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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Opona stoupá vzhùru a my opìt za-
èínáme, respektive Plž plynule pokra-
èuje, zaèíná se „jen“ nový roèník. Také 
ten s poøadovým èíslem XIX. pøináší 
nìkteré novinky. Není to pouze zmìna 
barvy obálky, ale protože záleží pøe-
devším na obsahu, najdou laskaví 
ètenáøi v lednovém èísle roku 2020 ta-
ké nové rubriky. Autorské Perostesky 
Daniely Kováøové se zamýšlejí nad tím, 
co trápí èeské spisovatele, básník 
Václav Štrunc se bude vìnovat poetické 
meteorologii a všestranný Vhrsti stojící 
Plži již u kolébky jistì pobaví svými 
vtipy z prostøedí i s tématy literárním 
èasopisùm blízkým. Po celý rok se bu-
dete moct tìšit i na Pohádky.

Zùstávají samozøejmì i rubriky tra-
dièní – v Poezii se poprvé pøedstavuje 
pseudonymní básníøka Emilie Uldman-
nová, která má za sebou dlouhou pe-
dagogickou kariéru. Krátkou ukázku tøí 
nových básní nám poslal druhý laureát 
Polanovy ceny Tomáš T. Kùs (blíže        
o nìm v textu Iva Haráka). Próza je za-
stoupena zimní povídkou Terezy Her-
zogové (píšící døíve pod jménem Èer-
máková) – je v Cenì Bohumila Polana 
držitelkou èestného uznání za soubor    
v Pro libris vydaných povídek Hospoda 
U Konce svìta. Možná se to jednou 
podaøí i Michaele Augustinové, jejíž dvì 
povídky uvádí Mladý Západ.

Pilíøi Plže zùstávají Stanislav Bukov-
ský, jenž se tentokrát nechal inspirovat 
ekologickým hnutím a Gretou Thunber-
govou, a literární prùvodce plzeòskými 
dvorky David Rùžièka. A najdeme i jiné 
autory a publicisty – poprvé se pøed-
stavujícího Pavla Vespalce, pøedsedu 
Spoleènosti bratøí Èapkù, a zdaleka ne 
poprvé publikující etnografku Martu 
Ulrychovou.

Do roku 2020 pøejme všem dobrou 
kondici a neutuchající inspiraci. 
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POEZIE

EMILIE ULDMANNOVÁ 

Všední dny
Šlehána
žahavkami pamìti
bìžím po pachu
štvané lásky
To tìlo ubohé
rozchváceno
smeèkou lží
v houštinì slibù 
Dokonává

Pohádkáøi znejmilejší
ranhojièi duše mé
pro mne znova napiš
zázrak stvoøení:
A ránu k ránì pøiložil
a zhaslý oheò zas ožil
a v jeden celek srostlo tìlo
jako by vždycky bylo celo
bez porušení
A uvìøím

Srpnová siesta
Když dozrávaly zelené ringle
i vùni sladily do žluta
Jako bojový plyn
tìžce zalehla zahradu
Nebylo úniku:
mrtví v altánu 
a v trávì pod stromem

Chrápání se vznášelo
do koruny plné vos a 
malátného slunce

Les hrozil nadosah
Milovali jsme se
na snìhu 
v úvozu jiskøivém
posledním sluncem
a mým bílým bøichem

Vytrysklá láska
horký bod
tvá stopa
v bílé stráni

Bledá hvìzda
Studené ticho

Až veèer poznal
že celý den
kalhotky mìla jsem
naruby
Nosí prý štìstí 
ten bezdìèný omyl

V mém kousku svìta dnes
nebyla válka
nebyl hurikán
nebyla povodeò
nebyl útok teroristy

Vše bylo jak má být
až na ty kalhotky

Š�astný den
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Skokem plavmo
do hladiny mých oèí
vtìlil se celý
mladý a krásný
Pøekonav odpor
bezdìèného zøení
vnoøil se prudce
až duhovky zachvìly se
bøitkou rozkoší

V hluboké tùni
pod víèky zajmu ho
tajnì budu ho
navštìvovati

Ó ženo Putifarova

V posledním remízku
cituplachý jelen
pase své lanì
Na odstøel

Tvùj prstoklad
zní v pamìti
mých ramen a klína
Tam ho nezplenil
útok mamografu

Protistojný palec
je klamavý jev
negativnì ovlivòující
pravdivost sociologických výzkumù 
úèasti obyvatelstva
v pracovním procesu 

Ó zazni písni vznešená
že bez práce nejsou koláèe

V zikkuratu hlavy
na každém schodu 
pochodeò
Neodbytná
Oslnivá
Zaslepující

V závrati
po hmatu 
stupeò za stupnìm
sestupuji zpìt
Do tmy
K øežavým uhlíkùm
prastarých obìtiš�
K dýmu halícím
nápìv modlitby
Neslyšný však
v každém mém dechu
ozvìna

Nevidím
Neslyším
Nevím

Pøesto ve mnì doutná
ten dávný oheò
ten dávný zpìv

Jsme jedineèní!
Jsme výjimeèní!
Všichni vyboèujeme
z øady

Kde je ta øada?
Voli ji vypili
Kde jsou ti voli?
Páni je snìdli
Kde jsou ti páni?
Sem tam zakopáni
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V paneláku

Sdílím dennì jejich

decibely hádek a

pro nì zábavné hudby

vrzavé soulože 

hlasité orgasmy

hekavé vyprazdòování 

pøíval vody v záchodové míse – 

zprávu o úspìšném metabolismu a

peristaltice jejich støev

Sdílím co všichni v našem domì

Rekordní poèet vzájemných sdílení!

Komunikace v úrovni

neosobního styku

a pøece tak intimní!

Domácí násilí sdílení

v domovní sociální síti

Mé akustické bytí

V tramvaji

Pøihlazená suknì 

v siluetì stehen

usedá zvolna

jako na taburet

v dámském budoáru

Džíny zaøíznuté

do poševních mykóz

dopadají zprudka

Ochablým zipem

nahý pupek

do oèí vráží bodce studu

Jak dùležitý je

mezizubní kartáèek

v den kdy ubodáno

pár pokojných chodcù

jejichž chrup byl

èistý jako sklo

výkladních skøíní

evropské humanity?

Na silnici první tøídy 

auto srazilo srnu

V daném úseku komunikace

poèítejte s omezením

dopravního provozu 

Následkem nehody

nikdo nezemøel ani

nebyl zranìn

Další nudný den

Se stejným sluncem

stromy v lese a vodou v øece 

s únavou veèera 

s nocí jako každá jiná

Kde staøí brali jistotu

stejných ranních sluncí

lesù a pramenité vody?

Dalších dnù stejných 

jako ten vèerejší

Už zbývá jen víra

ve stejné po zimì jaro

ve stejný po létu podzim

Buï požehnána nuda dne

v nerozkotaném

božím rytmu
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PRÓZA

TEREZA HERZOGOVÁ 

Po klapkách klavíru
Stála jsem u okna a opírala se lokty o parapet. Venku hustì snìžilo        

a vloèky v ladných piruetách tanèily za oknem, aby vzápìtí pøistály na 
ztemnìlém dvoøe vnitrobloku. Pøivøela jsem oèi a slastnì vychutnávala    
ten klid. Vždycky jsem milovala zimu. A ještì víc jsem milovala ètvrteèní 
podveèery v tomhle podkrovním bytì.

„Tak co, budeme pokraèovat?“ vytrhl mì ze zadumání hluboký pøíjemný 
hlas.

„Ještì ne, vždy� venku tak krásnì snìží,“ odpovìdìla jsem. Ke klavíru 
se mi nechtìlo. „A mám hroznì zmrzlý prsty,“ vymlouvala jsem se jako 
malá holka.

„Tak si je neopírej o ten studenej parapet,“ øekl a já se na nìj koneènì 
otoèila. Sedìl u klavíru a s trochu rozpaèitým úsmìvem mì pozoroval.  
Sníh mì najednou pøestal zajímat. Sedla jsem si na kulatou stolièku vedle 
nìj a zachumlala se do pleteného svetru.

„Teï jsem se tu celou dobu snažila já, tak mi zahrajte nìco vy,“ navrhla 
jsem. Nìkolikrát mi nabízel, abych mu tykala, ale nešlo mi to prostì pøes 
pusu. 

„Pokud vím, tak mì platíš za to, abych tì uèil hrát na klavír. Ne abych     
ti na klavír hrál já,“ rozesmál se. 

„Prosím,“ vykouzlila jsem psí oèi. Chvilku mlèel a pak v nìm pøece jen 
zvítìzila chlapská ješitnost a dal se do hraní.

Pøedstírala jsem, že sleduji jeho prstoklad, ale ve skuteènosti mì správ-
ná poloha ruky pøíliš nezajímala. Dívala jsem se na jeho silné prsty, jak 
nejprve zlehka pohladily klaviaturu a velmi nìžnì zmáèkly prvních pár 
klapek. Tóny se pomalu a tichounce jako sníh zaèaly vznášet po pokoji. 
Jako vždycky jsem poslouchala a sledovala jeho ruce se zatajeným 
dechem a na chvilku jsem pocítila nesmírnou touhu být tím klavírem nebo 
alespoò jedinou klapkou hýèkanou jeho prsty.

Pak ruce klouzající po klávesách zrychlily a tóny se zaèaly splétat do 
kudrlinek a piruet. Podívala jsem se na nìj. Ve tváøi se mu zraèil klid           
a soustøedìní. Z nesmìlých tónù se postupnì stávala silnìjší a intenziv-
nìjší melodie. Prsty ještì víc pøitlaèily na klapky, až mì z toho naskoèila 
husí kùže. Pak zcela neèekanì pøešel z hlubokých agresivních tónù do 
slabounkého pianissima. Prsty teï jen nìžnì hladil klávesy. Èím víc kla-
viaturu rozmazloval, tím víc jsem ho v transu pozorovala a tím víc jsem      
si pøála být tou melodií, která mu zní v hlavì a kterou vytváøí svým 
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prstokladem. Skladba se zaèala chýlit k závìru, gradovala a já nemohla    
už ani dýchat. Ještì nìkolik støednì silných tónù a nakonec vyvrcholení      
v agonickém mollovém forte.

Když doznìl poslední tón, otoèil se ke mnì.
„Prosím, ještì hrajte,“ zašeptala jsem. Podíval se na mì tmavýma 

hlubokýma oèima. Nemohl si nevšimnout, jak mì to jeho hraní rozrušilo. 
Ostatnì všiml si toho už døív. Mrknul na hodiny, které ukazovaly pìt minut 
po sedmé, a øekl: „Myslím, že pro dnešek jsme skonèili.“

Proboha, hrklo ve mnì. Tak rychle to uteklo? Mìl však pravdu, pravi-
delná týdenní dvouhodinovka byla pryè.

Zamrkala jsem na hodiny. „Sakra. Myslím, že už ten vlak nestihnu,“ 
zalhala jsem.

Poznal, že si vymýšlím. Mìl mì pøeètenou jako knížku. Chvilku jen tak 
mlèel a pak se zeptal: „Piješ bílý nebo èervený?“

Pøekvapenì jsem se na nìj podívala. Èekala jsem spíš, že mì vyhodí 
ven na mráz. „Bílý,“ odvìtila jsem.

Ztìžka se zvednul a odešel do kuchynì. V útulném mezonetovém po-
kojíku se na chvilku rozhostilo ticho. Za okny tiše padal sníh a já byla 
najednou spokojená jako želva. Pøiložila jsem ruce na klaviaturu a zaèala 
hrát. Prvních pár tónù se mi povedlo, ale pak jsem skladbu zkazila. Zaèala 
jsem tedy znovu, ale opìt jsem skonèila na stejném místì a nevìdìla,     
jak dál. Zaposlouchala jsem se do melodie a snažila se objevit správný tón. 
Ve svém soustøedìní jsem pøestala vnímat okolí a nevšimla si tìžkých 
krokù vracejících se z kuchynì.

Náhle mì chytla velká dlaò a posunula mojí ruku na správnou klapku.
„Musíš tam zahrát cis,“ ozval se hlas pøímo vedle mé hlavy a já ucítila 

na svém uchu jeho škrábající vousy.
Zahrála jsem cis a podívala se na nìho. Rty jsem se skoro dotýkala 

jeho tváøe. „Chtìla bych umìt hrát jako vy.“
„Budeš, máš talent. Ale musíš se uèit,“ odpovìdìl a stále mi svíral ruku 

ve své. Pak ji pustil a podal mi sklenièku vína.
Napila jsem se. Bylo sladké. Jenže já se uèit nechtìla. V tu chvíli jsem 

tam chtìla jenom sedìt a poslouchat. Za oknem už zavládla èernoèerná 
tma a zaèalo ještì víc chumelit. Lampièka nad klavírem vydávala pøíjemné 
mìkké svìtlo.

„Chceš ještì nìco zahrát?“ zeptal se.
Pøikývla jsem. „Chtìla bych být vaše skladba,“ øekla jsem potichu.
Nic na to neodpovìdìl a zaèal hrát. Klavír, který se složitým mecha-

nismem rozezníval, se najednou stal celým mým tìlem. Smrkové døevo 
zaèalo rezonovat a struny uvnitø konstrukce se chvìly a napínaly k prask-
nutí. Když už to nemohly vydržet a hrozily, že samým napìtím prasknou, 
sešlápl pedál a utlumil je. A jednotlivé klapky pøedstavovaly každièký 
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kousek mého tìla, když po nich jen tak zlehka klouzal, nìkdy trochu 
pøitlaèil, pak zase zjemnil. Položila jsem mu hlavu na rameno, dívala se, 
poslouchala a cítila. Cítila každý jeho dotek.

Když dohrál, ještì dlouho jsme tam spolu takhle sedìli, poslouchali svùj 
vlastní dech a šustot vloèek za okenním sklem.

O pár dní pozdìji mi pøišla strohá zpráva: „Ruším zbytek hodin, peníze ti 
vrátím.“

Byl to šok. Co se stalo? Zítra mìla být další dvouhodinovka a já se na ni 
tak tìšila, že jsem radši ani nevylézala ven, abych si náhodou nezlomila 
ruku na náledí. A teï tohle?

O hodinu pozdìji jsem už zvonila u vchodových dveøí domu, kde bydlel. 
Chvilku se nic nedìlo. Pak se v posledním patøe hned pod støechou otevøe-
lo okno a z parapetu spadla vrstva studeného snìhu. Díval se na mì jako 
by pøemýšlel, jestli mì má pustit nahoru nebo ne. Pak zmizel a za chvilku 
se ozvalo zabzuèení zvonku.

Rychle jsem vybìhla nahoru a zaklepala na dveøe. Otevøel a z bytu 
zaválo pøíjemné teplo a známá vùnì.

„Mùžete mi to vysvìtlit?“ zeptala jsem se.
„Nemùžu,“ zavrtìl hlavou. Z kapsy vytáhnul tisícovku a podal mi ji. „Tady 

máš peníze za zbylé lekce.“ Jako v transu jsem vzala bankovku a pøi pohle-
du na jeho ruku mì sevøela strašná úzkost. Už nikdy?

„Ale øíkal jste pøeci, že mám talent. Musíte mì uèit!“ øekla jsem zoufale.
Opøel se o futra a trochu smutnì se na mì podíval. „Máš talent, to je 

pravda. Jednou budeš lepší než já. Ale musíš to zvládnout beze mì,“ øekl 
nekompromisnì.

Dívala jsem se na nìj, do oèí se mi hrnuly slzy a ještì ke všemu mì 
dráždila ta dùvìrná vùnì z podkrovního bytu. „Seš sobec,“ øekla jsem 
vyèítavì a hlas mi pøeskoèil. Ve vzteku jsem mu zaèala tykat. Otoèila jsem 
se na patì a utíkala po schodech dolù. Cítila jsem jeho pohled v zádech, 
dokud se za mnou nezabouchly vchodové dveøe. 

Už nikdy jsem se tam nevrátila.

O mnoho let pozdìji jsem hrála na jednom vánoèním koncertì. K mému 
pøekvapení se tam znièehonic objevil. Po hraní ke mnì pøišel se dvìma 
sklenièkami vína a jednu mi podal.

„Moc ti to sluší. A hraješ dobøe,“ øekl. Dívala jsem se na nìj a nemohla 
uvìøit, že tu opìt stojí pøede mnou a dívá se na mì tìma tmavýma 
dobráckýma oèima, kolem kterých bylo však o poznání více vrásek.

„I pøes to, že ses na mì vykašlal,“ neodpustila jsem si rýpnutí na pøi-
vítanou. Najednou mi to tykání pøišlo docela snadné. Napila jsem se vína. 
Bylo bílé a sladké.
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CENA BOHUMILA POLANA

TOMÁŠ T. KÙS

Po Mìlkých jámách
krucinál

krucinál
vždy� mì znáš
zdravej jak ryba
jen tu mrtvici umrtvím
a kdyby nìco
vždy� víš:
duch se rozplyne
tìlo zetlí a srdce se
zmìní v jaguára

budu už navždy
pobíhat džunglí

stojí za to

nepotkávám tì èasto
vždycky to
ale stojí za to

naposledy
øekls mi:
ten mùj život

choulí se na židli

jako cizí

prázdná taška

jak štìnìèí spánek

skrytý bezpeènì v tlapkách

až pùjdeš okolo

opovaž se to ukrást

slice of pizza

synové

sedí na zdi

vesele 

kopou nohama

v rukou kousek pizzy

mít sílu mít sílu mít

nikdy se neztratit 

z toho barevného 

roztékajícího se

výseku svìta

„A já myslel, že mi spíš podìkuješ,“ rozesmál se. Když uvidìl mùj 
udivený výraz, pokraèoval: „Já tì pøece nemohl uèit a zároveò tì mít rád. 
Víš, jak to pro mì bylo tìžký?“

Dívala jsem se na nìj a nevìdìla, co øíct. 
„Pøece jsi byla moje nejoblíbenìjší skladba, ne? Ještì obèas si tì hraju,“ 

usmál se. „Omluv mì, budu už muset jít,“ øekl. Pak se otoèil a pomalým 
krokem odešel ze sálu.

Jako opaøená jsem pøešla k velikému oknu a dívala se za ním, dokud 
nezašel za roh ulice. A v tu chvíli se z nebe zaèal pomalinku sypat bílý sníh.
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ŠALMAJ

IVO HARÁK

Tomáš T. Kùs (opìt) laureátem
Ceny Bohumila Polana

Dvojího pohybu jsou úèastna regionální kulturní centra: dávají rùst 
tvùrcùm, pro nìž bývají ovšem jejich rozmìry posléze nìkdy pøíliš tìsné;    
a pøitahují domovu odrostlé dìti i cizince nezamìnitelností chutí (tøebas     
by v tom nìkdy byly jen nostalgická touha po návratu ku kdysi nedožitému 
èi domnìlé tajemství spíše jen tušené v odlescích lokálních barev). Ale 
snad je jejich pøitažlivá síla tolikéž dána (s)vìdomím povinnosti tvùrce èi 
jeho neokázalou potøebou nìkam patøit. 

Tomáš T. Kùs patøí tedy Plzni hned nìkolikrát: jednak svým ukotvením 
rodovým (jeho dìdeèek, básník Josef Hrubý – mj. držitel Litery za poezii – 
si toto mìsto kdysi pøisvojil právem výrazné osobnosti), jednak umìleckými 
poèátky a prvními úspìchy (prvotina Teplo zima milovat vychází v roce 
2002 v plzeòském nakladatelství Perseus, za svoji tøetí básnickou knihu     
– Spižírna – získává Kùs v roce 2010 Cenu Bohumila Polana).

O Hrubém i o Kùsovi ovšem platí, že pro Plzeò je pøece dobré jenom  
to, co obstojí také v Praze. Èímž nechci pranýøovat nìjakou tematickou 
uzavøenost; nicménì upozoròuji na možné (a nejen mé) obavy z toho,      
že domácím se nìkdy mìøí trochu jiným metrem (není-li to ještì èi už 
dobré, je to aspoò milé). I tehdy, pokud dávno vykroèili za humna. Rád tedy 
svìdèím, že jako nepotøeboval kdysi (i tìch ménì) zbožných lží pozdní 
pokraèovatel jazykoboreckého úsilí Skupiny 42 Josef Hrubý, nepotøebuje 
jich dnes ani jeho vnuk. Pøedstavující se nám svojí celkovì pátou básnic-
kou sbírkou Mìlké jámy (WELES, Brno 2018).

Pøiznávám, že po pøeètení jen nìkolika málo básní medle jsem si udìlal 
poznámku o pøesnosti, která se vzpírá ornamentu (pøemýšleje, nakolik je tu 
Kùs blízek autorùm jako Petr Král èi Josef Straka; které øadím mezi pøed-
stavitele nové exaktnosti v poezii). „Shluk pøezrálých hrušek / i s žlutavou 
mázdrou na povrchu // zvážený kus do ruda vyuzeného kolene / ve snìho-
bílém ruèníku;“ píše se o èerstvì narozeném synovi (ale o narození dítìte 
zvíme vlastnì až z posledního z citovaných veršù): sentiment, patos, cit 
zùstávají zde jaksi na zapøenou; ale co zdánlivì chybí textu, oèekává se  
od jeho ètenáøe (vèetnì sotva slyšitelného nesouhlasného mruèení právì 
nad domnìlou absencí dojetí?).

Dvojí protichùdný pohyb odehrává se ve vìtšinì Kùsových básní: snaha 
o struènost a tvarovou sevøenost (vèetnì neokázale služebné metaforiky)  
je provázena otevøeností, jež nejenže jednotlivý text èiní jakýmsi výòatkem 
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z nìèeho obsáhlejšího (koneckoncù spolu nìkteré texty uvnitø sbírky tema-
tickými souvislostmi komunikují – napøíklad žlutá a èerná jako barvy básní), 
samotný text je pak složen z jakýchsi zábleskù / nìkolika filmových okének 
– zdánlivì nesrostitých obrazù / promluv / pøíbìhù. Pøesnìji: ne-pøíbìhù; 
unikajících v ne-dosloveném, v rozklížených detailech, ve tmì èi mlze mezi 
sporadickým problesknutím svìtla.

Vlastnì bych mìl zmínit ještì jeden dvojí pohyb; který se však dotýká     
a týká smyslu celého Kùsova opusu: i napadají mne slova: domov a svìt. 
Zabydlování; a vycházení. Nacházení cizího v domovì, a domova v cizinì. 
Údiv z nesamozøejmosti tisíckráte již dotýkaného i zdùvìròování novì pa-
tøeného. Snad k takovému pøístupu patøí také cudnost pøi volbì slov (aby 
tato nebyla pøíliš zdobná neb vznešená). Dozajista však k nìmu nepatøí 
pøedzjednané, domnìle poetické emblémy (vlastnì jen papírem šustící 
klišé): „Kùže skrývá vlastní viny.“ Naštìstí jich vìru není mnoho. Naštìstí 
nakonec autor svede (spolu s „plstnatìjící starou fenou“) nejednu patetic-
kou pasáž hodit na dvorek. Protože „tajemství holého života v pravdì“ je 
samo o sobì k nestrávení vydatné.

Rušivì mohou pùsobit také nekonkrétní, všeobsažná konstatování; 
snad si je toho básník vìdom, nebo� je zhusta (jako i v našem pøípadì) 
doplòuje až makavou vìcností: „vše tíživé / zastláno deèkami.“ Nádechem 
jemné (aniž proto nezøetelné) ironie. 

V souvislosti s onou novou exaktností èi makavou vìcností bych rád 
zmínil ještì jednoho básníka, jehož poslední sbírce se Tomáš T. Kùs 
nìkterými svými obrazy pøibližuje. Také ve Fridrichovì Linii S1 není totiž 
nouze o zdánlivì jen neúèastnì konstatující / popisující, skrytým evoka-
tivním / obrazným potenciálem však neobyèejnì dynamické verše: „nìmí 
cyklisté / pøikrèeni nad øídítky bojují s vìtrem / rozkýváni / ze strany na 
stranu.“ …nelogická segmentace textu ukazuje se tedy v posledku dùmysl-
nou a zákonnou: Jako by také ona vzdorovala povìtøí.

Detaily; ty mne vìru nutily Kùsovu sbírku èíst nìkolikráte, pomalu,          
s rozmyslem. Vlastnì: èíst ji skrze obraznost i pamì�. A� už jde o vy-
hmátnutí podstatného pøi objevování / zdùvìròování cizího: „námìstí    
pøed Svatým Nikolajem / se scvrklo / na ošatku seschlých jablek;“ a� už    
se jedná o náhlou nesamozøejmost (ve vidìní) domova: „otec zase / 
nezhasl v pøedsíni // rám dveøí hoøí.“ Každopádnì jsem byl nucen zapojit     
i pamì� smyslù.

Èta „chùzi s koèárkem podél høbitovní zdi;“ ještì jednou oceòuji neoká-
zalost Kùsova básnìní. Dobøe vìda, kolik je takových, kteøí si na básníky 
musejí zøetelnì a hlasitì hrát. Vždy� i dìdeèkovo odcházení mimo pøed-
mìtný svìt pøipomene K. jaksi mimodìk („na kost Vyhublé Ach“). Aniž se 
zøíká závazkù, aniž je halasnì deklaruje.

Toho snad ani není zapotøebí, pokud o to dùraznìji promlouvají 
umìlecké kvality nedávno vydané sbírky Tomáše T. Kùse. Za niž byl        
19. listopadu 2019 (podruhé) ocenìn Cenou Bohumila Polana.
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PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Co trápí èeské spisovatele? I. 
Nápad. A co s ním?

Diskuse s kolegy spisovateli mì inspirují k zamyšlení, co všechno trápí 
èeské spisovatele. Ne že by všichni spisovatelé trpìli stejnì, ale i tak lze nit 
spoleèných trampot obèas nalézt. Pojïme se na ni tedy podívat. Zaèneme 
tím, èím každý spisovatel zaèíná – totiž nápadem.

Kde se vlastnì berou? Je nìkde bezedný pytel, z nìhož spisovatelé ná-
pady vytahují? Nebo existuje základních šest pøíbìhù, jež od dob, co se 
lidstvo nauèilo psát, neustále recyklujeme? Každý má jinou odpovìï a každý 
s nápady rùznì bojuje. Nìkdo má sešit, který stále nosí s sebou a ani na 
spaní ho neodkládá. Co kdyby pøišel inspirativní sen? Jiný používá metody 
sofistikovanìjší, napø. Václav Gruber papírovou kartotéku, nìkdo nápadù 
prost je krade jiným. Další potøebuje vnuknutí, téma nebo pøíbìh. Milan 
Èechura musí kolemjdoucí nápad uchopit a zapsat, jinak s ním ve stejném 
èase a prostoru nevytrvá. Zdenka Ulèová Gallová píše, co sama prožila. 
Podle Ondøeje Neffa je nejtìžším úkolem spisovatele posoudit jeho použi-
telnost. Naè se vlastnì hodí. Na krátkou povídku? Na novelu? Na román?      
Na fejeton? 

Já mám s nápady zase jinou obtíž. Jsem jimi totiž ze všech stran zava-
lena. Klienti mi vyprávìjí tolik pøíbìhù, že kdybych je popravdì použila, nikdy 
by jim soudný ètenáø neuvìøil. Anebo zaslechnu v kavárnì dvì tøi vìty od 
sousedního stolu, a hned je nápad na svìtì, podobnì jako když jedu tram-
vají a naproti mnì sedí krásná dívka v emo obleèení ètoucí Nietzcheho a na 
klínì jí sedí bišon ostøíhaný dle poslední módy. Kde se tu vzala? Proè ta 
zvláštní vizáž? Co ten pes? A fantazie zaène doplòovat odpovìdi. Jinou 
inspiraci poskytují lidé telefonující. Nebo dìti. Senioøi. Dvojice, které se líbají. 
Anebo dohadují… Nápady v mém svìtì stojí ve frontì a èekají, až na nì 
najdu èas. Nìkdy se hádají a pøedbíhají.

Nápad je možná jen první krok, ale vybrat ten správný mezi stovkami, jež 
o pozornost usilují, je stejnì obtížné jako pro jiného nápad vymyslet, zachy-
tit nebo udržet do druhého dne. A zapsat, abychom nezapomnìli. Jindy to  
za nás uèiní nakladatelství, redakce èasopisu, editor sbírky nebo objednatel. 
„Chci vydat sbírku povídek o ženách,“ øekne napøíklad a na spisovateli je, 
aby se strefil do zadání. Jenomže nápad je jen mžik, a nìco jiného je pøíbìh. 
Tak o ženách? Dobøe. Co se té dívce stalo? Co prožije, až vystoupí z tram-
vaje? Tøeba potká dvojici, která se pøed chvílí líbala opodál, a v muži pozná 
svého pøítele. Pøistoupí k nìmu a… a co dál? Facka? Objetí? Nùž do srdce? 
Úsmìv? Z nápadu se rozvine zápletka, protože nápad sám je jen jiskra,     
jež na nic vìtšího vlastnì nestaèí. Ale to už jsme u druhé spisovatelské 
ošidnosti. Dalším krokem je totiž zpracování. 
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Normální svìt – McDonalds
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POÈASÍ

Èas a poèasí – Poèasí - Leden
VÁCLAV ŠTRUNC 

Èas a poèasí
Co když jsme tak zvyklí na vùni kyslíku, že ji vùbec nevnímáme? Nebo 

vùni iontù? Nebo tøeba vùni smyslu? Svìt se nám ve vnímání zøejmì 
skládá z mnoha èástí. My je pro praktické úèely a podle našich znalostí     
(tj. kapacity našeho pojmenování) dìlíme na pìt až šest kategorií, smyslù. 
Ale co když máme další smysl tøeba pro smysl... Smysl, který spí, protože 
jeho zprávy vytìsòujeme, nebereme vážnì. Nebo funguje a my si myslí-
me, že se k nìèemu domyslíme, ale ono to pøitom pøišlo úplnì jinak. 
Dosmyslíme se? 

A co když je smysl, který sní? Kdo jsme potom my?
Staèí zmìnit pojmenovaní? A tím se zmìní vnímání? Nebo zmìnit 

vnímání a tím se zmìní pojmenování? Možná obojí. 
Jak dnes bude?

Poèasí
jeden bod v programu
èíslo
pøedpovìï prožitku

poèasí
nìco jemného na tváøi
lesklé zrníèko
mìkká pìna teplého tìla
vzduch potírá patro mátovým medem
zemì objímá bosou nohu a šeptá jí
o tom èerstvém, co se klube
hluboký zárodek

Leden
ráno, -10 °C, øeky zamrzají, jasno, ale mlžno, vlhkost 67%, tlak 1020 hPa

øeka se pøikrývá polárkou
jezy pokojnì oddechují
oranžové slunce se ještì opatrnì natahuje 
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po diamantech odleskù
šepot v pološeru
zatajený dech nahota
poèetí nádechu
klid øeky
vzduch cezený skrz zuby kopcù
bìlostný hábit
zavírá oèi a tìla
a nám èerveným
pùsobí radost akupunktura

po vìtru je nádech sladší 
a ménì koøenìný
ale hlubší

rozzáøená zmrzlináøka volá: „zkuste dnes ochutnat oranžový odraz se svìží 
mlžnou“ 

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Mladí svìt zachrání
Je to jistì rozumné, bouøit se a stávkovat za zmìnu klimatu. Samo-

zøejmì, že za zmìnu k lepšímu. Jako byly k lepšímu i všechny reformy 

školství; a dá Bùh, že pøipravovaná penzijní reforma také bude k lepšímu.  

A tak se mùžeme tìšit, že klimatická reforma dá poèasí a tím i všechno,    

co s ním souvisí a èeho se tak dìsíme, do náležitého poøádku. No a kdo 

jiný by mìl za lepší klima bojovat a posléze lepší klima i vybojovat,         

než odhodlaná mládež? Mládež nezatížená minulostí, nezkorumpovaná    

a nezkompromitovaná prohnilými kompromisy. Klima se samo bránit 

nemùže a staøí selhali. Zkazili, co mohli, a teï, aby se vyhnuli odpovìd- 

nosti, strkají alibisticky jako pštrosi hlavu do alzheimerovského písku.

Nezodpovìdní nemladí, i když dobøe vìdí, jak to pøírodì i nám všem 

škodí, dokud se jim to nezatrhne, dál budou jezdit auty, létat letadly, dál 

budou kvùli surovinám a hlavnì ropì válèit, dál budou chtít mít všeho 

neustále víc a víc. Zkazili mladým život a ukradli jim budoucnost. Nauèili    

je ve vìku, kdy ještì nemìli rozum, používat pøístroje, které je zotroèily      
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a vyvolaly v nich závislost vedoucí k digitální demenci. Naštìstí to už mladí 

prokoukli, a právì proto vyšli do ulic.

Staøí s diletantským pøístupem ke globalizaci narušili odevìký svìta øád 

a pøirozený vývoj. Následkem toho jsou nìkteøí, a to jen nemnozí, èím dál 

bohatší, zatímco jiní, skoro všichni ostatní, jsou buï chudí nebo zadlužení, 

èi skoro chudí nebo málo bohatí. Chudých jsou miliardy, bohatých jen 

horních deset tisíc. A tak to nesmí zùstat. Pøedevším nebohé obyvatele      

z chudých svìtadílù je tøeba pøestìhovat do bohatší Evropy. Evropa ne-

patøí jenom Evropanùm, ale všem. Až ten pøesun skonèí, bude tøeba ještì 

dosáhnout toho, aby se všichni mìli jako ti bohatí. Až si pak budou všichni 

žít jako Pánbùh ve Frankreichu, bude už jen staèit dát svìtové klima do 

takového stavu, v jakém bylo pøed zaèátkem prùmyslové revoluce. A pak 

splnit dosud nesplnìné, a tøeba i ještì nevyslovené, požadavky feministek 

a všech menšin, vèetnì pøíslušníkù nejrùznìjších pohlavních, jistì zcela 

normálních, odlišností. Držme mladým palce, zatím stávkují, ale až se do 

toho dají a až jim staøí pøestanou pøekážet, stvoøí nový lepší svìt. Nový 

svìt se starým dobrým klimatem.

Ilustrace Stanislav Bukovský
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STOPY

PAVEL VESPALEC

Karel Èapek se dožil pouhých 48 let. 9. ledna 2020 si pøipomínáme   
130. výroèí jeho narození. Odešel z tohoto svìta zlomen psychicky i fyzic-
ky, a aè to zní paradoxnì, zcela jistì se tak vyhnul smrti, která za sedm let 
potkala v koncentraèním táboøe jeho bratra Josefa. Za svùj krátký život se 
staèil stát pøedním novináøem, výborným fejetonistou, autorem skvìlých 
povídek, podivuhodných cestopisù, divadelních her, cestovatelem, fotogra-
fem i ilustrátorem nìkterých knížek. Stal se též naším prvním pøedsedou 
èeskoslovenského PEN klubu. Ve svìtì je stále vnímán jako významný 
spisovatel a dramatik, demokrat a humanista, osobní pøítel našeho prvního 
prezidenta T. G. Masaryka a novináøe Ferdinanda Peroutky.

Pøedèasná smrt Karlu Èapkovi však nedopøála pozorovat pronikavýma  
a zkoumavýma oèima svìt, v nìmž v pøedstihu doby pomýšlel na velká 
témata: prodloužení lidského vìku, existenci absolutních hodnot, umìlého 
èlovìka, pro kterého spolu s bratrem našli jméno Robot. Upozornil na hro-
zící nebezpeèí zneužití vìdy vedoucí až ke zkáze èlovìka nebo na otázku 
syndromu moci a jejího zneužití a nezbytnosti lidské odpovìdnosti. 

Ne, nelze si myslet, že Karel Èapek byl prvním, kdo pøišel s myšlenkou 
umìlého èlovìka. Nelze jej ani podceòovat, že by neznal staropražskou 
legendu o rabínu Lövym, který podle povìsti vytvoøil hlinìného Golema, 
nebo že by nic nevìdìl o podobných vìdeckofantastických prvcích v dílech 
J. Verna èi H. G. Welse, i když v dobì, kdy vznikalo Èapkovo R.U.R., byla 
ještì tradice sci-fi v plenkách. Karel Èapek však drží svìtový primát v uni-
kátním dopracování témat a až magické pøedvídatelnosti dìjù pøíštích.    
Do krajnosti pøipodobòuje své Roboty lidem, pokud jde o jejich vnìjší podo-
bu. V jeho stejnojmenné høe vidíme situace, kdy jsou Roboti považováni za 
lidi a naopak. Pøitom ovšem Roboti necítí bolest, vztek, smutek, strach, ne-
znají pocit sebezáchovy, nemají chu�. Jejich naprogramované myšlení je 
cílenì mechanické, chování neoduševnìlé. Slovy mladého Rossuma jsou 
pocity radosti èlovìka z toho, že tøeba hraje na housle, chce jít na procház-
ku a chce dìlat spoustu vìcí, naprosto zbyteèné. Tzv. „inženýrský duch“ 
má zde pøednost pøede vším. Vìdeckotechnický pokrok jde tak rychle 
kupøedu, že již dva roky pøed výroèím, které si pøipomínáme, se „nejvy-
vinutìjší humanoidní robotka na svìtì zastavila v Praze…“, jak psala naše 

Umìlá inteligence, jiný živoèišný druh,
moc bez odpovìdnosti a jiná nebezpeèí
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média a s potìšením pøidávala informace o tom, že od roku 2017    má 
robotka obèanství v Saudské Arábii a že ve svém projevu neopomnìla 
zmínit dílo Karla Èapka. Robotka, která dostala od svých tvùrcù lidské 
jméno Sophia, mìla prý pøesvìdèivou mimiku, dokázala se usmívat, mrkat 
oèima, naklánìt hlavu a prohlížet si publikum. Byla maskérkou nalíèena 
stejnì jako herec pøed vystoupením. Robotka má prý „zatím“ pouze horní 
polovinu tìla. Jak mùže dlouho projektantùm trvat, než dovedou Sophii       
k naprosté dokonalosti? Slyšel jsem z úst velice informovaných, že umìlá 
inteligence nás ovládne do roku 2040. Až èlovìku mrazí pøi zhlédnutí této 
Èapkovy hry na Nové scénì plzeòského Divadla J. K. Tyla, když režisér 
prozøetelnì do rukou robotù vložil mobilní telefony a tablety, a tak divákovi 
vsugeroval krátce pøedstavu, že roboti mohou být již v našich ulicích.

Zmínil jsem Èapkovo téma v této dobì snad nejaktuálnìjší a také napl-
òující autorovy vize o vítìzství umìlé inteligence nad lidskou mimo jiné       
i proto, že R.U.R. rovnìž slaví v roce 2020 své kulaté výroèí. Poprvé bylo 
vydáno v roce 1920. Èapek byl skuteènì vizionáø, což potvrdila i díla další. 
Dokonce taková, která se již naplnìní doèkala. O zneužití vynálezu k nièi-
vým cílùm svìdèí nejvíce jeho Krakatit. Autor jde hloubìji do lidského 
vìdomí èlovìka až k jeho odpovìdnosti za vlastní èiny. Hlavním motivem 
románu je myšlenka, že vìdeckofantastický rozvoj je nezbytné spojit s mo-
rálními zásadami, což nebývá v praktickém životì jednoduché. 

V žánrové blízkostí R.U.R., Krakatitu a koneènì i Továrny na absolutno 
je další Èapkùv román Válka s mloky. Ve všech jmenovaných dílech auto-
rovi slouží vìdeckofantastická hypotéza jako prostøedek ke zvýraznìní 
procesù v lidské spoleènosti, pøed jejichž nebezpeèným vývojem chce 
varovat. Opìt naráží na odlidštìní vztahù, které se tenkrát objevilo v po-
dobì narùstajícího fašismu, nabylo masových rozmìrù a dokonce se v tìs-
né blízkosti našich hranic stalo programem zvaným „nacismus krve a rasy“. 
Za použití metafory, opìt ve spojení s vìdeckou fantastikou, Èapek pøed-
vedl jakýsi ironický obraz vývoje urèitého druhu zvíøat, která kopírují vývoj 
lidstva. Ètenáø se stává svìdkem promìny mlokù ve tvory podobné èlovì-
ku, jak napodobují život lidí, budují svoji vlastní civilizaci. Nacházíme sice 
obrazy tvorù podobných èlovìku, ale bez jeho duševních kvalit. Tím, jak se 
Mloci chtìjí podobat èlovìku, odhalují svou pravou podstatu. Èapkovy 
úvahy o možnosti evoluèního vývoje jiného živoèišného druhu než èlovìka 
ho dovedly k otázce, zda by v optimálních podmínkách mohly docílit stej-
ných civilizaèních schopností jako èlovìk a zda by nevedly ještì hrùznìjší 
války a nezpùsobily stejné katastrofy jako on. Zdùrazòuje tak jedineènost 
lidského druhu, který si své dìjinné úlohy mnohdy neuvìdomuje.

Hra R.U.R interpretovaná Divadlem J. K. Tyla v Plzni je pøíkladem stálé 
aktuálnosti Èapkových myšlenek i varování. 
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Zahradní fotoateliér Emila Dietze
Zchátralá budova nìkdejšího fotografického ateliéru Emila Dietze ve 

dvoøe èinžovního domu na Klatovské tøídì è. 17 patøí mezi ménì známé 

plzeòské stavby. Urèité srovnání snese tøeba se zachránìným secesním 

ateliérem Èeòka Hrbka naproti zboøenému domu U Zvonu. Hrbkùv ateliér 

mìl štìstí, že se ho po roce 1989 ujala právnická kanceláø a exteriéru 

vtiskla velmi dùstojnou podobu i s náznakem nìkdejší prosklené støechy, 

která dìlala ateliér ateliérem. Nebo� dùležitým prvkem, se kterým každý 

fotograf pracuje, je svìtlo. Emil Dietz, který provozoval svoji fotografickou 

živnost pùvodnì v Kopeckého sadech, se dozajista zaradoval, když dostal 

v listopadu roku 1901 povolení k výstavbì samostatné budovy fotogra-

fického ateliéru v zahradì domu èp. 662 na Ferdinandovì tøídì v Plzni. 

Tedy dnešní Klatovské. Podél Ferdinandovy tøídy, od konce 19. století 

znìjící i cinkotem prvních plzeòských tramvají, se rozvíjela nová, tehdy 

moderní Plzeò, rozrùstající se za èasù nastupující prùmyslové éry. Svùj 

palác si tu nechal vybudovat napøíklad prùmyslník Emil Škoda, koncem 

první dekády dvacátého století zde zaøídil dvìma rodinám luxusní interiéry 

pozdìji proslulý „otec moderní architektury“ Adolf Loos. Mimochodem, 

dvorek, sousedící se „zahradou“, kde stál již v kvìtnu roku 1902 Dietzùv 

fotoateliér, patøil k domu, který si zakoupila rodina podnikatelù a prùmy-

slníkù Hirschových. A ti se, ovšem již v èase první republiky, obrátili rovnìž 

na Adolfa Loose s prosbou o zaøízení hudebního salonku v jejich velkém 

pohodlném bytì. To je ale již jiná kapitola. 

Dùm, na jehož zahradì si Emil Dietz nechal postavit patrový ateliér, 

patøil lékárníkovi Josefu Š�astnému. Asi nás tedy nepøekvapí, že pøízemí 

èinžovního domu, vystavìného v roce 1880, zaujímala lékárna. Dietzova 

provozovna v zahradì zabírala plochou obdélník o stranách 14,7 x 7,9 

metru, delší stranou se pøimykala k jižní hradbì zahrady. V pøízemí foto-

ateliéru se nacházela èekárna pro klienty, fotografická dílna a tøi komory. 

Samotný ateliér, umístìný v prvním patøe, pak využíval prosklenou pulto-

vou støechu se železnou nosnou konstrukcí. Severní prùèelí budovy, které 

se pohledovì otevírá pøíchozím (tedy i návštìvníkùm sousedního dvorku 

využívaného ke kulturním akcím knihkupectví Kosmas, jež sídlí v domì   

na Klatovské 13), bylo ozdobeno jemnými linkami v duchu geometrické 
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secese. Zbytky této výzdoby jsou na jinak omšelé fasádì místy patrné 

dodnes. Ateliér pak vystavìla firma plzeòského stavitele Josefa Houdka, 

který pravdìpodobnì navrhl i podobu budovy. Železnou konstrukci støechy 

dodala mostárna plzeòské Škodovky, která   se na obdobné konstrukce 

specializovala. Kolaudace nového ateliéru však probìhla až v roce 1908.

Doba vzniku Dietzova ateliéru je u nás zlatým obdobím fotografie vùbec. 

Cenová dostupnost, oproti drahým malíøùm, umožòovala i hùøe majetkovì 

situovaným vrstvám poøídit si nìjakou rodinnou podobenku „na památku“. 

Vìrný obrázek za málo penìz. Produkce firmy Dietz je patrná i na aukru èi 

nejrùznìjších internetových burzách fotografií. Ateliérové snímky, portréty     

s aranžovaným pozadím.

Ateliér patøil Emilu Dietzovi ještì v roce 1914. Roku 1921, tedy za první 
republiky, zde již sídlil na adrese tøídy Èeskoslovenských legionáøù (stále 
naše dnešní Klatovská ulice) v è. 17 „Umìlecký ústav pro moderní foto-
grafie, Robert Wittmann & spol.“ Pøední dùm od 30. let 20. století využíval 
Jedlièkùv ústav se sídlem v Praze. Roku 1934 byl tento èinžák zvýšen       
o jedno patro. Návrh pøístavby tohoto tøetího patra zøejmì vyhotovil  
pražský stavitel B. Skalický, který se ujal i realizace projektu. Celou tu  
dobu v pøízemí èinžovního domu pùsobila lékárna, která tam vydržela až 
do 50. let 20. století. V nádvorní budovì ateliéru vystøídala fotografický 
umìlecký „ústav“ pana Wittmanna od 50. let provozovna Propag-foto 
Komunální služby mìsta Plznì. 

V „nové éøe“ se prostory podniku doèkaly i modernizace, konkrétnì        
v roce 1974. Týkala se však pøevážnì výmìny oken a dveøí, uspoøádání 
budovy prakticky nezmìnila, takže ji i památkáøi hodnotili jako „blízkou 
pùvodnímu stavu“. Bohužel ateliér nebyl nikdy prohlášen památkou. Po 
roce 1989 pøestal být využíván a zaèal postupnì chátrat. Což je škoda, 
kromì zmínìného zachránìného nìkdejšího Hrbkova ateliéru v Plzni je 
nutno zmínit tøeba proslulý kompletnì zrestaurovaný Seidelùv ateliér          
v Èeském Krumlovì,  kde se dnes nachází velmi kvalitní expozice pøí-
stupná veøejnosti. A navštìvovaná i zájemci ze zahranièí. Dietzovu ateliéru 
by slušelo stát se tøeba plzeòským muzeem fotografie s prezentací 
bohatých sbírek historických snímkù, jejich negativù nebo pùvodních 
sklenìných desek, dnes uložených v depozitáøích Západoèeského muzea     
v Plzni. Dìjiny fotografie v místním kontextu nejsou vùbec nezajímavé        
a obsahují celou øadu jmen hodných pozornosti: Andreas Groll, Èenìk 
Hrbek, Josef Böttinger, Jan Nepomuk Langhans... Vždy� s prvními 
daguerrotypiemi u nás experimentoval již kolem roku 1842 i legendární 
profesor plzeòského gymnázia Josef František Smetana (bratranec slav-
ného hudebního skladatele Bedøicha Smetany)!
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MLADÝ ZÁPAD

MICHAELA AUGUSTINOVÁ

Dvì povídky
Pìvecká povídka

„Kdysi jsem zpívala hodnì. Bejvávalo. Už roky dobrovolnì nezpívám, 
kvùli hlasu. Mám ho skoro slabší než ryby,“ líèím legendárnímu pìvci           
z Národního. Jsem ráda, že mì bude uèit takový borec, ale zároveò se 
bojím, že pokud mì uslyší zpívat, vážnì onemocní. A na hodinu už nikdy, 
nikdy nedorazí…

„Nesmysl,“ prohlásí Jevgen sytým basem. „Není nikdo, kdo nemá na 
zpìv hlas. Každý ho má!“ Jeho sdìlení rezonuje nejen s mými pocity, 
jemnì se otøásají i okna a sklo ve skøíních.

„Já se hroznì omlouvám. Zpívat zkusím, ale ten hlas je pøíliš slabý.“
„To spravíme. Klidnì pro zaèátek zpívej slabounce, aby tì nebolelo        

v krku. Asi takhle…“ Tøídou se rozduní nesmírnì silný zvuk. Vyrazí mi dech 
z plic. Pøipadám si jako v obøím zvonu nebo jako u boøení jerišských bran. 
Dokud mi neprasknou brýle, dobré. Snad i pak – který muzikant by si je 
nenechal znièit tak fenomenálním hlasem? Zkáza v jásavých barvách… 
„Slyšíš, jak zpívám potichu?“

Jevgenova otázka zní absurdnì. Bezdìky si vzpomenu, jak bývalá uèi-
telka na klavír kdysi øekla: „Nehraj tím malíèkem tak tvrdì. Musíš mìkce, 
úplnì v pianku. Poslouchej…“ Napøáhla se jako bojovník kung-fu. Dopad 
jejího malíèku se zvukem dìlové rány pøe�al strunu.

„Teï mì napodob,“ øekne Jevgen sametovì, leè jerichoboøièsky.
„Varuji vás, budete zklamán.“
„Neboj, nebudu.“
„Myslím, že zklamán budete.“
„To je nesmysl. Ty mì nezklameš, já už slyšel leccos.“
Rozkroèím se, nadechnu jako staromódní lovec perel a vyloudím co nej-

hlasitìjší tón. Køièím, aby to nebyl takový propastný rozdíl oproti Mistrovi. 
Víc už nemùžu, hlasivky se brání. Ještì dva tóny a pøetrhnou se po vzoru 
klavírní struny. Jevgen pøeruší mé snahy. „Hlasitìji by to nešlo? Promiò, ale 
mùj doprovod tì válcuje, pøitom hraju potichu. Zkus to silnìji, špatnì tì 
slyším.“

Já asi taky špatnì slyším! „Promiòte, já nemohu hlasitìji. Strašnì mì 
bolí v krku, tohle je moje maximum.“

Hvìzda Národního nemùže uvìøit. „Tohle asi nebyla tvoje pøirozená 
poloha, dám ti to výš,“ nevzdá se.
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Znovu zaènu øvát – snažím se. Tlaèím na pilu tolik, až se mi zlomí hlas. 
Kiksne jak auto vprostøed køižovatky. Až do veèera budu stìží chraplat.

„Ty vážnì nemùžeš hlasitìji?“ Zavrtím hlavou. „Dobøe…“ uzná Jevgen. 
„Ale to jsi mì dost zklamala!“

Salátová povídka

Známé èeské pøísloví praví: „Sùl nad zlato“. Ve Staòkovì, malebném to 
malomìstì, zní jeho variace „Salát nad zlato“. Protože jsme malé mìsto, 
prodává u nás salát pouze jeden maloobchod a prodává ho málo. Salát 
bych charakterizovala jako malý na pohled, avšak cenou pøevyšující okolí – 
rovnou mu vidíte až do srdce, ponìvadž nic jiného nemá... Pohled na 
takového mròouska by vskutku udeøil i Goliáše. Inu, není to žádný zelenáè.

Než jsme ho zaèali kupovat kvùli pískomilùm, tváøil se ještì lacinì, byl 
mnoholistý, š�avnatì zelený a nikdy si nevyskakoval nad dvacítku. Teï 
vyhlíží jak pøestárlá kulièka èerného rybízu a stojí kopu! Teda a� nežeru, 
padesát devìt devadesát. Pøedstavte si, jak tam na to zírám jak zjara 
(pøitom je teprve únor), nakupující proudí úžinou ulièky kolem temného 
útesu mé siluety a obèas se praští.

Hodinové ruèièky se tøou, dokud nesmyjí shnilou pachu� beznadìje. 
Rozhlížím se po náhražce nenahraditelného a spatøím smaragd neznámé 
zeleniny. „Paní, nevíte, co je to?“ obrátím se na pøebíraèku kedlubnù. 
„Vypadá to na rebarboru, ale ta to není,“ øekne znalecky. Její výpovìï ve 
mnì zanechá hluboký dojem, pøesto se zeptám prodavaèù. „Nevíme, 
prostì to pøišlo.“ Padne na mne splín, ten vìèný everGREEN.

Pøemýšlím, v èem to ten svìt pojede, jestli se cena salátu okamžitì 
nevrátí do starých kolejí. Vznikne salátová turistika do zemìdìlských státù. 
Z výrokù „Tvùj dìják je ale salát!“ a „Ty saláte!“ se stanou lichotky. Salát se 
vyrovná vavøínu a každý snob na nìm bude chtít mít ustláno. Zmìní se 
pravidla karetních her a zelené hodnotou pøebijí esa. Zlatou kartu (už je øeè 
o hrách s penìzi) nahradí zelená. Všichni si uvìdomí, že modlitba k salátu 
nepomáhá. Nìkteøí odpadlíci pøejdou na rukolu.

Pohádka O veliké øepì bude shledána pøekonanou co do centrálního 
subjektu. Ztráta køehkého pøítele se dotkne též hudební produkce. V refré-
nech populárních písní se objeví palèivá øeènická otázka: „Proè musí být 
salát dražší než kaviár?“ Pes nebude skákat pøes zprofanovaný, pøežitý, 
invenènì vyschlý oves a místo „Šla Nanynka do zelí“ se bude zpívat, že 
šla… (nehodlám se opakovat) vy-víte-kam.

Zelenou dostanou nedìlní ranní dražby. V pìt ráno obèané staòkovští 
vylezou na kopec Mastník, aby si trofej zasloužili. Èím výš poleze i vyvo-
lávaná cena, tím víc lidských snù se doèká pádu. Koneènì starosta ohlásí: 
„Patnáct tisíc. Lupínek salátu pøipadá pískomilùm Augustinových.“ Nìkdy 
vážnì lituji, že pískáèci nejedí lanýže. Hledím ušetøit…
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ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

MARTA ULRYCHOVÁ

Mýtus o pérákovi
Petr Janeèek, úspìšný autor publikací zabývajících se souèasnými povìst-

mi a fámami, pùsobí kromì Filozofické fakulty univerzity Karlovy již nìkolik     
let i na katedøe antropologie Západoèeské univerzity. V nakladatelství Argo 
vyšlo koncem roku 2017 z jeho pera monografické zpracování jednoho z nej-
zajímavìjších tematických cyklù èeského moderního prozaického folkloru 
vztahujících se k postavì péráka, démonické bytosti, která pøedstavuje spojnici 
mezi tradièními numinózními povìstmi a souèasnými povìstmi, memoráty         
a fámami, Mýtus o pérákovi. Aèkoliv autor vychází primárnì z analýzy èeských 
textù folklorní povahy a posléze – v literárních, filmových, divadelních a komik-
sových adaptacích – i z èesky psané autorské tvorby (Königsmark, Bochoøák, 
Foglar, Otèenášek, Weiss aj.), jeho pøínos spoèívá v celostním uchopení této 
postavy coby kulturního fenoménu výraznì ovlivòujícího i specifické formy 
jednání v konkrétních èasových obdobích. Ke slovu se tak dostává i hledisko 
antropologické, pøièemž se neopomíjí ani psychologický výklad. 

Podle autora pérák není z hlediska svého pùvodu výluènì èeským feno-
ménem, nýbrž pouze regionální verzí mezinárodního narativního komplexu       
o tajemném skákajícím fantómovi. Ten vznikl v první tøetinì 19. stol. v Anglii na 
periférii prùmyslových mìst v dìlnickém prostøedí, a sice propojením duchaø-
ských povídek èi démonologických povìstí o èíhajícím fantómovi s masovì 
produkovanými popkulturními texty, mezi nìž patøily napø. šestákové romány, 
novinové senzace, lidové hry, spektákly aj. Do této pestré smìsi pak pøibyly       
i specifické kulturní praktiky vèetnì ostenzivního chování v podobì vydávání se 
za fantóma apod. Takto vznikla v letech v letech 1838–1877 postava viktorián-
ského mìstského èíhajícího fantóma, nejèastìji oznaèovaného jako Spring-
heeled Jack, která se pozdìji skokovou migrací dostala na evropský kontinent. 
K jejímu rozšíøení výraznì pøispìla léta sociálního neklidu vrcholící 1. svìtovou 
válkou. Právì v tomto pováleèném období jsou na našem území, konkrétnì      
v oblasti severních Èech, zaznamenány první lokální varianty narativních 
projevù o skákajícím fantómovi. Zatímco na našem území jsou tyto narace 
spojeny s kovozemìdìlskými komunitami, ve 20. letech je fenomén skákají-
cích fantómù zaznamenán také v Rusku. Tito poprygunèiki však nejsou pouze 
ireálnými fantómy, nýbrž zcela reálnými bytostmi, èleny gangù pøechodnì 
pùsobících v petrohradském podsvìtí. Již tato skuteènost – balancování     
mezi irealitou a realitou – je jednou z mnoha ambivalentních rysù tìchto dé-
monických postav s mnoha lokálními názvy. Na základì srovnávací analýzy 
narativního komplexu zahrnujícího pøevážnì texty èeských informantù se tak 
autor vydává s pomocí cizojazyèné odborné literatury nejen do revoluèního 
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Ruska, ale v období druhé svìtové války i na Slovensko, posléze pak do pová-
leèného Saska a Durynska. I zde byly totiž v krizových obdobích zaznamená-
ny paralely k èíhajícímu a skákajícímu fantómovi, a to v podobì fosforáka 
(Bratislava 1943) a tzv. Hüpfemännchen (50.–60. léta). 

Na základì srovnání autor stanoví spoleèné vlastnosti: Jedná se buï          
o èlovìka, anebo antropomorfní bytost pohybující se skákáním pomocí per        
a mající shodné sociální a kulturní funkce, poèínaje varovnou pøes katartickou, 
pedagogickou (v podobì tzv. kinderschrecka) až k zábavné. Díky svému 
ambivalentnímu charakteru je tento fantóm pøitažlivý, zároveò však i odstra-
šující. Stírá ostré rozdíly mezi možným a nemožným, objevuje se na rozhraní 
dne a noci, mezi extravilánem a intravilánem, mezi periférií a centrem, mìstem 
a venkovem, øádem a chaosem, kulturou a pøírodou. Je zároveò bytostí s neur-
èitou motivací, která mùže být na jedné stranì neškodnou recesí, ale na stranì 
druhé i sexuálním obtìžováním.

I pøes èetné exkurzy do anglosaského svìta, Ruska, Estonska èi k našim 
nejbližším sousedùm (Nìmecko, Slovensko) spoèívá tìžištì Janeèkovy práce    
v analýze èeského narativního komplexu, v nìmž pérák, žiletkáø, pérový muž, 
Franta Pérák, skákavej vládne podobnými, ba témìø shodnými výše uvedenými 
vlastnostmi. Masové šíøení narací vrcholí v dobì okupace, v letech 1942–45, 
kdy se k mnoha projevùm pøidává i motiv mstitele, který vyústí v pojetí péráka 
coby odbojáøe. Z pùvodních lokálních variant se tak stává národní narativní 
komplex. Motiv tajemného odbojáøe je v pováleèném období akcentován            
i v animovaném filmu Jiøího Brdeèky a Jiøího Trnky Pérák a SS z roku 1946, 
který mùžeme považovat za poèátek pérákova tzv. druhého života, kdy se 
povìdomí o nìm stále více pøesouvá z pamìti komunikativní do pamìti 
kulturní. Z péráka se stává Pérák, fantóm s vlastnostmi pøisouzenými tvùrci 
literárních, divadelních dìl a filmové produkce. Pùvodní narativní komplex       
se sice objeví ještì nìkolikrát na lokální úrovni (nejsilnìji v jièínské kauze         
v 60. letech), posléze však slábne a v 80. letech setrvá pouze ve folkloru dìtí.

V poslední kapitole vìnované rùzným adaptacím narativù o pérákovi se 
autor zamýšlí nad funkcí Péráka coby hrdiny souèasné komiksové estetiky        
a nad jeho funkcí v souèasných médiích. Podle nìj vstup mnohých folklorních 
hrdinù do svìta populární kultury jim sice zaruèil nesmrtelnost, zároveò však 
tyto ambivalentní hrdiny zploštil a využil pro ideologické a nacionalistické cíle. 
Stejný osud potkal i „prvního èeského superhrdinu“ Péráka, který však na 
druhé stranì takto pøežil svùj relativnì krátký život ve folklorních podáních.

Janeèkova kniha je v èeské folkloristice po dlouhé dobì opìt jednou z mo-
notematických prací zabývajících se výskytem, vlastnostmi a fungováním jedi-
né démonické bytosti, která ilustruje migraci témat a motivù v nestandardních 
krizových situacích, jakož i její recepci populární kulturou. Vybavena veškerý- 
mi náležitostmi folkloristické práce (obsáhlým teoretickým úvodem, rejstøíky, 
ukázkami pùvodních zápisù, seznamy literárních dìl, divadelních a filmových 
zpracování, bohatou obrazovou pøílohou aj.) svým širokým zábìrem uspokojí 
nároèného folkloristu, zároveò však pouèí a potìší i bìžného ètenáøe. 
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Michaela Augustinová (1996 Klatovy) - studující hudebnice, žije ve Staòkovì

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

Ivo Harák (1964 Brno) - bohemista, básník a kritik, žije v Pardubicích

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

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

Tomáš T. Kùs (1978 Plzeò) - básník, kulturní organizátor, žije v Hradci Králové

David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník

Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut a básník

Emilie Uldmannová (1949 Plzeò) - pedagožka, pseudonymní básníøka

Marta Ulrychová (1952 Plzeò) - etnografka, publicistka

Pavel Vespalec (1947 Èeská Kamenice) - právník, publicista, žije v Plzni

Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, grafik a ilustrátor, 

žije ve Strašicích
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