìèeho podobného jsme se obávali 
též v St. Tropez a zprvu právem: ne-
stvùrné velkojachty kotvily u nábøeží 
pøekypujícího luxusními restauracemi, 
navštìvovanými spoleèenskou smetán-
kou. Dále, dále odtud, dále, platilo tu 
více než jindy a jinde, a kdo to vyslyšel, 
nelitoval. O pár ulic by se na Place des 
Lices mìla konat leckterá urèující set-
kání, natolik je toto námìstí platanù za 
soumraku uhranèivé a opìt jsme svìd- 
ky všeobjímajícího déjà vu. Popíjíme bílé 
víno v zahradní kavárnì Le Cafe a v ry-
ze harmonickém rozpoložení stále víc 
ulpíváme pohledem na starodávných 
zelených lucernách, které tu vùkol po-
stupnì prozaøují narùstající šero. Zakrát-
ko  se stávají symbolem životní euforie.  
Díky za nì.

Hyéres, prý mìsto palem nebo pal-
mové mìsto. Obèas za palmy zaskakují 
vìže. Najdeme je (palmy) i na mìstské 
výšinì, na níž se rozkládá malebný Park 
sv. Kláry a kde narazíme na jednu po-
divuhodnou kuriozitu: na hrob Oliviera 
Voutiera. Copak však dnes ještì nìkdo 
ví, co je to zaè ten Voutier? Nuže, ná-
moøní poruèík, který žil v letech 1796 až 
1877 a který 8. dubna 1820 (neboli jako 
ètyøiadvacetiletý) objevil v rámci tehdej-
ších archeologických aktivit v Øecku 

sochu, která si posléze získala slávu  
pod jménem Venuše z Mélu a kterou ob-
divujeme v Louvru. Od poruèíkova hro-
bu (Oliviera urèitì pozdìji povýšili) má-
me celé Hyéres jako na dlani. Pobýval    
v nìm Jules Michelet, R. L. Stevenson, 
pozdìji i Lev Tolstoj.

V bedekru o francouzské Provence 
není ani o Giensu, ani o Hyéres ani pís-
menko: inu, zapla� pámbu! Možná také 
proto je v této èásti Francie pomìrnì 
málo turistù a nesetkali jsme se tu ani     
s bùhvíjak rozvinutou novìjší turistickou 
infrastrukturou. Pøitom jde o místa pra-
stará èili „políbená“ pradávnou historií. 
Za antických èasù se tyto konèiny na-
zývaly Olbia a ještì dnes je znát, že jde 
o zapomenutý zemìpisný „areál“ staré-
ho Øíma, by� již po tisíciletí leží tyto 
poloostrovní konèiny stranou takových 
mìstských center, jakými jsou v západ-
ním smìru Marseille nebo opaèným 
smìrem východním savojská Nice/Nizza. 
Všude tam jsme byli, možno øíci v duchu 
kouzelníka Arnoštka. Jenže pøíliš pozdì.

Ilustrace 
Miloslav Krist
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Z cyklu vzpomínek In the Garden

Je zaèátek èervna 1963. Dva tøi dny 
po našem útìku z turistického zájezdu   
s Èedokem. Jak se v posledních hodi-
nách ukázalo, mezi jiným díky jednomu  
z athénských deníkù, nebyli manželé 
Fuchsovi jedinými uprchlíky ze sovìtské 
lodi Pobìda. Den po tom, co jsme se pøi-
hlásili jako uprchlíci na americké amba-
sádì a byli zástupci místní charitativní 
organizace prozatímnì umístìni ve sta-
rém sice, ale polohou výhodnì centrálnì 
umístìném hotýlku, klepe nìkdo na dve-
øe. Za nimi stáli dva muži: drobný, øec-  
ky živì brebentící mužíèek, který se od 
našeho objevení v hotelu jaksi nevy-
svìtlitelnì o nás nìjak staral, navzdory 
znaèné lingvistické bariéøe mezi námi 
Èechy a jím Øekem. Druhý muž, nevím, 
jak bych ho popsala, sice nic neøíkal       
a jen si nás vyèkávavì prohlížel, ale od 
prvního pohledu vypadal, inu, èesky! 
Když koneènì zaèal lámanou angliè-
tinou nìco øíkat, vyhrkla jsem: „Nejste 
taky Èech?“ Nejprve to vypadalo, že se 
trochu lekl, ale potom pøitakal. „Lojza 
Joachimsthaller,“ øekl a nasadil široký 
úsmìv, „je to moc dlouhý, øíkají mi jen 
Jáchym…“ Seznámili jsme se. 

V prùbìhu prvních sedmdesáti dvou 
hodin po útìku jsme nevycházeli z údi- 
vu a v duchu si opakovali dìtskou 
øíkanku: „Bude nás víc, nebudeme se  
bát vlka nic…“ K manželùm Fuchsovým, 
uprchlíkùm z Pobìdy, pøibyl nejen Lojzík 
„Jáchym“, ale i, jak se pøedstavil, „slavný 
pražský paparazzi Ota – Otínek Richter“ 
se sleènou Jarmilkou, také z Prahy. Sku-
pinku doplòoval pan „Fredko“ z Bratisla-
vy. Spoleèného jsme mìli zatím pouze 
to, že jsme pøed nìkolika dny dorazili do 
kapitalistických Athén na stejné lodièce, 
dále to, že jsme se na tuto v hodinu od-

Jan Tumlíø
Jiøina Fuchsová

plutí nevrátili, a vposled skuteènost, že 
naše uprchlické vizáže se nyní bok po 
boku nìjakých dvou neznámých uprchlí-
kù z Bulharska a s krásnou tváøièkou 
poslední záhadné uprchlice z Pobìdy     
v témìø životní velikosti vyjímaly na ti-
tulní stranì athénského deníku Akro-
polis. 

Možná bude zajímavé pro ètenáøe, že 
právì toho dne propukla v Anglii velká 
špionážní aféra ministra Profuma, takže 
na jedné a téže stránce øeckých novin  
se sešla tato podivná smìsice lidièek,    
o nichž toho dne referováno: šest èes-
koslovenských a dva bulharští politiètí 
uprchlíci, krásná neznámá z lodi Pobì-
da, ještì o ní bude øeè. Anglický ministr 
Profumo, jakýsi námoøní atašé sovìtské-
ho velvyslanectví v Londýnì, a vposled 
pohledná pøítelkynì jak ministra, tak ata-
šé, call-girl Christine Keelerová bylo tu-
ším její jméno. Co dalšího se na titulní 
stránce vyskytuje, nevím, moje øeètina je 
více než prachatrná!

Dlužno podotknout, že až do chvil se-
známení se ve stejném charitou opatøe-
ném uprchlickém hotýlku nemìl nikdo    
z nás tušení, že z Pobìdy, jak se tehdy 
øíkávalo, „zdrhlo“ cestovatelù víc. Zdálo 
se, že zástupce amerického velvyslanec-
tví v Athénách nemìl z našeho vzájem-
ného seznámení velkou radost, nebo�    
v zaèátcích našeho øeckého pobytu se    
o prestiž poskytnutí politického azylu 
uprchlíkùm tahali Amerièané s úøady 
Øecka. K tomu, jak to dopadlo, se vrátím 
pozdìji. Nyní je na poøadu vzpomínka na 
Jana Tumlíøe.

Zøejmì díky povyku rozpoutanému 
novinami Akropolis volal do hotelu 
neznámý pán, mluvil èesky a pøedstavil 
se jako reportér Svobodné Evropy. Bla-
hopøeje nám všem k úspìšnému útìku  
a že by rád s námi poøídil nìjaký rozho-
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vor. Kdy? Kde? Tøeba zítra, odpoledne, 
pøed tou velkou restaurací na Syntagmì, 
to zná každý, snadno to najdeme. A ano, 
za interview nám rád zaplatí. Lezly nám 
oèi z dùlkù! Ježkovy voèi, ještì jsme se 
na tom Západì ani neohøáli, nemáme nic 
než ty šaty na sobì a výdìleèek na ces-
tì! V krásnì uklizeném a nezakrámova-
ném hotelovém pokoji – zavazadla se na 
palubì Pobìdy zatím plavila smìrem 
Soèi-Suchumi! – jsme strávili další hor-
kou noc. V Athénách bylo v ty dny tøicet 
stupòù Celsia ve dne, asi 25°C v noci. 
Okna dokoøán otevøená, a my jsme mìli 
to štìstí, že jsme z jednoho okna vidìli 
na skuteèný, ne novinový Akropolis. Byl 
v noci nádhernì nasvícen, nad ním plul 
mìsíc jako rybí oko a pøi pohledu naò 
jsme si uvìdomovali, že když jsme si 
zblízka prohlíželi nejen chrám bohynì 
Pallas Athény, ale i karyatidy podpírající 
menší chrámek v sousedství a mohutné 
schody na posvátný pahorek vedoucí, 
byli jsme ještì spoøádaní èeskoslovenští 
obèané a nikoli uprchlíci bez dokumentù, 
bez zavazadel, bez penìz, bez domova.

Zlaté ráno pøišlo do Athén jako obvyk-
le. Uteklo dopoledne, po poledni v urèe-
nou hodinu vyrazila naše skupinka na 
Syntagmu. Svìtlý, možná dvacet metrù 
široký chodník byl pøed restaurací poset 
filigránovými stoleèky a židlièkami. Roze-
sadili jsme se a odhánìli èiperné èíšníky 
s tím, že ještì na nìkoho èekáme. Ne-
trvalo dlouho a ten, na koho jsme èekali,  
se dostavil, naprosto pøesnì. Vypadalo 
to takhle: K obrubníku chodníku pøirazilo 
mròavé sportovní autíèko jasnì èervené 
barvy, otevøené, dvousedadlové. V nìm 
sedìl pán ve svìtlém obleku, v bílé roz-
halence. Pøátelsky zamával a zavolal: 
„Vítejte, hned jsem tu, jen to musím za-
parkovat.“ A zase odjel. Nìkdo ze sku-
pinky zauvažoval, že pán klidnì mùže 
být špion, jak nás hned tak rychle našel, 
prý Svobodná Evropa? A navíc to rudé 
fáro? 

Pochyby zaznìly, ale byly rychle upo-
kojeny prachudými cestujícími z Pobìdy, 

kteøí, aè vpravdì chudší než pøísloveèné 
kostelní myši, mìli pøed svým duševním 
zrakem hromady drachem od Svobodné 
Evropy!

„Jan Tumlíø,“ usmíval se opálený mla-
dý muž (37 let, tehdy) drobné postavy, 
teple hnìdých oèí, pøíjemného úsmìvu, 
a jak by se dnes øeklo, velmi „sexy“ znì-
jícího hlasu. Pøelétl po nás pohledem 
zkušeného svìtáka a rozesmál se: „Vi-
dím. Pochyby, nedivím se vám. Pocho-
pitelnì, asi jsem vás vylekal tím Radio 
Free Europe. Ale dìlám pro nì jen pøíle-
žitostnì, vlastnì jsem tady na dovolené  
s rodinou z Ameriky, jinak jsem ekonom. 
Pokud nechcete udìlat interview, nic ne-
vadí. Ale aby nám øeè nestála, co si dá-
te? Jste samozøejmì mými hosty…“ Po 
pravdì øeèeno, nìco pochyb na dnì na-
šich duší rozhodnì zùstávalo. Jinak ale 
pan Tumlíø zapùsobil velice pøíznivým 
dojmem, i kdyby se byl býval rozhodl za 
nás v této megatavernì neplatiti…

A jak jsme sedìli na útulnì proslunì-
ném námìstí Syntagma, pozorovali tu-
risty i královské stráže v bílých minisu-
kénkách s èervenými bambulkami na 
botkách tvaru holandských døevákù. Pá-
nové popíjeli cognac, mnohahvìzdièko-
vý, a my s Jarmilkou jsme zpùsobnì po-
jídaly citronovou zmrzlinku. Rozhovory 
probìhly, Jan Tumlíø si všechno nahrál,  
a ujistil nás, že redaktor pøíliš osobní 
reálie pøed vysíláním vyedituje. Pøíbuzní      
a rodiny doma snad ještì nemìli tuše- 
ní, že jsme z Pobìdy, ze zájezdu s Èe-
dokem do Sovìtského svazu, Egypta      
a Øecka, a teï už vùbec z rodného Èes-
koslovenska, utekli. Spokojený ekonom 
Tumlíø uklidil magnetofon i mikrofon a 
domluvil si s námi další schùzku. Zítra 
veèer, v tolik a tolik, v tavernì U Bohù. 
Je to na jednom z athénských pahorkù, 
bájeèná vyhlídka, ještì bájeènìjší moø-
ské lahùdky. Tak nashle, pøátelé, a abych 
nezapomnìl: položil pøed každého z nás 
150 drachem v bankovkách. Jak slíbil, 
zaplatil spoleènou útratu a zmizel. „Byli 
jsme bohatí a chudí zároveò. V tavernì 
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U Bohù polévka z chobotnice…" Ale to je 
pøece zaèátek jedné mé dlouhé básnì, 
napsané pozdìji, už v New Yorku. Zatím 
jsme ještì v kolébce demokracie, v Athé-
nách, a naše krátké, ale krásné dobro-
družství s èeskoslovenským ekonomem 
– básníkem, jak jsem mnohem, mnohem 
pozdìji zjistila, právì zaèalo.

Další setkání s Janem Tumlíøem v ta-
vernì na vrcholu zalesnìného pahorku, 
odkud, jak jinak v Athénách, byl také 
skvostný pohled na bìlostným mramo-
rem i bílým svìtlem do modré noci záøící 
Akropolis, bylo taktéž nezapomenutelné, 
hostina u Trimalchiona… Líèit jídelníèek 
netøeba, od roku 1963 ubìhlo hodnì, 
hodnì vody a exotické pochoutky pøí-
moøských míst už nejsou, díky Bohu, ani 
pro Èechy žádnou vzácností. Vlastnì, 
tìch deset dní v Athénách, v osudem 
sestavené skupince døíve se navzájem 
neznajících Èechoslovákù, mi dnes pøi-
padá jako neskuteèný sen. Díky kato-
lické Charitì, která platila náš hotýlek, 
jsme mìli kde spát. Díky její finanèní 
podpoøe tøiceti drachem na den na oso-
bu jsme se stravovali u poulièních stán-
kù nebo v levnìjších restauracích. Díky 
RFE jsme každý mìli svùj poklad 150 
drachem v kapse. A díky Janu Tumlíøovi 
jsme si pøipadali témìø jako na dovolené, 
tak, jak v té dobì byl v Øecku on. Pozval 
nás k sobì, do nevelkého, ale útulného 
bytu na moøském pobøeží. Odkudsi vy-
táhl štùsek barevných trenek a uzpùsobil 
pány ke koupání. Paní Tumlíøová zapùj-
èila mnì i Jarmilce apartní plaveèky, mó-
da let šedesátých, ovšem. A potom nás 
všechny poslali na pláž a do vody. 

Vodièka, kousek jižnì od pøístavu Pi-
raeus, kde naštìstí po naší Pobìdì už 
nezùstalo ani stopy, byla azurovì prù-
zraèná, zabydlena množstvím rùzných 
moøských živoèichù. Pamatuji se, že 
jsme ve vodì strávili snad hodiny, ne-
mohli jsme se toho slaného zázraku, 
rodilí suchozemci, nabažit. Shodou okol-
ností nedaleko místa, kde jsme se kou-

pali, kotvila nádherná jachta. Nebyla da-
leko od pobøeží. Obeplouvali jsme ko-
lem ní a bíle obleèení námoøníci nás 
zdravili z paluby. Na pøídi mìla loï ná- 
pis Christina. Za ty krátké poútìkové ho-
diny jsme se na Západì staèili sezná- 
mit pøes denní tisk jen s již zmínìnou 
call-girl Christinou Keelerovou. O tom, že 
existuje nìjaký øecký naftaø Aristotel 
Onassis, jsme tehdy nemìli ani tušení.    
A už vùbec ani stínkem tušení nám ne-
mohlo tehdy být známo, že vzácný host 
na palubì Christiny v tom období léta 
1963 buïto již byla, nebo právì je – ane-
bo zanedlouho bude první dáma Ame-
riky, paní Jacqueline Bouvier-Kennedy-
ová.

K veèeru jsme se u Tumlíøù osprcho-
vali, pøevlékli, vrátili zapùjèené plavky. 
Pochovali jsme malého novorozeného 
synáèka. Spoøádali jsme mísu chlebíèkù, 
popili nìco Metaxy a rozlouèili se s Ja-
nem Tumlíøem. Jak pøedesláno, o mno-
ho let pozdìji jsem zjistila, že napsal       
a vydal knížku básní Hoøká voda. A zno-
vu jsem o nìm èetla zaèátkem let de-
vadesátých v Praze. Paní ministrynì 
Burešová tehdy napsala vzpomínky na 
nìkteré své pøátele a kamarády z mlá- 
dí: jedním z nich prý byl i Èechoslovák-
uprchlík, profesor ekonomie, ale také 
básník Jan Tumlíø.

Uveïme aspoò ukázku:

Jan Tumlíø: OKNA JSOU ZAVØENÁ

Okna jsou zavøená. Slunce krouží
Nad èervenou zemí plnou prasklin.
Teprve nyní docházejí dopisy, psané
Pøes hranice státù a staletí
A nové se vydávají na cestu.

Zvuk klíèe, otáèejícího se ve dveøích,
Paprsek, pronikající pevnou okenicí:
Život se zdá být zpoždìn
O dva, tøi lidské vìky
A stále o rok pøed námi.
Do tohoto dostihu èasu
Zaznívá praskot
Hoøících lesù.
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Vyrazit s Dezolátem do pískovcových 
skal byl vlastnì mùj nápad. Nemalý podíl 
na tom mìl zcela jistì fakt, že jsem 
vyrostla v rodinì zapáleného horolezce, 
jehož celoživotní vášeò se na mnì chtì 
nechtì podepsala. Když jsem byla ještì 
tak malinká, že mì rodièe nemohli pøivá-
zat na lano, protože bych úvazem pro-
padla, svìøili mì èas od èasu do péèe 
babièky a odjeli si vybìhnout nìjakou tu 
tøítisícovku. Když jsem trochu povyrostla, 
vyfásla jsem malý „prsák“, jak se v horo-
lezecké hantýrce øíká prsnímu úvazu, 
pøivázali mì na konec lana, postavili 
pøed skálu a s nadìjí v hlase øekli: „Lez.“

A já lezla. Tedy dokud jsem mìøila 
metr padesát a byla jsem lehounká a ne-
rozumná. S pøibývajícím vìkem jsem 
totiž zaèala pøibývat nejen na váze, ale     

Tereza Èermáková

Do Ádru
i trochu na rozumu, a ten zaèal dost 
dùraznì odporovat tìlu, aby lezlo po 
studeném kluzkém šutru kamsi vzhùru, 
když zemská gravitace neúprosnì pøi-
tahovala moje tlusté pozadí zcela opaè-
ným smìrem. Takže se ze mì, navzdory 
tatínkovu pøání, horolezkynì nakonec 
nestala. Ale jakási náklonnost k horám   
a ke skalám zvláštì ve mnì pøece jen 
zùstala. 

Puzena touto geneticky získanou tou-
hou jsem Dezolátovi jednou na sklonku 
léta navrhla, že bychom mohli navští-   
vit Adršpašské skály, nejúžasnìjší skal- 
ní dílo pøírody v Èechách.  

„A to tam budeme jenom chodit a kou-
kat po skalách?“ obával se Dezolát. Jeli-
kož však choval mého otce ve veliké 
úctì a neustále o nìm tvrdil, že je to „fakt 
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(Ze sbírky Neviditelný domov, verše 
exulantù 1948 –1953, Knihy Exilu, Edi-
tions Sokolova, 18, rue d’Enghien – 
Paris 10e)

Básník Tumlíø se s námi po dni strá-
veném ve vodách kolem jachty Christi- 
ne už nesetkal. Ale zaøídil, aby nás je-
den z dalších veèerù vyzvedla jedna milá 
dobrovolnice Charity a zavezla nás ješ- 
tì do jedné z jeho oblíbených tavernièek  
na bøehu moøském. „To si musíte zapla-
tit, máte dost, i na taxíka zpìt zbude,“ 
rozlouèil se s námi… I stalo se. „Jedeme, 
mládeži, to uvidíte pøímoøské hody!         
A nestarejte se, jsem grand! Dnes to 
všechno zatáhnu já!“ oznámil nám hned 
po nasednutí do Simcy paní dobrovol-
nice Otínek Richter. 

Pìknì jsme mu podìkovali a vyloživ-
še se v tavernièce, jejíž stoleèky i židliè-
ky byly malebnì rozestavené pøímo do 

písku pláže, jali jsme se, nyní již zna-
lecky, pøíslušnì pøímoøsky debužírovat. 
Když došlo k placení, Otínek zbledl: úèet 
veèera se vším všudy znìl na 299 dra-
chem. Smutnì vytáhl své a Jarmilèiny tøi 
stovky. „Tu poslední drachmu si mùže-  
te nechat,“ øekl èíšníkovi, „to je dýško!        
A teï se, kamarádi, samozøejmì musí-
me všichni složit, já netušil, že…“ Smáli 
jsme se, až jsme se stìží pøes právì na-
plnìná bøíška prohýbali! Ovšem, nechali 
jsme ho v tom, øekl pøece, že je grand! 
Otínek cestou domù, no, plakal. Teprve   
v hotelu jsme jeho utrpení ráznì ukonèili 
a vrátili do jeho kapes pøíslušný díl za 
super veèer. 

Ach, Athény, ach, èervne Léta Pánì 
1963! A úžasné Øecko, které jsi v létì 
2007 vzplanulo jako vích, jako by ty tvé 
požáry básník Tumlíø ve své dávné èes-
ké básni tak nìjak pøedpovìdìl! „Hoøká 
vodo poesie!“ 
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borec“ (v èemž mìl samozøejmì pravdu), 
nechal se nakonec ukecat.

Taky aby ne. Po nìkolikahodinovém 
dýchánku u tatíka a jeho vypravování      
o „Ádru“ jsme pøekypovali alkoholem, ale 
také nemalým nadšením. Táta nám po-
drobnì popsal všechny staré neznaèe-
né cesty ve skalních bludištích, vylíèil,  
na jakou vìž kdy vylezl, kde kdo spadl, 
kde se kdo ožral a tak podobnì. Ukázal 
nám diáky, fotky i videa a vybavil nás 
lezeckými prùvodci, pøíruèkami pro zaèí-
nající lezce a mapami z let šedesátých 
až sedmdesátých. 

„A ne aby vás napadlo platit za turis-
tický okruhy. Po cestách, co máte v tìch 
mapách, se tam hravì dostanete bez 
placení,“ varoval nás ještì ve dveøích.

Za týden jsme vybaveni tìmito infor-
macemi, mapami a pøíruèkami vyrazili do 
Adršpašských skal.

Když pøijedete z vesnice Horní Adr-
špach do vesnice Dolní Adršpach, otevøe 
se vám po pravé ruce pohled pro bohy. 
Ze smaragdového lesa se jako chrámy 
mohutnì vypínají obrovské pískovcové 
vìže. Tyèí se k nebi jako jehly z kamen-
ného jehelníèku, skály všech možných 
tvarù a nálad, nìkteré jsou rozverné, jiné 
vážné, nìkteré úhlednì geometrické, jiné 
rozervané a nepravidelné. Kam se po-
díváte, všude samé skály. Vpravo, vlevo, 
pøed vámi, nad vámi a nìkdy dokonce      
i pod vámi – všude skály. Fakt. A když 
sem pøijedete tøeba podesáté, pokaždé 
vám to znovu vyrazí dech.

Stejnì jako nám. Pravda, Dezolát tro-
chu nadával na probíhající práce na vo-
zovce a na dìlníka, který právì vyku-
koval z díry v zemi a chechtal se, že mu-
síme v tomhle šíleném vedru èekat pøed 
provizorním semaforem. Ale i tak ho ten 
pohled urèitì dostal.

Ubytovali jsme se v místním rodinném 
penzionku, jehož majitelé byli pøekvapivì 
horolezci, a rozhodli jsme se, že trochu 
okoukneme terén. Bylo vedro, mouchy 
prudily a skály lákaly. Alespoò ke kou-
kání. 

„Dezoláte, dáme si zmrzku?“ zeptala 
jsem se.

„Zmrzlina je pro dìcka, holèièko,“ od-
vìtil tvrdì. „My pùjdeme k Tošovákovi.“ 
Na hospodu U Tošovských nás táta upo-
zornil jako na první a velmi dùležitý cíl 
naší výpravy. Byla to vyhlášená putyka, 
kde se døíve slézala veškerá horolezec-
ká smetánka z okolí.

Plni oèekávání jsme vešli do ztemnì-
lého lokálu, kde kromì dvou stínù za vý-
èepem a muším hejnem poletujícím ko-
lem splihle visící mucholapky nebyla ani 
noha.

„Tóprý tén,“ ozvalo se ze stínù. Za pí-
pou stály dvì Vietnamky. Tak malièké, že 
skoro nebyly ani vidìt. 

Vydìšeni zjištìním, že i takovýto uni-
kátní a historicky cenný objekt už obsa-
dili cizáci, jsme zasedli ke stolu v rohu 
hospody. Za chvilku k nám pøicupitala 
vìtší Vietnamka. Vypoulila na nás své 
krásné šikmé oèi a já už jsem v duchu 
vymýšlela, jak slušnì a taktnì odmítnout 
kolekci šik teplákù s lampasem, které má 
schované vzadu za kuchyní, a nevyvolat 
pøitom mezinárodní konflikt. 

„Dáte sí?“ zeptala se nakonec a mnì 
se ulevilo.

Dezolát se nejprve trochu ošíval, ale 
když zjistil, že tu èepují plzeòskou dva-
náctku, spokojenì se rozvalil a pøestal 
mít jakékoliv pochybnosti o úrovni pod-
niku. Objednali jsme si dvakrát „kuláž      
a knédlíkí“ a prohlíželi si výzdobu lokálu.

Vtom se rozrazily dveøe a dovnitø 
vpadlo nìkolik pohuble vyhlížejících 
existencí, které si sedly ke stolu hned 
vedle nás.

„Tak kde jste dneska byli?“ zahalekal 
jeden, když mu exotická èíšnice pøinesla 
orosené pivo.

„Na Gilotinì,“ odvìtil druhý. „Chtìli 
jsme jít na Krále, ale ráno už pod ním 
byla fronta.“

„My jsme dneska dali cestu komínem 
na Milence, jak tam minulej tejden spad 
Komár,“ pøidal se k rozhovoru tøetí støíz-
lík. „Myslel jsem, že je to pìtka plus, ale 



23

byla to tutovì sedmièka, to ti povídám.“
Dezolát mì rýpnul do žeber. „Zandej 

ten fo�ák, a� nevypadáme jak òáký pito-
mí tùristí,“ syknul.

„Mìli jsme si od táty vypùjèit nìjakou 
výbavu, abysme tu líp zapadli, ztratili se 
v davu,“ zašeptala jsem. 

„No, mohli jsme si od nìj pùjèit aspoò 
lano a vomotat ti ho kolem krku. Pak nì-
jaký maèky… a cepíny,“ zašeptal. 

Neubránila jsem se a v duchu si pøed-
stavila scénu, jak kráèíme po písèité ces-
tì mezi skalními vìžemi, ovìšeni kilo-
metry lana, na nohách maèky, v rukou 
cepíny, na tváøích sveøepé výrazy, dopro-
vázeni nechápavými pohledy místních 
horolezcù, kteøí si úpìnlivì lámou hlavu 
nad tím, jakou veleskálu jdeme s tako-
vým vybavením zdolávat.

Náš první cíl bylo skalní mìsto. Sa-
mozøejmì jsme byli pøipraveni držet se 
tatínkovy rady, nevymìknout a dostat se 
na turistický okruh zadarmo. Z hospody 
U Tošovských to bylo jen pár krokù k tra-
ti, od které se táhnul pøíšerný krpál vzhù-
ru ke zøíceninì hradu Adršpach. Tahle 
romantická ruina ze ètrnáctého století 
turisty asi pøíliš netáhne, protože jsme 
cestou nepotkali ani živáèka. Když jsme 
se ufunìní a uhekaní vydrápali na vy-
hlídku, kterou tvoøily zbytky hradního zdi-
va, otevøel se nám dechberoucí pohled 
na celý Ádr. Odtud vypadaly skály jako 
malé, z hlíny vymodelované figurky, se 
kterými tu skalní obøi hrají po veèerech 
dámu na šachovnici ze smrkových lesù.

„Támhle visí horolezec uprostøed stì-
ny a vùbec se nehejbá,“ ukázala jsem na 
jednu z vìží.

„Tøeba kouøí,“ odvìtil Dezolát.
„Na skále? Spíš hledá chyt, ne?“ 
„Já bych øekl, že se vožral a usnul. 

Víš pøece, co nám vykládal táta. U horo-
lezcù je možný úplnì všechno…“ 

Po vstøebání výhledù na spícího ho-
rolezce nastalo dilema, jak se z hradu 
dostat neprùstupnou divoèinou plnou 
oslizlých nebezpeèných skal a lidožravé 

zvìøe na chodníèek turistického okruhu. 
Vytáhla jsem mapu z roku 1964 a zaèala 
ji vážnì studovat. 

„Mìli bychom jít po žlutý znaèce a za 
hradem uhnout na modrou,“ hlásila jsem.

„Jenže ty barvy, co máš v tom plánku, 
už dneska vùbec neplatí,“ zapochyboval 
Dezolát. 

„Nesmysl. Podle mapy by mìla být 
žlutá znaèka asi deset metrù vlevo od 
nás,“ prohlásila jsem a ukázala na hrad-
bu nepropustných ostružin, které se do 
výšky témìø dvou metrù tyèily pøesnì de-
set metrù vlevo od nás. 

Po pùlhodinovém bloudìní skalním 
ostrohem jsme nenašli ani žlutou, ba   
ani modrou znaèku, zato jsme detailnì 
zhlédli velké množství lesní kvìteny, je-
jíž trny jsme mìli hluboko zapíchané na 
všech èástech tìla. Nakonec jsme úplnì 
náhodou narazili na modrou znaèku, kte-
rou ovšem nìkdo pøetøel nahnìdo, aby 
nebyla vidìt a splynula s kùrou stromu. 
Otoèila jsem mapu nìkolikrát vzhùru no-
hama a podle zelené barvy znaèící les 
jsem odhadla naši pøibližnou polohu plus 
minus pìt kilometrù. Pak jsem rozhodla 
držet se staré zamalované znaèky ve-
doucí vhlkým údolím, kde ani ptáèek ne-
zazpíval a kde nás jako duchové obklo-
povaly mlèící temné skály. 

A pak najednou stará znaèka zmizela.
Dezolát kvetl. A to doslova – ovìšený 

trsy ostružin, borovicovými vìtvemi, nì-
kolika šiškami a zarùstající mechem køe-
èovitì svíral mobil, na kterém právì zap-
nul navigaci, a probodával mì pohledem. 
Skrz zuby procedil, že jsme sešli asi ki-
lometr z Modré rokle a jsme teï kdesi    
v hlubokém lese uprostøed labyrintu pís-
kovcových skal, kam nevede ani jedna 
oficiálnì znaèená trasa KÈT. 

Vtom se náhle pøed námi rozvlnilo 
husté roští a z nìj vylezlo cosi strašného 
a ohavnì chlupatého.

„Medvìd!“ zavøeštìla jsem.
„Dobrý den,“ koktal zdìšený Dezolát.
Teprve teï jsem si všimla dlouhých 

hustých vousù, zeleného obleku a døe-
vìné vyøezávané hole.
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špinavými drápy. Rozložil si plán pøed 
sebe a chvilku ho negramotnì studoval. 

„Máte štìstí,“ zamumlal. „Podle téhle 
mapy byl Modrý dùl ještì znaèený. Musí-
te jí zahodit a koupit si novou. Dneska to 
vyøešíme pouze slovním napomenutím,“ 
øekl a podrbal se kdesi mezi plnovousem 
a bøichem. „Ale nezapomeòte – lišejníky 
a mechorosty!“ pohrozil prackou. Pak se 
otoèil a zmizel v houští. 

„A výr velký!“ ozvalo se ještì z mlází  
a pak ho definitivnì spolkl les. Najednou 
tu zase bylo staré známé ticho a my 
pøemítali, jestli se nám to náhodou ne-
zdálo a zda se sem nezatoulal z hor sám 
Krakonoš. 

Když jsme se koneènì dostali na tu-
ristický okruh v bøichu Adršpašských 
skal, svìt tu byl docela jiný, pøekypují-   
cí lidmi, fo�áky, videokamerami, øvoucí-
mi dìtmi a pytlíky od svaèin. Najednou  
jsem si vzpomnìla na ty vzácné lišejní-
ky a mechorosty nahoøe v lesích a mu-
sela jsem dát ochlupacenému správci 
rezervace za pravdu – nìkterá místa by 
mìla být ušetøena lidským stopám. 

„Vrátil ti ten chlap tu starou tátovu ma-
pu?“ zeptal se Dezolát.

„Jo, vrátil. Nakonec nám zachránila 
zadek,“ zasmála jsem se. „Ale že jsi to 
všechno hodil na mì, to ti teda neza-
pomenu!“

Ze skal jsme se vraceli témìø za tmy. 
Turisté èeské, polské i nìmecké národ-
nosti zmizeli, sluníèko zapadlo za hory   
a nebe se potáhlo baldachýnem z hvìzd. 
Sedli jsme si na terasu bufetu Skalní 
mìsto a pozorovali èerné siluety pís-
kovcových vìží, které za tmy vypadaly 
ještì divotvornìji a strašidelnìji než      
za dne. Nad námi visely hvìzdy, okolo 
houstla sametová tma, v lese kvákaly 
žáby a skály šeptaly. 

„Stejnì je ten tvùj táta borec, když 
vylezl na takový obry,“ øekl Dezolát do 
noèního ticha. 

A já mu musela dát za pravdu. 

„Krakonoš!“ vykøikla jsem znovu. „To 
je urèitì Krakonoš!“

Dezolát se mezitím vzpamatoval        
a omluvnì se na pøíchozího usmál.   
„Pán je asi horolezec, že?“ zeptal se 
opatrnì.

Chlap se napøímil, takže jsme si ho 
mohli prohlédnout v celé jeho obludnos-
ti, respektive chlupatosti. Dlouhé rozcu-
chané vlasy a srostlé oboèí plynule pøe-
cházely ve vousy, které dále pokraèovaly 
pravdìpodobnì po obvodu celého tìla    
a vykukovaly na rukou a nohou z roztr-
hané flanelové košile a tøíètvrteèních 
plátìných kalhot. Tento úchvatný model 
lesního manekýna doplòovaly švihácké 
èerné holínky a vyøezávaná hùl. 

„Správce!“ zaøval. „Správce národní 
pøírodní rezervace a vy se pohybujete 
mimo znaèené území,“ køièel na celý les. 
„Øíkají vám nìco lišejníky? Vzácné ra-
šeliny a mechorosty? A co takový sokol 
nebo výr velký? Co když tady zrovna 
hnízdí opodál a dostává psotník z toho, 
jak tady øvete? Za tohle vám dám po-
kutu!“

Z chlapa šla opravdická hrùza. De-
zolát nasadil výraz obìtního beránka      
a velmi nenápadnì schoval svou GPS 
do zadní kapsy kalhot. „My jsme se ztra-
tili, pane správèe,“ zaèal mumlat. „Žena 
má sice mapu, ale starou a znáte to… 
Pod hradem jsme sešli ze znaèky. Já jí 
øíkal, že máme jít doprava, ale ona ne    
a museli jsme jít tudy. No dy� to znáte, 
ne?“

Zdálo se mi, že špatnì slyším. Nená-
vidím ty šovinistické øeèi o neschopnosti 
ženských logicky uvažovat, øídit auta ne-
bo orientovat se v mapì. Podle mì vždy 
záleží na mnoho okolnostech, které na 
danou situaci mají vliv, napøíklad špatné 
poèasí, skvrny na slunci nebo úchylná 
záliba Klubu èeských turistù rušit staré 
znaèky. Už jsem se nadechovala k od-
poru, když v tom mì pøerušil správce.

„Ukažte mi tu mapu, paninko,“ øekl     
a natáhnul ke mnì chlupatou tlapu se 

MLADÝ ZÁPAD
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Významná próza Václava Grubera

Autor je zatímnì – øeknìme, že i mimo 
hranice regionu – znám pøedevším svými 
romány z lékaøského prostøedí (Zastøelte to- 
ho chromého konì; Druhý dech chromého ko-
nì). Využívaje znalosti lékaøského prostøedí    
v nich dovednì mísí prvky thrilleru, prózy de-
tektivní i psychologické do výsledného tvaru, 
který ze všeho nejvíce pøipomíná populární 
ètivo. Nicménì pro tuto kritiku nechci zapo-
menout ani na hlubší životopisnou reflexi, 
která, zde spíše skryta mezi øádky, svìdèí      
o vyšších aspiracích autorových (a svìdèí te-
dy vlastnì proti nìmu samotnému, proti to-
mu, s èím se posaváde spokojil: totiž se sen-
zaèním podáním poèítajícím se zájmem ète-
náøù o prostøedí stejnì jako o téma, v nìmž 
jde „o život“). Z nìkolika stran jsem se do-
slechl, že jim nakonec Václav Gruber pøece 
jen vyšel vstøíc. Tedy jsem se obával, aby pro 
to nakonec nevytìsnil mnou oceòovanou akri-
bii (potøebu „osahat si“ vše, o èem posléze 
píše: aby podání zùstávalo alespoò v tomto 
punktu vìrojatným) širokodechým patosem èi 
rozmáchlým gestem, velkoústým filozofová-
ním stejnì jako mnohomluvnì prázdnou ab-
strakcí.

Pravdaže jsem se pøi èetbì úvodní pasáže 
jeho nové prózy – novely Øeka (Sursum, Tiš-
nov 2015) – nejdøíve notnì lekl; když jsem 
totiž èetl dopøedu signalizované alegorické 
podání pøítomného textu, symboliènost motivù 
a topoí: „Øeka je jako pøíbìh. Plyne.“ Nejen 
zde jsem si šeptal pod vousy (které nemám; 
to abychom zùstali u užívání obnošených 
symbolù), že tohle bych chtìl radìji míti pøed-
vedeno a pøedstaveno pøíbìhem. Hned násle-
dující stránky, pøivádìjící ètenáøe doslova na 
operaèní sál, mne však upokojily a uspokojily. 
Úsporná konkrétnost, až hmatavá vìcnost. 
Jenomže mluvící jména protagonistù (zde    
dr. Horník a dr. Engel: Michal Engel) vytváøe- 
jí jisté napìtí a už uvnitø tohoto zprvu rea-
listického podání signalizují následnou pro-
mìnu textu.

Promìnu, která klade nemalé nároky na 
vidoucího a vìdoucího ètenáøe – jako jim 
pøedtím byla vystavila samotného autora. 
Píšícího novelu symbolickou (mluvící jména   
a výmluvné detaily odkazují k mytologii 

Nová kniha Marie Korandové

Po nìkolikaletém váhání se pøièinìním 
Muzea Královského hvozdu koneènì dostá- 
vá ke ètenáøùm jeden z posledních románù 
Marie Korandové s názvem Piruety na ostøí 
nože, který plzeòská rodaèka vìnovala život-
ním osudùm nýrského národopisného bada-
tele, velkého znalce Šumavy – Josefa Blaua 

antické nebo køes�anské a k využití tìchto      
v evropské literární tradici) a zároveò ale-
gorickou (cesta proti proudu øeky /vlastnì 
Øeky/ – jejíž plynutí je vnímáno co uplývání 
èasu životního). Pracujícího s archetypálním 
vnímáním jednotlivých živlù (nevím, zda tu 
ètenáøi nedoporuèiti èetbu Bachelarda) i jich 
zpodobením v postavách dvou ženských 
prùvodkyò poutníkových, Lucie a Nerey (by� 
nás samotná jich jména upozoròují, že to       
s nimi bude ponìkud složitìjší: jako se svìt-
lem a tmou, nocí a dnem... „Èerná a bílá ne-
jsou jen protiklady“ – což ovšemže platí ne-
jenom o /tìchto/ ženách?). Ale také novìjší- 
mi poznatky psychologie stejnì jako fyziky: 
„Èím více myšlenek dostaneš do okamžiku, 
tím víc se ta chvíle zvìtší. To je ta pravá dila-
tace èasu.“

Upnuto mezi realistické podání úvodních 
pasáží a závìru se Gruberovo vyprávìní ne-
rozpadá, pøi vší své mnohovrstevnosti zùstá-
vá kompaktním. Navleèeno na nit výchovné 
pouti hlavního hrdiny: „Proti proudu øeky, proti 
proudu èasu...“ Pøestože se nejen u jednot-
livých detailù, epizod, ale vlastnì u celé oné 
vložené putovní / alegorické / symbolické / 
fantasy / archetypální / výchovné novely mu-
síme ustaviènì ptát: „Kde konèí sen a kde 
zaèíná realita?“ Jenomže – má takováto otáz-
ka smysl, ocitáme-li se ve svìtì z podstaty 
fikèním?

 Pøestože bych uvítal ménì planého filo-
zofování a vìtší plasticitu podání èi invenè-
nìjší obraznost, nakonec jsem se rád oddal 
(vlastnì i své?) pouti muže ve støedních 
letech – profesnì vyhoøelého a citovì vyprah-
lého – za sebeuvìdomìním a tedy i sebe-
vìdomím, sebe-uskuteènìním (pro druhé) 
jako úkolem vlastnì radostným: Cestou – 
možná – živého snu? 

Ivo Harák

(NE)KRITICKY
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(1872–1960). Pilná spisovatelka jím doplòuje 
øadu svých románových postav, známých èi 
pozapomenutých osobností kulturního a po-
litického života západních Èech. Vedle Josefa 
Vojtìcha Sedláèka v Plzeòském pøedjaøí 
(2001), Karla Klostermanna ve Volbì profe-
sora Klostermanna (2008), Georga Leopolda 
Weisela v románì Všerubský doktor se vrací 
(2009) a Antonína  Steidla v Evropanovi z Do-
mažlic (2010) se hrdinou její prózy tentokrát 
stává Nìmec žijící na území Èech, v jehož 
osudech se odráží tragika generace postiže-
né dvìma svìtovými válkami se všemi ne-
blahými dùsledky.  

Josef Blau se narodil, vystudoval a svoji 
uèitelskou kariéru i badatelskou èinnost zahá-
jil v období rakouského mocnáøství na èeské 
stranì èesko-bavorské hranice. Jak jeho 
drobné studie, tak i rozsáhlejší práce vìno-
vané historii okolí Nýrska èi postavení uèitele 
národopisce na jazykové hranici vycházely      
v nìmeckých  krajových èasopisech a vyda-
vatelstvích. Z tohoto období pøipomeòme ze-
jména první díl dvoudílné monografie Böh-
merwalder Hausindustrie und Volkskunst. Svá 
vrcholná díla, k nimž se øadí zejména Ge-
schichte der Künischen Freibauern im Böh-
merwalde, Blau vytvoøil v období „první“ Èes-
koslovenské republiky. Od nároèné kantorské 
práce byl osvobozen pøedèasným penziono-
váním (1929), což mu umožnilo soustøedit    
se na odbornou národopisnou èinnost. 

Ve svém rodišti se vyznamenal jako obì-
tavý osvìtový pracovník, kronikáø a svým 
podílem na otevøení a provozu tamìjšího 
Lesního divadla i jako organizátor kulturního 
života. Mezi nìmecky píšícími národopisci   
byl prototypem pilného badatele, který svùj 
zájem upøel pøedevším na rodný region – 
Èeský les, severní èást Šumavy a Bavor-
ského lesa. V pøehledových monografiích       
o domácím prùmyslu a pozdìji i skláøství  
však tento regionálnì úzce vymezený okruh 
daleko pøekroèil. Události druhé svìtové vál-
ky a následné pokoøující postavení pøísluš-
níka nìmecké menšiny mu nedovolily završit 
dílo o šumavském skláøství na území Šumavy 
a vydat ho v èeštinì. Dokonèil ho v soused-
ním Bavorsku, kam byl po dlouhých prùtazích 
odsunut a kde se mu dostalo náležitého oce-
nìní. Zde také našel místo svého posledního 

odpoèinku. Tolik ve struènosti o profesním ži-
votì „patriarchy“ šumavského národopisu.

Uchopení tak bohatého, ale pøitom tragikou 
provázeného lidského osudu v rozjitøené do-
bì nenechá nikoho na pochybách, že se bude 
jednat o kontroverzní dílo, jež u ètenáøù vy-
volá rozporuplné ohlasy. Smìlé úvahy autor-
ka formuluje již na samém zaèátku ve fiktiv-
ním sporu dvou stran. Týkají se nejen soužití 
Èechù a Nìmcù, ale (podle ní) i kontroverz-
ního vztahu Èechù a Slovákù. Zatímco zde 
autorka hovoøí sama za sebe, v následujících 
ètyøech kapitolách volí ich formu. Vdovství, 
ztráta jediného syna v posledních dnech prv-
ní svìtové války, pováleèný odsun nejbližších 
rodinných pøíslušníkù po druhé váleèné ka-
tastrofì – to vše je pøedmìtem vzpomínek     
a úvah osamìlého starce, internovaného v je-
ho nýrském domku. Tíživou atmosféru Blau-
ovy zpovìdi, obraz jeho nejniternìjšího svì-
ta, v nìmž záblesky nadìje støídají deprese, 
sledujeme ve ètyøech kapitolách. Každá z nich  
zaèíná útržkami z korespondence, která od-
ráží jednotlivé etapy Blauova váhavého po-
stoje v pováleèných mìsících poèínaje jeho 
marným úsilím dobrat se uznání a nadále se-
trvat ve svém rodišti pøes opakovaná  zklamá-
ní z vývoje v pováleèném Èeskoslovensku až 
po koneèné smíølivé racionální rozhodnutí 
odejít za zbytkem rodiny na druhou stranu 
hranice. Viktor Viktora v doslovu upozornil, že 
i v tìchto pasážích Korandová „uvažuje za 
Blaua a Blau evokuje její myšlenky“. 

Román obsahuje øadu informací, které 
autorka získala jak peèlivým studiem prame-
nù, tak znalostí pøevážnì ústnì tradované 
lokální historie. Zatímco vztah Blaua k jeho 
švagrovi Jindøichu Jindøichovi ilustruje obou-
stranná korespondence a vztah k prominent-
nímu spisovateli nacistického Nìmecka Han-
si Watzlikovi autorka opírá o soudní protokoly, 
vztah k Jindøichu Šimonu Baarovi je vystavìn 
na fabulaci. Mezi obìma muži došlo pouze     
k jedinému setkání, dalšímu zabránila Baa-
rova pøedèasná smrt v roce 1925. O Blauovì 
obdivu k „ultraèeskému“ spisovateli však ho-
voøí sama fakta – pøeklad Baarových pohá-
dek i  románu Jan Cimbura do nìmèiny, v do-
bì nacistické okupace pak záchrana Baaro- 
va muzea v Klenèí pod Èerchovem. Vztah       
k Baarovi je u Korandové na úkor ostatních 
rozvinut ponìkud disproporènì, a sice Blau-
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Bílé i èervené, spíše suché

Podzim je dobou zrání. Hospodáø zasel     
a sklidil, dozrává ovoce a vinná réva. Dozrá-
vají i literární autoøi a dramatici.

V èase burèáku, aè sám tvrdí dlouhá lé-   
ta, že je abstinent, do vìku jubilanta dorostl 
plzeòský spisovatel a publicista František 
Spurný (nar. 15. záøí 1946). Debutoval již ve 
vìku mladého vína, na který jistì vzpome- 
nou pøátelé básníci, tehdy mladí rozhnìvaní 

muži a ženy. První oficiální kniha veršù Za-
pomenuté rýmy mu vyšla ve vlastním nákla-
du až v roce 1991. Pozdìji se vytøíbil spíše 
jako prozaik: Hra na slepou bábu (1996) je 
reflexí „sametových“ promìn v Plzni, Ruce 
(1999) jsou sci-fi pøíbìhem o zlu, Kremato-
rium myšlenek (2001) zase novelou o hledá- 
ní principù života. Esoterika se stala jeho 
vášní a Spurný se stal jejím vášnivým obháj-
cem: vydal drobné publikace Záhada zvaná 
èlovìk – Rozhovory o esoterice a tajných 
duchovních naukách bez tajností (1995), Se-
beobjevování – excitans aneb Nepøíliš poe-
tické, naprosto nevìdecké, èistì osobní in-
spirace (2000), posléze úvahy Moudrému 
napovìz (2002). František Spurný byl u zro-
du Klubu mladých autorù, poté i èasopisu 
Spektrum – zrcadlení plzeòské kultury. Krátce 
také stál v èele Støediska západoèeských spi-
sovatelù. Podle svých vlastních slov nyní žije 
„v hluboké ilegalitì“. 

Ke zralému vínu lze pøirovnat druhého ju-
bilanta, všestranného Jiøího È. Ulricha (nar. 
22. øíjna 1936 ve Strakonicích). S tímto srov-
náním by se urèitì rád ztotožnil, nebo� vínu 
pøeje. Od roku 1971 žije v Plzni. Vìnoval se 
pøedevším amatérskému divadlu (založil 
soubor AMCETH), pro nìž napsal na dvì 
desítky scénáøù, ve svých monodramatech 
také úèinkoval. Ba co více: byl zakladatelem 
tzv. Divadla pro Nepøítomného Diváka, kdy  
byl sám sobì i divákem a pøedstavení poté 
reflektoval v Listech Ason-klubu. Právì Ason-
klub se stal zázemím spisovatelské støedoge-
neraèní trojky Milan Èechura – Lubomír Mi-
kisek – Jiøí È. Ulrich, mající v kavárnì Jabloò 
v koutì svùj stùl s køesílky. Tito tøi také spo-
leènì debutovali v r. 2006 knihou povídek 
Duhová kulièka. Samostatnì vydal Ulrich       
o rok pozdìji vlastním nákladem  román Vìž  
a mlýn a další rok útlou publikaci kriminál- 
ních pøíbìhù Vrah, smrt a jejich svìdci. Drob-
né Ulrichovy prózy vyšly i v Plži a v Kalendáøi 
plzeòském 2012. V poslední dobì se ze zdra-
votních dùvodù Jiøí È. Ulrich doèasnì odml-
èel a (obdobnì jako František Spurný) žije 
spíše stranou spoleèenského ruchu. Stále 
však píše. V roce svého životního jubilea vy-
dal Povídky z pouti a román Stíny za jevištìm.

Obìma autorùm rádi pøejeme i pozdní 
sbìr, a možná i výbìr z hroznù. 

                                                         (red.)

ovými úvahami o rozdílnosti povah obou 
mužù, odlišnosti jejich rodinného prostøedí 
vèetnì pochopení ze strany nejbližších. 

Domnívám se, že právì zde autorka nej-
více „uvažuje za Blaua“, když do románu 
vøadila své vlastní reflexe o Baarovì ambiva-
lentním vztahu k matce, tedy „silné“ téma,  jež  
by si zasloužilo samostatné zpracování. 
Uvítali bychom, kdyby se spisovatelka, která 
mezitím rozšíøila poèet svých dosud nevyda-
ných dìl o zpracování osudù Josefa Kajetá- 
na Tyla a rytíøe Emila von Skoda (tedy opìt 
dvou mužù spjatých s Plzní), vrátila k Baarovi, 
jenž je bezpochyby velkým inspirátorem její 
tvorby vìnované chodským pohádkám, po-
vìstem a legendám.

Kniha Piruety na ostøí nože je provázena 
doslovem z pera dùvìrného znalce spisova-
telèina díla Viktora Viktory a dokumentaèním 
materiálem zapùjèeným Muzeem skláøství      
v bavorském Frauenau obsahujícím Blauùv 
rodný list, jeho jmenovací dekret øídícím uèi-
telem v Nýrsku, potvrzení o antifašistickém 
postoji, povolení k vystìhování, seznam vy-
vezených knih a návrh textu Evropské hym-
ny. Následují fotografie z fondu Muzea Krá-
lovského hvozdu a bohužel jen rámcový se-
znam nejznámìjších Blauových publikací: 
mimoøádné dílo tohoto národopisce by si za-
sloužilo více pozornosti. Jako vždy autorka 
svùj román doplnila rejstøíkem pojmù a osob. 
Obálka navržená Josefem Kodymem èiní kni-
hu pøitažlivou a vynahrazuje nìkolik texto-
vých pøeklepù i místy ponìkud neúhlednou 
poèítaèovou sazbu. Kniha o Josefu Blauovi by 
pøedevším nemìla chybìt v žádné domácí 
knihovnì tìch, kteøí dodnes pilnì èerpají z je-
ho díla.  

                                     Marta Ulrychová
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Nové verše Petra Šváchy
Prózu Viléma Hracha
Další vzpomínku Jiøiny Fuchsové

Lumír Aschenbrenner (1960 Plzeò) 
- starosta a politik

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

Jiøina Fuchsová (1943 Plzeò) 
- básníøka, publicistka, 
  1963–2015 žila v USA

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

Helena Jarolímková (1964 Plzeò)
- fotografka a designérka

Jaromír Komorous (1951 Plzeò) 
- textaø, básník a publicista

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik a publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 

- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Jakub Marvan (1989 Hradec Králové)

- dramaturg, básník, žije v Liberci

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 

- pseudonymní prozaik a kritik

Václav Toucha (1943 Plzeò) 

- uèitel, básník

Marta Ulrychová (1952 Plzeò) 

- etnografka, publicistka
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