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Má býti léto pochváleno? Nevím, 
nevím… Øíká se: Nechvalme dne 
pøed veèerem. A také to léto babí, 
které nás ještì èeká, bývá nejhezèí. 
Snad proto, že si ho zaèínáme více 
vážit. Nicménì pochválit snad mù-
žeme záøijového Plže – v tradièních 
rubrikách nás ukotvuje v alespoò 
krátkých, by� možná zdánlivých jis-
totách. Nìkdy radostných, nìkdy 
ménì. Básníci sice píší o bolesti – 
dle veršù Emilie Uldmannové, ale ob-
èas se také coby komedianti utrhnou 
ze øetìzu všednosti – dle každoroèní 
quasireportáže Jana Sojky z Vitinky   
z Tajných deníkù Antidivadla.

Pokraèování Pøíbìhù Karla Ada-
muse není ani tentokrát poslední, 
stejnì jako lehce komická minipo-
vídka coby jedna z literárních po-  
dob z odkazu Karla Trinkewitze. 
Protipólem – ladìním i vìkem auto- 
ra je krátká próza Martina Kopøivy. 
Ètenáøe tradiènì nadsázkou i hra-
vostí s jazykem snad opìtovnì po-
tìší Stanislav Bukovský.

A co zbývá? Již jen ve vzpomín-
kách se vrátit k Vlastislavu Tomanovi, 
ale hlavnì a pøedevším srdeènì 
spolu s Vladimírem Novotným po-
blahopøát Ladislavu Smoèkovi, jehož 
nedlouhou plzeòskou prózu jsme si 
vypùjèili z drobného knižního vydání 
Rùžový aeroplán a na kterého vzpo-
mínáme také jako na porotce nìkdej-
ší plží soutìže literárních miniatur 
Plzeòský literární deštník. 

Tak v záøí hodnì životadárných ka-
pek i slunce záø a deštník jistoty
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POEZIE

EMILIE ULDMANNOVÁ

Co na srdci
to na jazyku
není

Tam balvan
Pod ním ocásky hadí
jazýèky rozeklané
Pravdou uštknout chtìjí
mezírky hledají
pod bøemenem
slušné výchovy

Múza nezodpovìdná

Má tìžkou hlavu
a lehké nohy
Hlavu nasadí mnì
a lehkým krokem
odejde
 

Múza pošetilá
 

Vodí mi blázny
sama nejvìtší  
Hraj na babu
Bìhám za sebou
Nechytám se
 

Múza pracovitá

Vymetá kouty
sbírá drobky
zašívá díry
Nic se nevysype
Nic zùstává
 

Múza pilná
 
Vede øeèi o psaní
a psaní o øeèi
A žvaní a žvaní
o øeèi a psaní
Paní nesu vám
 

Múza zákeøná
 

Pøepadá ze zálohy
do zad nožem
nìkdy jen herdou
I v modøinách
jde o krev

Samolásky
jste nenapsal
Dobøe jste vìdìl
že samotné
jsou bezbarvé
 

Však lásku jste
slyšel a vidìl
že oslòuje
všemi barvami
polární záøe
I já vím
že je nekoneènì
bílá

Jako bolest

Jeanu Arthuru Rimbaudovi   

Básníci píší o bolesti...
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Plzeòská

Slunce 
zkalené volské oko 
v Plzeòské pánvi
Jen podusit
Ètvero øíèních mlh 
v jediném smogu
Jen zakašlat 
Den šerý celý 
mezi psem a vlkem
Jen zavýt 

Zakoptìní andìlé 
strkají se na špièce jehly
Bartolomìje

Básníci píší
o bolesti
hlavy srdce duše
Ale vèera pøi žehlení 
spálila jsem si 
nahé nohy 

V hladké oblinì stehen
v bílém pergamenu klína
bolest dosud nenapsaná 
rudým stigmatem
zapsala se

Miláèku
byl jsi to nejlepší
co mi život dal
Kromì dìtí ovšem
Milovala jsem tì 
ze všech nejvíc
Kromì dìtí ovšem
Byl jsi to nejtìžší
co mne potkalo
Kromì dìtí ovšem

Kromì dìtí 
toho nejtìžšího
co mi život dal
milovat 

Paní uèitelka

Vyjmenovanými slovy
nás uèila víc než pravopis 
Mlýn a mlynáø
jsou slova pøíbuzná
Také proto že
mlynáø bez mlýna 
nemá smysl
Byla to chytrá žena

Uèila mne hledat
smysl pøíbuznosti 
slov a vìcí 
Vìcí života a smrti
Byla to moudrá žena

Marjánka se tenkrát
dávala do bramboraèky
Pod køídly drakù kouøili jsme
v doutnících z višòového listí 
bramborovou na�

A chodila klekánice
Ještì mám na jedné z pùlek
jizvu po jejím cvoèku
Šleh po veèerní rákosce
abych nezapomnìla na tu
sadistickou ženštinu která 
dìtem lapeným v setmìlých ulicích 
zatlouká do zadeèku ševcovské floky
už bohužel nemám

Jak bych mohla zapomenout!
Vždy� jsem se tenkrát 
jentaktak vyškubla
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PRÓZA

KAREL ADAMUS

Z cyklu Pøíbìhù
Obraz s dveømi

Vládce si opatøil obraz nazvaný Lidová veselice. Na obraze byl nama-
lován výjev nìjakého maškarního mumraje: vesnická hospoda, pøeplnìný 
sál plný køepèících, pitvoøících se postavièek. Nìkteré køepèily v maskách, 
nìkteré nahé. Celý den obraz obdivovali pozvaní hosté, poté si jej nechal 
vládce povìsit do ložnice. Na druhý den vládce celé dopoledne spal.         
V ložnici byl podezøelý klid, a tak tam po poledni komorník kradmo nahlédl. 
Co uvidìl, jej nesmírnì vydìsilo, okamžitì zavolal prvního rádce. Vešli 
dovnitø. Bezhlavé tìlo vládce leželo na zemi, u�atá hlava na posteli, kolem 
plno krve. Rádce pøikázal nièeho se nedotýkat a bedlivì celou ložnici 
prohledal. Zaujal jej obraz, který vládce vèera koupil: obraz vesnické hos-
pody. Hospodský sál znázornìný na obraze byl prázdný, dveøe ze sálu   
ven otevøené dokoøán. Rádce si nebyl jist, nìco se mu poøád nezdálo,        
a tak pøikázal komorníkovi ložnici zamknout, o vìci zatím nemluvit a poèkat 
do druhého dne. Druhý den brzy ráno vládce všechny probudil, jak hluènì 
se dobýval z ložnice. Když místnost odemkli, bylo na vydìšeném vládci 
vidìt, jak se mu ulevilo. Rádce si letmo povšiml obrazu, který si den pøed-
tím prohlížel; sál vesnické hospody, který byl vèera prázdný, byl teï plný 
køepèících, pitvoøících se postavièek, dveøe ze sálu ven byly zavøené; po-
divná zmìna jej udivila, ale musel se vìnovat vydìšenému vládci a obraz 
pustil z hlavy. Po nìjaké dobì to vládce nevydržel a vyprávìl rádci svùj 
tehdejší sen. Zdálo se mu tenkrát, že v zemi vypukla vzpoura, lid se 
vzbouøil, dobyl jeho sídlo, on, vládce, byl zajat, uvìznìn a souzen lidovým 
soudem. Byl odsouzen k trestu smrti a trest byl okamžitì vykonán. Kat mu 
u�al hlavu. „Sen jako živý,“ tvrdil vládce, „dokonce jsem vidìl chodit po 
popravišti tebe a svého komorníka. Nevím. Co mùže takový podivný sen 
znamenat? Nemìl bych být na své poddané mírnìjší?“ „Øekl bych,“ usmál 
se rádce, „že takové sny jsou u vládcù bìžné. Není dùvod se kvùli snu 
znepokojovat. Mimochodem,“ vzpomnìl si rádce na obraz, „ten obraz, který 
máte v ložnici…“ „Který obraz?“ zeptal se vládce. „Ten výjev z vesnické 
hospody,“ øekl rádce, „Lidová veselice. Totiž, na obraze jsou dveøe, které 
vedou ze sálu ven. Radil bych, dejte si na ty dveøe pozor. Postavte u nich 
stráž, zaslepte je, dejte je zazdít.“ 
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Pozadu

V hospodì U švestky ministrovy sedìli u pálenky tøi úøedníci a bavili se 
o práci. „Pøijde-li k nám na úøad nìjaký žadatel,“ øekl první úøedník, „nìjaký 
milý, spoøádaný obèan se žádostí, musí mít aspoò jednu fùru papírù, musí 
doložit všechny potøebné doklady v té vìci a pøedložit všechny prùkazy,     
co má. My, dobøí úøedníci, tu fùru pøebereme, posoudíme, zvážíme pro        
a proti a podle toho, jak se k nám žadatel, náš milý a spoøádaný obèan, 
chová, buï vyhovíme, nebo nevyhovíme.“ „Tak to jste pozadu,“ øekl druhý 
úøedník, „to u nás v téže vìci musí mít žadatel, náš milý a spoøádaný 
obèan, dvì fùry papírù. Musí mít zrovna takovou fùru jako u vás a navíc 
ještì rodokmen, všechna školní vysvìdèení, otisky všech prstù, všelijaká 
dobrozdání znalcù a výsledky lékaøských vyšetøení. My, dobøí úøedníci,       
ty dvì fùry pøebereme, posoudíme, zvážíme pro a proti a podle toho, jak    
se k nám žadatel, náš milý a spoøádaný obèan, chová, buï vyhovíme, nebo 
nevyhovíme.“ „Tak to jste pozadu,“ øekl tøetí úøedník, „to jste u vás obou 
hodnì, hodnì pozadu. To u nás v téže vìci musí mít žadatel, náš milý        
a spoøádaný obèan, nejen ty dvì fùry dokladù, prùkazù, rodokmen, vysvìd-
èení, otiskù prstù, dobrozdání, lékaøských zpráv, jak øíkáte, ale musí mít 
jednu fùru navíc. K tìm dokladùm, prùkazùm, vysvìdèením, otiskùm prstù, 
dobrozdáním, lékaøským zprávám je totiž ještì povinen pøiložit vzorek kùže, 
vzorek chlupù, vzorek vlasù, vzorek nehtù, vzorek masa, vzorek šlachy, 
vzorek kosti, vzorek morku, vzorek mozku, vzorek srdce, vzorek plic, 
vzorek ledviny, vzorek jater, vzorek žaludku, vzorek støeva, vzorek potu, 
vzorek slzí, vzorek slin, vzorek slizu, vzorek hlenu, vzorek hnisu, vzorek 
kloubního mazu, vzorek krve, vzorek žaludeèní š�ávy, vzorek moèi, vzorek 
žluèi a vzorek stolice. My, dobøí úøedníci, ty tøi fùry pøebereme, posoudíme, 
zvážíme všechna pro a proti a podle toho, jak se k nám žadatel, náš milý     
a spoøádaný obèan, chová, buï vyhovíme, nebo nevyhovíme.“ 

Vlastní

Mistr Prùžer stál na rozcestí, v ruce držel døevìné ukazovátko; váhal, 
kudy se dát. Vykroèil a najednou se pøed ním objevila závora s nápisy:     
Co chcete udìlat? Chcete jít? Chcete zùstat stát? Jiné? Mistr ukázal 
ukazovátkem na ‚Chcete jít‘ a chtìl jít. V chùzi mu zabránila závora, na níž 
bylo napsáno: Vpravo? Vlevo? Dopøedu? Dozadu? Jiné? Mistr ukázal na 
‚Dopøedu‘ a šel dopøedu. Uvidìl studánku a zamíøil k ní. Když se chtìl 
napít, zabránila mu v tom závora s nápisy: Ano? Ne? Zrušit? Mistr v do-
mnìní, že závora zmizí, ukázal na ‚Zrušit‘ a ocitl se zas na rozcestí. Chvíli 
pøešlapoval, a když znova vykroèil, objevila se závora s nápisy: Provedl  
jste neplatný úkon. Chcete pokraèovat? Ano? Ne? Zrušit? Mistr Prùžer 
ukázal na ‚Ne‘ a objevila se tabulka s nápisy: Co chcete udìlat? Chcete  
jít? Chcete zùstat stát? Jiné? Mistr byl zmaten. Chvíli zíral a pak ukázal    
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na ‚Jiné‘. Objevila se cedule s nápisem: Procházet. Mistr ukázal na ‚Pro-
cházet‘ a postupnì se objevovaly nápisy jako: Ryba. Pták. Tygr. Brouk. 
Ponorka. Moucha. Žížala. Blecha. Žláza. Houba. Slon. Tank. Kopací míè. 
Letadlo. Žralok. Zrnko písku. Strom. Západ slunce. Jetel. Vlastní. Nakonec 
se objevil nápis: Vybrat! Mistr ukázal na ‚Moucha‘. Objevila se cedulka       
s nápisy: Ano. Ne. Použít. Zrušit. Ukázal na ‚Použít‘. Ukázala se tabulka,    
se seznamem všech much svìta a vyskoèila cedulka: Vybrat. Ukázal na 
‚Musca L. corvina F.‘ Objevila se tabulka s nápisy: Ano. Ne. Použít! Zrušit. 
Ukázal na ‚Zrušit‘ a objevila se tabulka s pøedešlou nabídkou. Mistr ten-
tokrát ukázal na ‚Vlastní‘. Objevila se tabulka s nápisem: Pøejete si odstra-
nit èervené oèi? Pøejete si odstranit škrábance? Pøejete si odstranit chloup-
ky? Pøejete si odstranit prach? Ano, Ne. Použít. Zrušit. Ukázal na ‚Ne‘.       
V tom okamžiku se na nìm objevily chloupky, sedl na nìj prach, po celém 
tìle mìl škrábance, zèervenaly mu oèi a pøed ním se objevila tabulka          
s nápisem: Varování! Došlo k chybì! Veškerá èinnost bude ukonèena! 
Požádejte o pomoc vzdáleného pøítele, nebo se obra�te… Mistr Prùžer 
ležel na podlaze a ztìžka dýchal. Nad ním se sklánìl šaman a konejšil ho. 
„Co to bylo?“ zašeptal mistr. „Èíslicová choroba,“ øekl šaman, „choroba 
útoèná, choroba nebezpeèná, choroba nakažlivá s mnoha dvojitými spáry. 
Máš štìstí, že jsi s sebou mìl vlastní døevìné ukazovátko; jinak by ses stal 
obìtí divokého myšáka Pozorukazováka.“

JUBILEUM

VLADIMÍR NOVOTNÝ

Nehynoucí sláva Ladislava Smoèka
Proè si to nepøiznat a nepøijít s kajícnou troškou: když mìl vynikající 

èeský dramatik a divadelní režisér Ladislav Smoèek pøed deseti lety další 
životní jubileum, Plže to zastihlo tak trochu v nedbalkách. Proto se do 
záøijového èísla 2012 vmìstnala alespoò malá, možná malinká, leè co nej-
upøímnìjší gratulace laureátovi s ryze plží pøipomínkou, že svého èasu byl 
pøece Smoèek také hlavním porotcem soutìže literárních miniatur Plzeòský 
literární deštník a že je mu plzeòský literární život nemálo zavázán. Bylo   
to nemálo slavnostní èíslo Plže: Vratislav Maòák tehdy získal Cenu Jiøího 
Ortena (urèenou nadaným tvùrcùm ve vìku do tøiceti let) jako první a žel 
také poslední Západoèech. Mohli tenkrát slavit oba, Smoèek i Maòák. Nyní 
oceòme pøíkladnì nestárnoucího jubilanta Ladislava Smoèka.

Nepochybnì se ale toto plží pomýlení dá napravit, což také po deseti 
letech uèiníme. Nikdo není neomylný: kupøíkladu v údajnì vševìdoucí Wiki-
pedii se vùbec neuvádí, že Smoèkovi je vìnováno pomìrnì rozsáhlé heslo 
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také ve Slovníku èeských spisovatelù od roku 1945, jako kdyby dramatický 
autor nebyl také spisovatelem! Ladislav Smoèek je èasto a mnohdy opráv-
nìnì spojován s Plzní, jenže z ní nepochází: narodil se 24. srpna 1932      
v Praze, základní školu navštìvoval v Èeských Budìjovicích a v Týnì nad 
Vltavou, gymnázium však absolvoval v západoèeské metropoli, v níž matu-
roval v neblahém a nekalém roce 1951. Osud mu však pøál: po roèní „praxi“ 
byl pøijat na DAMU, asistoval u legendárního Alfréda Radoka a nìkolik let 
režíroval v Benešovì a Brnì, než se stal režisérskou stálicí pøedních praž-
ských scén, mj. Laterny magiky a Èinoherního klubu, jejž spoluzakládal      
a na jehož umìlecké koncepci se i jako autor dlouhodobì výraznì podílel. 
Uveïme pøinejmenším jeho nonkonformní hry Piknik, Bludištì nebo ještì 
známìjší Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho.

To všechno je dostateènì známo: vždy� mnohostranný umìlec Ladislav 
Smoèek patøí k živým klasikùm tuzemského dramatu a novodobé divadelní 
režie. Tudíž o nìm prozraïme (èi pøipomeòme) i to, co se všeobecnì neví: 
že vícekrát hostoval v zahranièí jako režisér (zvláštì ve Švýcarsku), to  
není tolik pøekvapivé, by� nikterak bìžné, není ovšem v bìžném povìdomí, 
že Smoèek je nejspíše jediný èeský divadelní tvùrce, který pøed dvaapa-
desáti lety z podnìtu UNESCO pùsobil nìkolik mìsícù ve filipínské Manile, 
kde kromì vlastního režírování o režii též pøednášel a vedl divadelní semi-
náøe. Nesèíslnìkrát se ale vracel do Plznì, zejména kvùli soukromým set-
káním s pøáteli, pozdìji s nemenší chutí kvùli režijní spolupráci s Divadlem 
J. K. Tyla. Nejsme všeznalí ani všeho znalí, nicménì rekapitulujme: Ladi-
slav Smoèek byl už pøed mnoha lety vyznamenán Cenou ministerstva kul-
tury ÈR, pozdìji získal Cenu Karla Èapka (od PEN klubu), obdržel Støíbr-
nou pamìtní medaili Senátu a v roce 2016 též Èestné obèanství Prahy 1. 
Pamatovala však na nìho jako na nezpochybnitelnou „osobnost èeské 
souèasnosti“ také staroslavná Plzeò?

V souvislosti s nynìjším tvùrcovým životním výroèím budiž dùraznì pøi-
pomenuto, že Smoèek je rovnìž prozaik a už v Plzni zaèal døív než drama-
tické práce psát do takøeèeného „šuplíku“ své rané povídkové prózy, které 
byly publikovány teprve po nìkolika desetiletích v knižním souboru Rùžový 
aeroplán. Želbohu s minimální recenzní odezvou. Nìkolik ukázek z autoro-
va prozaického umìní vyšlo v nonkonformním periodiku Sešity pro mladou 
literaturu až v letech 1966 a 1967. Jak konstatuje Bohumil Svozil, tyto texty 
se „zcela vymykaly z dobového literárního kontextu“, pøièemž zejména „slou-
èením reálných detailù s bizarnì fantasmagorickými situacemi pøedzname-
návaly Smoèkovu budoucí tvorbu dramatickou“. Pøesto vyzdvihnìme i jubi-
lantovo vrcholné dílo, hru Kosmické jaro (z roku 1970): jde v ní o ohrožení 
èlovìka, o bludné fráze, o problém živoèišného pøežívání, o rozvrat du-
chovních hodnot a o šílenství svìta. Jak aktuální! A také: jak smoèkovské!
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Sedìl na kamenné lavièce vedle pamìtního kamene. Po levé stranì byl 
øídký hájek borovic, vlastnì jen malá skupinka, která vyrostla na temeni 
jinak holého kopce. Plzeò se rozprostírala rozložená dole. Vprostøed mìsta 
hromada domù, odtud paprskovitì se rozbíhající okrajové ètvrtì. Z toho 
všeho asi uprostøed èouhá vysokánská štíhlá vìž svatého Bartolomìje. 
Trochu napravo synagoga a vzadu ještì redemptoristický kostel, porùznu 
vìže a vìžièky ostatních kostelù, pivovarská vìž a pak tovární komíny po 
celé ploše mìsta. Na západním okraji je jich hned menší les; je to kom- 
plex škodovky.

Dnes jsou komíny vìtšinou nìmé, protože je nedìle, a vzduch nad nimi 
a støechami a vìžemi je èistý a všude dokola nad zvlnìným povrchem 
panuje jasno. V dálce vykukují haldy západoèeské pánve a ještì dál, až 
neuvìøitelnì daleko, Šumava. Rýsuje se docela èistì a samozøejmì, trochu 
modrá a pastelová, a táhne se skoro po celé délce obzoru. Všude je dnes 
klid, takže ta spousta støech je jako nahá a mlèí a z celého toho množství 
domù a ulic a komínù sem nedoléhá nejmenší zvuk.

Za jeho zády leží velikánský rybník a na nìm spousta oslnivì bílých 
plachet.Tady na kopci vane lehce vítr; osvìžuje a chladí pøes košili, pro-
tože obloha je èistá a modrá, a když se do ní zadívá, zaènou mu prchat 
pøed oèima malé bílé bublinky. A protože všude kolem leží pole, nìkde 
nahoøe ve vzduchu nepøetržitì vyvádìjí skøivani.

V takový den si vyrazila ven spousta lidí. Jsou roztroušeni všude kolem. 
Courají se pìšky nebo se pouze vznášejí. Pláž rybníka za jeho zády odtud 
vypadá jako narùžovìlá skvrna, co se tam maèká lidí. Napravo je zase 
vidìt až na silnici, po ní frèí motocykly a auta, pøevážnì všechny smìøují 
ven, z mìsta.

Zhluboka dýchl a zahledìl se rovnì pøed sebe na støechy domù. Díval 
se, zdali se již neblíží. Podíval se na hodinky a uvìdomil si, že je ještì  
pøíliš brzo. Nic, jen polední klid, slunce, skøivani, dole nedìlní mlèící 
støechy, v dálce haldy a hory. Teï nìkde vysoko nad ním vrèí aeroplán. 
Zvedl za ním hlavu a hned pøimhouøil oèi, jak ho píchl ten jas. Je ve slun- 
ci, pomyslel si, a zaclonil si èelo rukou. Nevidìl nic, jen lehounké modro,     
a po chvíli ty prchavé, bìlavé bublinky.

Zadíval se na svou ruku a zaèal si prohlížet ciferník hodinek, sledoval 
velkou minutovou ruèièku, jak lehounce, jako nitka, tikavì krouží pod sklíè-
kem; sledoval ji, až pocítil, že zatajený dech se dožaduje ven. Rozdý-    
chal se a cítil, jak se mu rozbušilo srdce. Pøiblížil si ciferník ještì blíže          
k oèím, až jej mìl docela blízko pøed sebou; nyní musel oèi napínat, aby 
vidìl ostøe. Proèetl všechna drobounká slova, uvìdomoval si vlasové, na-
zelenalé ruèièky a drobné �upky svìtélkující hmoty, u každé èíslice vždy 

LADISLAV SMOÈEK 

Èekání
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jedna. Zakryl hodinky druhou rukou a nechal jen škvíru, kam pøiložil 
otevøené oko, ale uvidìl jen oslnivou tmu. Náhle si vzpomnìl na aeroplán, 
rychle vzhédl a pøímo do slunce. Zachytil na mžik nevýslovný kotouèek       
a hned prudce smáèkl oèní víèka. Na ploše tmy, která se mu utvoøila     
pøed oèima, zaèaly tøaskavì padat oranžové a zelené skvrny. Po zvuku 
letadla už nebylo ani památky, jen sluch si znovu pøipomnìl skøivany,      
kteøí se bez pøestání tøepetali nìkde vysoko v obloze. Pomalu otevøel oèi     
a zelená skvrna mu ještì chvíli klesala pøed oèima, než zmizela.

Kopec se zdál teï liduprázdný, jen opodál, nìco dole pøed ním, se 
vznášeli nìjací dva lidé. Mezi stromy bylo vidìt napjatou sí� a v ní si nìkdo 
hovìl. Až po chvíli zpozoroval, že vedle sítì, na kraji lesa, sedí staøec          
v slamìném klobouku a tmavém saku, objímá si kolena a hledí na rybník. 
Opìt se podíval na hodinky; bylo poøád ještì dost èasu. Zase ho upoutala 
minutová ruèièka, znovu a znovu se vpíjel do její nekoneèné krouživé cesty. 
Pøiložil si hodinky k uchu, aby slyšel jemný šelest �apajícího strojku.

Rozhlédl se kolem. Po pískové cestì vedoucí sem nahoru se pomalu 
táhla skupinka nìjakých lidí. Pomyslel si, jak se asi potí. Nad ním nìkdo 
promluvil. Vzhlédl a asi tak ve výši pìti metrù spatøil tìlnatou ženu v leh-
kých šatech z kvìtovaného hedvábí. Coura, øekl si. Poøedtím už asi byli 
nìkde venku, protože mìla plnou náruè narvaných polních kvìtin. Línì       
a pomalu šlapala vzduch; z jednoho pøedloktí se jí houpala ušmudlaná 
kabelka. Pocem, Karlíku, zvolal muž v letní košili, zøejmì manžel, asi na 
šestiletého ušouna, který jim neustále utíkal a øehtal se vysoko nad obì-
ma. Tak neslyšels, zajeèela za ním žena a clonila si rukou èelo. Nìkolik 
kvìtin jí spadlo dolù, ona sama se zastavila a šlapala jen natolik, aby se 
udržela ve stejné výši. Kluk neochotnì poslechl, pøestal pohybovat noha-
ma a snášel se k nim dolù. V ruce držel prut, kterým co chvíli švihal kolem 
sebe. Nevychovanej parchant, øekl si. K celé té rodince rázem pocítil anti-
patii. Manžel se snesl na pìšinu a rozhlížel se kolem, clonì si èelo, zatímco 
druhou ruku založil protivnì v bok, žena v kvìtovaných šatech se popelila 
nad ním, trochu stranou a lovila z kabelky asi cukrle. Zase jí upadlo nìco 
narvaných kvìtin. Païouøi, pomyslel si a dostal na ty lidi vztek. Pøedsta-
voval si ji, jak se vznáší na jaøe kolem rozkvetlé lípy a do sáèku škube 
lipový kvìt. Neposlušný kluk se mezitím také snesl a bìhal po svahu, 
švihaje prutem po nìjakém motýlu. Muž se uvelebil na trávníku. Maruš,   
øekl manželce, vzala jsi s sebou noviny? Maruš se neustále potloukala     
ve vzduchu. Všiml si, že má rozèábøené vlasy. Jak musí být asi líná, 
pomyslel si, vidìl ji doma, jak mlaská pøi jídle. Vstaò, tady nebudeme, øekla 
Maruš a sahala si do kabelky nejspíš pro další cukrle. Sledoval její zvol-   
na pumpující kolena. Nech toho a pojï, jeèela do dálky na kluka, který byl 
až dole. Manžel vstal. Pùjdu lesem, øekl. Šoural se smìrem ke stromùm, 
kde visela ta sí�.

Staøec sedìl poøád na kraji lesa a hledìl dozadu na rybník. Jak je 
dneska èisto, prohodil muž nahoru k ženì, ale ta se už vznášela nad 
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borovicemi. Bylo mu manžela trochu líto. Díval se, jak mizí mezi stromy. 
Nad lesíkem se ozvalo znovu øezavé zajeèení: Tak Karlíku, neslyšels?    
Pod kopcem se kluk vztyèil. Nìco asi kutil ve stráni, rozhlédl se a zaèal     
se vypracovávat do vzduchu. Mrskal nožièkama jako rybièka, až se dostal 
do úrovnì lesa. Pak se pustil smìrem, kde zmizeli rodièe.

Na obloze zase vrèelo slabì letadlo. Snažil se je objevit. Letìlo tento-
krát docela nízko, teï pilot vypjal motor, donesly se sem obèasné rány        
z motoru. Letadlo klouzalo smìrem k letišti, až najednou splynulo s tma-
vým pozadím.

Ona skupinka mezitím dorazila na kopec. Stáli v hlouèku, asi žvatlali      
a nìco si ukazovali. Nìjaký muž se trochu vznesl, pravdìpodobnì, aby se 
o nìèem pøesvìdèil z vìtší výšky, a zase se spustil na zem.

Na výpadové silnici vytrvale svištìla doprava. Poøád lehce vanul vánek; 
pøicházel z rozlehlých ploch lesù, které se táhly za jeho zády. Cítil, že kùže 
pod košilí je pøíjemnì studená, jak ji zchladil odpaøený pot.

Pod kopcem spoèívala nehnutì Plzeò. Uvìdomil si prostor a zhluboka 
se nadechl. Napínal zrak smìrem na mìsto. Podíval se znovu na hodinky. 
Hergot, cože už netáhnou, øekl si netrpìlivì. (1959)

  In: Rùžový aeroplán, Divadelní noviny, Praha 1997

PODOBY PANA K.T.

KAREL TRINKEWITZ

Je teplý øíjnový podveèer roku 1875. Na Malostranský rynk se snáší 
modravá tma, v níž utonula vìž mikulášského kostela. Z oken domù padá 
na dlažbu žlutavá záøe a chvílemi zajiskøí na kamenech pod kopyty drož-
káøských koní drobné létavice. Svìtlo se odráží i na pomníku maršálka 
Radeckého a na tváøích dvou vousatých mužù, kteøí pøicházejí od Hradu 
dolù po koèièí dlažbì Ostruhové ulice.

„Èas, pøíteli Svatíèku, èas zpùsobuje kosmické zmìny. Hodnì jsem o tom 
pøemýšlel, když jsem psal Písnì kosmické. Ano, èas pùsobí kosmické 
zmìny.“

„Anebo komické zmìny, pane Nerudo. Také na to myslívám od té doby, 
co jste mì vyzval, abych se pokusil o prózu. Mùj Matìj Brouèek podnikl 
cestu èasem – a øeknu vám, že zmìny, které pøitom natrefí, jsou pøede- 
vším komické. Èas všechno mìní, ale zdá se mi, že dává všemu nádech 
komièna. Pohleïte jen na tu postavu na pomníku. Také maršálové podléhají 
útokùm èasu. Co asi zbude po tomhle maršálovi. Nejspíš tak ještì Radecký-
marš!“

V Malostranské besedì 
pøed sto lety aneb Stroj èasu
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„Ano, ano – po maršálech zbudou èasto jen marše nebo demarše. Ale co 
nám ti maršálové stojí penìz. Èetl jsem si pøed chvílí v novém èísle Svìto-
zoru z 8. øíjna 1875. Pojïte sem pod lucernu, pøeètu vám to, hle tady: máme 
tøi milióny lidí, jichžto zamìstnáním v èase nejlepšího stáøí a síly jest – 
vojanèina, a tady níž: stálá vojska evropská stojí každoroènì za èas míru 
1050 miliónù tolarù. Ale to není vše, k tomu ještì ohromná obì� národo-
hospodáøská… dohromady stojí stálá vojska 1750 miliónù tolarù každý rok 
obèany státù evropských.“

„Poslyšte, pane Nerudo, až tohle bude nìkdo èíst za sto let, to se mu 
jistì bude zdát komické, že lidé mohli vydávat tolik penìz za vojanèinu.     
Co tomu asi takový ètenáø øekne?“

„Jako my, milý Èechu. To byly èasy, které pominuly!“
„Anebo: Ty èasy se pominuly! Ale øeknu vám, že bych rád vymyslel tako-

vý stroj èasu, kterým bych se mohl podívat do roku 1975!“
„Poslyšte, Èechu, není to támhle pod podloubím radnice pan redaktor 

Arbes? Ó, je to jistì on, vidíte – smeká a kyne nám… Dobrý veèer, milý 
Arbesi! Vy nám jistì poradíte jak sestrojit stroj na cestování èasem, vždy� 
jste se tím problémem zabýval ve svém romanetu Newtonùv mozek.“

„Dobrý veèer, pane Nerudo, dobrý veèer, pane Èechu. Hledáte námìt 
pro nový výlet pana Brouèka – tentokrát do dvacátého století? Ó, ano – èas 
– to je problém. Jak ho roztáhnout, abychom se dožili dvacátého století, 
prodloužili si život. Dilatace èasu! To bychom museli mít kámen mudrcù – 
ten prý to umožòuje. Staèil by takový jeden kámen, EIN STEIN, jak øíkají 
Nìmci. A to bychom potom mohli za sto let vejít do téhle budovy, která ještì 
loni byla malostranskou radnicí – a vidìli bychom, co se s ní za ta léta stalo. 
Co vy tomu øíkáte, mistøe Nerudo?“

„Také bych to rád vìdìl. Víte, narodil jsem se kousek odtud, v Ostruho-
vé ulici, a vím o Malé Stranì mnohé. Tenhle dùm má pøebohatou tradici – 
zvláštì pokud jde o vìci veøejné. Roku 1507 zde byl ve vìzení popraven 
vážený mìš�an Ráj. 1649 zde soudili dceru architekta de Bossiho pro cizo-
ložství. Soustøeïovali se zde i umìlci: napøíklad roku 1692 sem byl dán do 
vìzení pro výtržnost malíø Petr Brandl. Jako žalobce zde vystupoval ve spo-
ru zastánce èeského jazyka pan Bohuslav Balbín. Víte, budoucnost si bude 
moci vybrat, na kterou tradici chce navázat.“

„Pánové, nejsem zbyteènì dvojnásobný Èech: mohu vám s urèitostí 
pøedpovìdìt, co tu bude urèitì ještì za sto let: pøidržme se piva – to urèitì 
dorazí i do pøíštího století i bez stroje èasu. Pøátelé, pojïme ke Svatému 
Tomáši na pivo!“

A vousatí páni redaktoøi unisono zvolají do modravé tmy na Malostran-
ském námìstí vzhlížejíce k maršálovu pomníku: „Svatý Tomáši, nedej zahy-
nouti nám ni budoucím – žízní!“ A když zacházejí za roh radnice, slyšíme 
ještì, jak se pan Arbes tìší: „Pánové, dáme si každý jednu èernou!“ Tu se 
pan Neruda obrátí k pøátelùm a dùvìrnì jim sdìlí: „Pánové, øekl bych, že 
ještì za sto let bude každý školák vìdìt, že jsem mìl nejradìji SVÌTLOU!“
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Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA

JAN SOJKA

Z tajných deníkù Antidivadla – èást 14.

Støeda 28. 7. 2021
12.30: Zaèínáme v Ósace (restaurace Na Rozcestí v Oseku), jedenáctý 

roèník zahajujeme dvanáctkou a pøípitkem jak na ty, kteøí letos nemohou 
(napø. básník Radek Fridrich, redaktor Vlno, bohemista Martin Šíp neboli 
Šipiè nebo Vojta „Germán“ Nìmec, jenž šíøí literaturu a demokracii v Ma-
ïarsku), tak zejména na ty, kteøí postupnì pøijedou.

12.40: Zdenda glosuje (Zdenìk Nìmeèek, první a jediný houslista Anti-
divadla): „Když chlastám, zásadnì nebleju, ale mám tøi dny deprese. To 
bych radši blil.“

13.00: Zdenda: „Já se tìším, jak se tady vždycky nachechtám. To víš, 
doma se už moc nezasmìju…“

16.00: Veèírek na baráku startujeme už odpoledne, èas je stálé vzác-
nìjší, lidový herec Bebleb (Marek Velebný) po roli ve filmu Národní tøída 
vypráví o dalším angažmá: „Budu taky v tom novým, Prvok, Šampon, Teèka 
a Karel.“

Socha: „A co ti tam dali?“
Bebleb: „Tancuju tam.“
Socha: „Kde jako?“
Bebleb: „V gay clubu.“
Socha: „A jak ti to šlo?“
Bebleb: „Dobrý, byla tam prdel.“

19.00: Na sajdkáøe pøirachtala lingvistka Jana Vejvodová neboli Jana 
VejH O a vrtulník vyplivl politikána Ondøeje Ženíška neboli Ondru Ženitbu, 2

naèež je Zdenda vítá a dává jim demokraticky na výbìr – borùvkovice, nebo 
oøechovice?

21.11: Debata o autoritách v plném proudu vína, slovem vázne pan 
Zdenda: „Naposledy jsem vidìl autoritu v televizi, v dokumentu, bylo to…, 
no jak tam…, no bylo to o tom…“

Socha: „O Hitlerovi…“

21.30: Poprvé promluvil Jan Paur neboli Kòour, ovšem najít souvislost 
mezi jeho dvìma vìtami je hlavolam pro krále logiky: „Kdo chce kafe? 
Jezdím sem už od devatenácti.“

23.02: Zdenda radí Kòourovi: „Na vztahy ser, seš lúzr.“
Kòour: „Mám dnes narozeniny.“
Zdenda: „Tak vidíš.“

Téma: Vitinka 2021 - 11. roèník



14

Ètvrtek 29. 7. 2021
9.25: Snídáme kafe a mísu plnou blbých kecù, Kòour si dopøává oblo-

žené vejce, Zdenda si neklidnì kontroluje obsah svých trusnic, zda to ná-
hodou není to jeho, co mu zbejvá. Vše je v poøádku, což Zdenda úlevnì 
potvrdil: „Potøebuju pivo.“

11.09: Do pøíbytku vpadli ti dva, DCharvát neboli Charvy a DBrabec 
neboli Brabèák. Druhý vykládá mohutné zásoby a první si dává cigáro, musí 
vorazit, pøece jen celou cestu jel. Mezi prásky se Charvy dopouští slibu: 
„Letos budu zapisovat do Deníkù.“

12.20: Obìdváme v Ósace a vítáme básnického barda Pepu Straku, má 
v plánu pít, èíst a za dva dny nachodit 50 km.

12.55: Charvy pod dohledem Brabèáka plní slib a zapisuje: S Brabèá-
kem jsme po letech výzkumù a nesèetných studií publikovaných v reno-
movaných èasopisech došli k této komplexní diagnóze Jana Sojky neboli 
Sochy. Pacient trpí: 1) Tourettovým syndromem (vrozené neuropsychia-
trické onemocnìní projevující se nezvladatelným puzením, pohybovými       
a zvukovými tiky), 2) Obsedantnì kompulzivní poruchou (opakování urèi-
tých rituálù, napø. plánování akcí s roèním pøedstihem, mytí již umytých 
rukou, utírání suchého nádobí), 3) Poloautismem (abnormální sociální inter-
akce, opakující se vzorce chování, napø. kofola, rumcajs, øíhnutí).

13.55: Brabèák zaznamenal Zdendovo vzpomínání na zašlé èasy, nad-
øízený si ho pozval na výslech a Zdenda si všiml v pootevøeném šuplíku 
nahrávacího zaøízení.

Nadøízený: „Soudruhu, líbí se ti Kryl?“
Zdenda (agent Houslista): „Ten drnkálista?“

14.20: Brabèák pokraèuje v zápisech: Stále sedíme v Ósace, Jan Sojka 
si totiž peèlivì zjistil odjezdy autobusù z Oseka na Vitinku, takže nám ujel.

14.30: Brabèák dotøetice: Doplòuji diagnózu stanovenou Charvym, So-
cha ještì trpí tzv. Syndromem neklidných nohou, pro který je typické nutká-
ní pohybovat dolními konèetinami, u Sochy se to projevuje vestoje, vsedì    
i vleže.

17.40: Ondra Ženitba zaznamenal: Zaèínají pøípravy na veèírek, kvùli 
množství hostù se nevejdeme na terásku, pøesunujeme stoly pod oøech. 
Brabèák s Charvym zùstávají na pùvodních místech, odmítají vstát, drží se 
židle a vína.

Charvy: „Oni nás vyhánìjí!“
Brabèák: „To je odporný odsun!“
Charvy: „Jsme jako sudetští Nìmci!“

18.00: Dorazila vzácná návštìva z Francie, výtvarník a nakladatel Ro-
man Kameš. V Paøíži se vyzná, na Vitince zabloudil… Veèírek se rozjíždí, 
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lahve vína závratnì mizí, Jana VejH O vytleskala Pepu Straku a úsmìvem 2

ho donutila k autorskému ètení z knihy Mìsto Mons.

0.41: Kòour zapsal tento rozhovor:
Brabèák: „Jdu spát.“
Socha: „Máš nìco na pøikrytí?“
Brabèák: „Pøikryju se Charvym.“

Pátek 30. 7. 2021
9.45: Pepa Straka vyráží na túru, neví kam, neví proè, ví jen, že musí. 

Brabèák se odebírá na toaletu. Je to jediný tvor, kterej se jde na WC vy-
øehnit. Snídáme a povídáme o holkách.

Zdenda: „…tu už jsem dlouho nevidìl, jak vypadá?“
Charvy: „Na svùj vìk furt dobøe. A má syna.“
Zdenda: „Prej je starší než ona.“
Brabèák z hajlzlu: trhavý øehot
Do toho pøijíždí prozaik Milan Èechura neboli Èechíno.
Socha: „Zaèíná È-humor.“
Èechíno: „Blbèe.“ (z hajzlu duní øehot a spláchnutí)

Zdenda odpoledne zapsal: Po obìdì v Ósace a doplnìní zásob jsme se 
pøesouvali na Vitinku. Velitelem prvního vozu byl Charvy, øidiè Èechíno         
a já s Kòourem vzadu. Chválím Èechína, jak dobøe øídí, a oceòuju, jak se      
v tomto kraji vyzná, když vtom místo na Vitinku Èechíno neèekanì odbo-
èuje do areálu Osecké obchodní spoleènosti s.r.o.

Charvy: „Zdendo, s tou chválou jsi to pøehnal.“
Na druhý pokus a poté, co jsme si proti své vùli prohlédli zemìdìlskou 

techniku, odboèujeme správným smìrem na Vitinku. Po pøíjezdu se osádka 
druhého vozu s chechotem ptá Èechína, co ten jeho manévr znamenal.

Èechíno: „Pøedseda spoleènosti je mùj bejvalej spolužák.“

18.00: Zaèíná veèerní program. Pøibyl kameraman Antidivadla Jiøí Bro-
žík alias Patkin, divý básník Robert Janda a hlavnì se v plné divadelní do-
stavil Potulný herecký spolek inžinýra Barovièe ve složení: herec Marek 
Marovièová alias Baroviè, hereèka Soòa Kratochvíl a hereèka-režisér Irena 
Velich. Za skývu chleba, trocha stínu zpod oøechu a pár litrù deš�ové vody 
ze sudu mistrovsky sehráli drama Morell.

20.36: Po produkci pijeme bílé i èervené, k tomu temný jägermeister, ne-
jsme žádní xenofobové, a spoleènì veèeøíme z gulášového megakastrolu. 
Sytý Kòour zachytil tento hovor:

Zdenda: „Mùžu si pøidat?“
Socha: „Neupejpej se, už jsou tam jenom zbytky.“
Inžinýr Baroviè: „Já ještì nemìl.“
Zdenda: „Tak to si urèitì pøidám.“
Vše na závìr zhodnotila Jana VejH O: „Chci se dožít pøíštího roèníku!“2
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STANISLAV BUKOVSKÝ

Èlovìci a lid

POSTPRAVDY

Èlovìk je dobrý. Ale lidé jsou zlí. Proto také slovo èlovìk nemá množné 
èíslo, dobøí jsou jen jednotlivci. Jednotné èíslo od lidí je lid, což je vlastnì 
zase plno lidí. Všem lidem dohromady se øíká lidstvo. Øekneme-li, že je 
nìkde hodnì lidstva, bude jich každopádnì mnohem ménì, než když slovo 
lidstvo použijeme v jednotném èísle. Jednotné èíslo se tudíž týká vìtšího 
poètu lidí, než èíslo množné. Velmi nespisovné je ale øíkat, že nìkde je 
hodnì lidu, ještì horší je lida.

Lidé se dìlí na ženy a muže, paní a pány a taky dámy a pány. Lidovì jim 
lze také øíkat ženské a mužští, ještì lidovìji ženský a mužský. Nedospìlí 
lidé se dìlí na chlapce a dívky. Pøipus�me, že je dìlení na dvì pohlaví již 
pøekonané, jak víme, rùzných pohlaví je mnohem víc, ale jazyk se s tím 
dosud uspokojivì nevypoøádal. Zatím to dospìlo jenom k tomu, že se 
nìkteøí lidé jmenují paní Novák. Ta Novák však klidnì mùže být žena se 
vším všudy. Také doposud známe jen dvoje toalety, mínìno tím sociální 
zaøízení, zkrátka záchody. Jsou pro ženy èi dámy a pro muže nebo pány. 
Ostatní pohlaví pøicházejí zkrátka, kdo ví, jak to øeší, kam chodí, když 
nìkam jít musí.

Pán je jakýkoliv pán. Ale pøidáme-li k pánovi jméno, už nebude pán, ale 
pan. Tøeba se pán mùže jmenovat pan Nováèek. Jenom Bùh není Pan 
Bùh, ale vždycky Pán Bùh, zdrobnìle Pámbíèek. Voláme pane Nováèku! 
Nìkdy i pane Nováèek!, to ale moc správné není. Na Boha voláme Pane 
Bože, nikoliv Páne Bože ani Pane Bùh natož Páne Bùh! Na pána, když 
neznáme jeho jméno, voláme jenom pane a nikdy ne páne. 

S paními takové problémy nejsou. Paní jsou za všech okolností paní. 
Osloveni pani je krajnì nespisovné. Panímáma, familiérnì paòmáma,   
zase zastaralé. Je-li paní v letech, je vhodné jí øíkat mladá paní. Pìkná 
mladá paní je panièka. Taková mùže být ve slušivých šatech, v plavkách      
i bez plavek. Paninka bývá hezky obleèená, mùže být i v plavkách, ale ne 
bez nich. Panièkou, a to bez ohledu na její vìk, je také paní, co má pejska 
nebo psa. Pán, co má psa, je toho psa páníèek.

Lidé jsou zároveò obèané a obèanky, protože žijí v obcích. Hodí se to 
hlavnì na mìš�áky, ale obèané jsou i venkované a dokonce i ti, co nežijí     
v žádné obci, ale na samotì. Nìkdy se øíkalo obèane i jeho královskému 
velièenstvu, ale zpravidla až krátce pøed jeho smrtí. Obèanky jsou nejen 
ženy, ale také prùkazky. Mimo domov by je mìly mít pøi sobì jak obèanky, 
tak obèané.

Soudruzi jsou jak lidé, tak zvíøátka, známe to z pohádek. U lidí jsou ještì 
soudružky, ne tak u zvíøátek. Jeden èas byli soudruhy a soudružkami skoro 
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MARTIN KOPØIVA

Esemeska z nebe

MLADÝ ZÁPAD

Už jednou jsem tudy šla. Pøed pìtapadesáti lety. Teï podruhé. A na-
posled. Není cesty zpìt. Louèe po stranách nahradilo moderní osvìtlení      
a kolem bylo èerstvì vymalováno. A to nejlepší? Už tu nebyly dlouhé, 
oprýskané schody, které èlovìk musel vystoupat. Ach, ty nekoneèné 
schody! Nahradil je stejnì nekoneèný eskalátor. Já se vezu a vzpomínám, 
jaké to bylo tenkrát pøed lety…

Tehdy mnì mìlo být navždy tøináct let.
Rozbité zdivo, sem tam nìjaký obrázek. Schody byly vysoké, èlovìk 

èastokrát musel zastavit a rozdýchat tu døinu. O to potupnìjší bylo, když 
vás pøedbíhal dìdeèek o holi nebo babièka na koleèkovém køesle. Jak to 
dokázala vyjet? A pak, když jsem uvidìla po pravé stranì ukazatel, který 
oznamoval, že se mám nadále držet po žluté – jako by tu byla nìjaká jiná – 
a že je to ještì pìt kilometrù, jsem nahoøe na konci cesty spatøila svìtélko. 
A tím má vzpomínka konèí. Tehdy jsem se ještì vrátila, dnes už takovou 
možnost mít nebudu.

Z rozjímání mì vytrhl až onen starý ukazatel. Všimla jsem si, že na  
nìm chybí údaj o kilometráži. Byl nahrazen údajem èasovým. Inu, doba 

všichni. I pan prezident. Kdo se tomu oslovení zpìèoval, nemìl na rù-   
žích ustláno. Soudruhy ale nebyli podezøelí ze spáchání trestného èinu, 
zvláštì ne, jednalo-li se o rozkrádání socialistického, èili státního majetku. 
Obzvláštì pak ne obžalovaní a odsouzení. Ti darebáci mìli nárok jen na 
oslovení pane. Èili soudruzi prokurátoøi soudili pány obžalované.

V nìkterých spolcích se èlenové oslovují sestro a bratøe, pøitom si 
navzájem nemusejí být vùbec pøíbuzní. Známe to pøedevším ze Sokola.     
U Vlastenecko dobroèinného spolku baráèníkù jsou zase tetièky a sousedé. 
Lidem s titulem se nìkdy øíká, hlavnì døíve se øíkalo, pane doktore, pane 
profesore, pane inženýre. Èili lidé s titulem mohou mít, na rozdíl od lidí 
ostatních, pøi rozhovoru pøíjmení zamlèené. Dìtem ve škole se øíká jen 
pøíjmením. Napøíklad: K tabuli pùjde Novotný. Protože dìti ještì nejsou 
paními ani pány. V dobì nepøechylování pak nemusí být zøejmé, má-li jít     
k tabuli chlapec Novotný nebo dívka Novotný. Ale to zas nemusí ani tak 
moc vadit, když už jsou jednou u tabule, vyzkoušet se mohou oba dvì         
èi obì dva.

Všechno je v podstatì jednoduché. I cizincùm, co èeštinu moc neo-
vládají, by v tom po pøeètení tohoto zamyšlení mìlo být jasno. A cizinkám 
taky.
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pokroèila i tady… Zbývalo mi ètrnáct minut. Ohlédla jsem se, zda mì 
nepronásleduje nìjaký spìchající dùchodce bera schody po dvou. Byla 
jsem sama.

Pøekvapilo mì, když o kus dál bylo pohozeno nìkolik novin. Hbitì jsem 
se pro jedny ohnula. Jejich titulní stranu jsem ihned odsoudila. Pøehlednost 
nula. Rozvržení jakbysmet. A stejnì by se dal ohodnotit i obsah. Jednalo se 
vlastnì o telefonní seznam. Jen ta èísla chybìla…

Ètvrthodinka ubìhla rychle. Èlovìk se tøeba dozvìdìl, kde bydlela 
jakási paní Havránková nebo pan Motýlek. S pøekvapením jsem zjistila,     
že cedule ohlašuje konec cesty již za dvacet vteøin. Zahodila jsem tedy 
noviny a pøipravila se na výstup. Z pohyblivých schodù jsem musela pøímo 
vyskoèit. Já, ve svém vìku!

Pøede mnou se objevily nastevøené dveøe. Èekárna. Vešla jsem do malé 
místnosti, kde byly podél stìn rozmístìny židle. Na šesti z nich nìkdo 
sedìl. Vpravo asi osmdesátiletý pán strnule hledìl do zdi, naproti mnì 
sedìly dvì dámy dùchodového vìku a vlevo byli ob jedno místo – hlavnì 
nesedìt vedle sebe! – rozesazeni dva starší muži a jedna ètyøicátnice, 
která nakukovala do novin. Uprostøed místnosti stál pøístroj, který èasto 
vídáme v bankách. Stiskla jsem tlaèítko a mašina mi na oplátku pøiøadila 
poøadové èíslo 257. Vzala jsem si lísteèek a sedla si napravo, dvì místa   
od starého pána v brýlích.

Asi za deset minut bylo prostøednictvím tabule vyvoláno èíslo 251. Nikdo 
se však nezvedl ani poté, co ho k tomu vyzval místní rozhlas. Nakonec 
jsem musela svého souseda v tmavých brýlích a bílou holí v ruce upo-
zornit, že je na øadì. V èekárnì jsem strávila nìco pøes hodinu. Pøišlo     
pár nových zájemcù o místo, mezi nimi i dvacetiletý mladík. Teï se však   
na svìtelné tabuli ukázalo další èíslo. To moje. Zvedla jsem se, vzala si 
kabelku a vydala se k druhým dveøím. Cestou jsem si ještì stihla vyndat 
høeben a pøièísnout si neposlušnou vlnku, nahmatat rtìnku a namáznout 
rty. Øasenku jsem nenašla.

Ocitla jsem se ve spojovací chodbì. Po své poslední zkušenosti s eska-
látorem a èekárnou jsem vyhlížela taxík. Nakonec jsem se ale spokojila       
s nálezem žluté znaèky na zdi. Vyrazila jsem do neznáma. Šla jsem dále 
nejen po znaèkách, ale i po stopách svého pøedchùdce v zjevnì neumytých 
botách. Kdo to jen byl?

Jasnì. Ten chlap.
Tìlem i duší. A napoøád, i v téhle zvláštní chvíli.
Ale není nad to žít jako chlap. A tak i umøít…
A já jako žena? To bylo taky super!
Znovu jsem sáhla do kabelky a pokusila se najít øasenku. Marnì.
Chodba se stáèela doleva a po tøiceti metrech jsem došla k cíli. Další 

dveøe. Už zas? A vedle nich, svìte, div se, další výdobytek moderní doby. 
Èísla od nuly do devítky a displej.
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Zadejte váš PIN
Tak jednoduše znìl pokyn. Problém byl, že jsem o žádném svém kódu 

nevìdìla. Zadala jsem pøedchozí trojciferné èíslo, ale dveøe se ani nehnuly.
Co dál? Napadaly mì rùzné kombinace.
Rok narození.
Telefonní èíslo.
Heslo od sejfu…
Než jsem je však staèila vyzkoušet, sáhla jsem do kapsy. Nevím, co mì 

k tomu vedlo. Vím jen, že to bylo správné rozhodnutí. Nahmatala jsem 
øetízek, na kterém bylo vyryto osm èíslic.

9144 6012.
A pak jsem si vzpomnìla. Na tu poslední chvíli tam a tu první tady.
Andìl.
Byl to jen krátký okamžik, jedna pikosekunda. Pøiletìl, podíval se na 

mne a nìco mi vložil do kapsy. Neøekl nic a beze slova zmizel. Ta chvilka 
mnì utkvìla v pamìti. Vzpomnìla jsem si na ni ale až teï.

Osm èíslic. Vymaèkala jsem danou kombinaci a heslo potvrdila.
„Vítejte!“ pøivítal mne muž sedící za stolem.
Stála jsem v kruhové místnosti. Vlevo byla velká kartotéka, naproti ní 

skøíò s vìšákem. Uprostøed stùl. A za ním v køesle on.
Svatý Petr.
Sedìl za stolem a usmíval se na mne. Úsmìv jsem mu opìtovala, ale 

bez té øasenky jsem se cítila celá nesvá.
„Na vše tu dohlížím už hezkých pár let. Ani nevím, jak dlouho. Nikdo     

mi to nikdy neøekl. A taky netuším, proè jsem se musel pøejmenovat.          
To nevíte?“ všiml si mého pøekvapivého pohledu.

„Když to tady zaèalo, byl všeho nedostatek. Vody, vzduchu, pùdy, ryb, 
ptactva, zvìøe, lidí. I problémù. Tak to mùj šéf vyøešil. A po týdnu najed-  
nou bylo vše.

Svìt vcelku fungoval, až do oné známé bratrovraždy. Nu, a najednou 
Nejvyšší potøeboval soudce. V úvahu pøipadalo pìt lidí: On sám další  
funkci pro sebe nechtìl, Kain to být nemohl a Ábel jako postižený soudit 
nesmìl. A jelikož tehdy ještì nebylo feministické hnutí v øadách – tedy 
spíše v øadì – obyvatel rozšíøeno, usedl jsem do toho køesla já.“

Adam.
A povídal dál, hlas mìl pøíjemný, krásnì se poslouchal. Zavadila jsem 

pohledem o své hodinky a najednou jsem si vzpomnìla. Vytáhla jsem svùj 
iPhone…

Už jsem dojela. Je to tu fajn. Mìjte se tam dole dobøe, tìším se na vás. 
Vaše Bohuš.

Vy�ukala jsem esemesku a poslala ji nejbližším.
Vypnula jsem telefon a znovu se zaposlouchala…
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Povìzme hned na poèátku, co volbou názvu recenze máme na mysli: 
bohemista Petr A. Bílek totiž nedávno oznaèil v Respektu tøetí (dospì-
láckou) knihu Vratislava Maòáka Smrt staré Maši (Host, Brno 2022) z po-
hledu ètenáøù za „výlet do památníku písemnictví nebo na Staré bìlidlo“. 
Pøipus�me, že své tvrzení autor recenze podepøel racionálními argumenty, 
jenže èí pohled mohl mít na mysli? Tìch, kdo neètou a pro nìž každá netri-
viální kniha pøedstavuje cosi jako exkurzi do Památníku písemnictví, anebo 
tìch, kteøí naopak natolik dychtivì ètou kdejakou mediálnì pøeceòovanou 
krátkodechou slátaninu, u níž se zdùrazòuje, že má váhovou hodnotu 
namátkou 919 gramù? Máme za to, že ti ani oni po Maòákovì vytøíbené 
prozaické knize nesáhnou ani náhodou.

Rovnìž v tomto pøípadì (stejnì jako u jiných beletristických publikací) 
jde pøedevším o estetickou hodnotu díla, nicménì pro úplnost pøipomeò-
me, že ètyøiatøicetiletý støíbrský rodák Vratislav Maòák je prozatím jediným 
západoèeským laureátem Ceny Jiøího Ortena (za povídkovou knihu Šaty     
z igelitu, kterou plzeòští porotci mírnì øeèeno nepochopili a povrhli jí) stejnì 
jako jedním z pøedlouhé øady laureátù rozporuplné Ceny Bohumila Polana 
(za román Rubikova kostka). Po nìkolika knížkách urèených zejména kate-
gorii „dìti a mládež“ se spisovatel ve svém opusu è. 3 (opìt souboru poví-
dek) pustil do svého druhu historické prózy, mínìna je však próza pøevážnì 
nadèasová a mimoèasová, nebo� nekráèí o lineární vyprávìní o minulých 
lidech v minulých dobách. 

O skuteèné vypravìèské tonalitì mají v povídkách co nejzøetelnìji vypo-
vídat zvolená žánrová urèení, jež Maòák pøedkládá co podtitul každé z uve-
øejnìné šestice próz: knížka zaèíná zprávou od Visly, poté pøichází postup-
nì na øadu pohorská balada, støedomoøská arabeska, zkazka z Orientu, 
legenda z Branibor èi groteska ze staré Prahy. Nesedejme však autorovi   
na lep: nejednou bychom totiž mohli o kdekterém žánrovém oznaèení 
náramnì zapochybovat: kupøíkladu zmínìná „zpráva“ je do znaèné míry 
postmoderní kvazilegendou a zmínìná „legenda“ naopak pøedstavuje 
lovecraftovský thriller jak se patøí, v nìmž chybí snad jen krapítek vampy-
rologie. S nièím takovým se na biedermeierovském Starém bìlidle jistìže 
nesetkáme!

Podivovat se malinko mùžeme i nad titulem autorovy knihy: Smrt staré 
Maši. Odkazuje ke vstupní povídce èasovì lokalizované do takøeèené 
žhavé souèasnosti a vypráví se v ní o úmrtí jedné staré ženy jménem Maša 

(NE)KRITICKY

VLADIMÍR NOVOTNÝ

Žádné Staré bìlidlo!
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(neprozradíme, o co tu jde a co se za tím tají). Jenže tato povídka se 
jmenuje O smrti staré Maši a podobné názvy mají rovnìž všechny ostatní 
prózy: O tetøevích perlách, O dvou modrých minaretech, O zajeèí kožce… 
Z tohoto hlediska by kniha mohla nepochybnì mít souhrnný titul Tetøeví 
perly nebo Zajeèí kožka a nic by jí to neubralo na pøípadné tematické 
pøitažlivosti, ovšem Maòák (nebo redaktor Miroslav Balaštík?) se nakonec 
pøiklonil k výraznému posunu v pojmenování tohoto sexteta pøíbìhù. Aèkoli 
povýtce nejsou onou arabeskou, zkazkou nebo groteskou.

Èím však opravdu a skuteènì jsou, to se nemálo výstižnì konstatuje již 
v nakladatelské anotaci a je s podivem, že se k tomu mnozí recenzenti 
nikterak nevyjádøili: jde o „sbírku šesti alegorických povídek“ a o „pokus 
vyprávìt o souèasnosti tak, jako by se už dávno stala a zbyla z ní jenom 
torza mýtù“. Nebo také o pokus pátrat po tom, co dnes z mýtù ještì zbý- 
vá. Možná jsme však svìdky náramného nedorozumìní, ne-li pøímo            
tøeskutého nedopatøení: vždy� mýty žijí a pøežívají i nadále, jen v našem 
mobilomyšlení se pohøíchu scvrkávají na pouhá torza. Nemluvì o tom,      
že se prašivky po dešti rojí a klíèí nejrozmanitìjší nové mýty, o jejichž 
dlouhovìkosti nemusíme být skálopevnì pøesvìdèeni. Mytizace reality       
je však problém sui generis, radìji se ptejme, co je osou autorovy alego-
riènosti.

Poznovu si zopakujme, že po žádné muzeálnosti památníkù písemnic-
tví ani po biedermeierovských reminiscencích obecnì spjatých s výcho-
doèeským Starým bìlidlem tu není stopy. Netøeba si lámat hlavu, zda jde     
o polemiku s radikálním antifeminismem nebo o jiné módní námìty:            
ve všech textech ve vìtší èi menší míøe dominuje téma zloèinného násilí      
a zlovìstné ignorance (v duchu vyhroceného kunderovského „nevìdìní“)     
v mnoha zlovolných podobách. Zmínìný Petr A. Bílek to rozpoznal velice 
pøesnì: „Èteme ponuré pøíbìhy marných snah prosadit se v temném  
svìtì, v nìmž se davy vyznaèují tupostí a padouši jednají bez skrupulí.“     
S nadsázkou øeèeno se pøítomnost v Maòákovì podání zrcadlí jako         
ne-èasový støedovìk: možná dokonce ještì temnìjší než za života pøed-
chùdcù renesance.

Jenže i s alegorickým pojetím dìjin a souèasnosti mohou nastat zádr-
hele, když se prozaikovi žádoucí podobenství vymkne z rukou a marnì se 
pokouší je naroubovat na parametry postmoderní grotesky. To je pøípad 
závìreèného pøíbìhu „ze staré Prahy“ (O Žitovi), v nìmž Vratislav Maòák 
honí tolik zajícù najednou, až jako vypravìè uštve sám sebe a zajíci se 
rozuteèou. Lucemburského krále Václava IV. líèí toliko jako prchlivého 
pijana, støedovìká féerie se zde promìòuje v bizarní karneval, všemu 
vládne kouzelník Žito se svými nacionalistickými protiteutonskými tirádami, 
by� má homosexuální vztah s nìmeckým ptáèníkem, dojde i na mrhání 
lazebnic a na kdeco dalšího, na co si Maòák zamane. Autor se sice zmi-
òuje o „divokém experimentu“, leè bývají i experimenty notnì plané.
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IVO FENCL 

„Komiksový“ Vlasta Toman
Vlastislav Toman zemøel 11. kvìtna a byly mu takøka 93 roky. Za svùj 

život toho zvládl dost. Byl úspìšným šéfredaktorem èasopisu ABC a rov-
nìž literátem. Jeho práci je lépe studovat ze dvou stran èi ve dvou èástech, 
a to jako tvorbu próz, se kterou zaèal už v èasopise Vpøed, a jako kon-
struování scénáøù – možná pro nìho typiètìjší. Již ve svých osmadvaceti 
letech napsal scénáø první, jistìže nikoli filmový. Patøil obrázkovému pøí-
bìhu Za tajemstvím hlubin a do výtvarné podoby ho pro ABC mladých 
technikù a pøírodovìdcù pøetavil karikaturista Mirek Liïák. V té dobì ještì 
Toman povìstné ábíèko nevedl, psaní scénáøù doèasnì zanechal a teprve 
roku 1963 stvoøila stejná dvojice Toman/Liïák druhý svùj sci-fi komiks: 
Mar�ana. Snad i kvùli støetu zájmù jej uveøejnili v Ohníèku, avšak tím jejich 
spolupráce skonèila.

Na stránky ABC se Toman vrátil jako scénárista v letech 1964–1965 
adaptací legendy o bílé velrybì a o dva roky pozdìji komiksem Zajatci 
Torù, který kreslil Jan Kristofori, grafik s koøeny na Zakarpatské Ukrajinì. 
Již roku 1966 dìlali Toman s Kristoforim pro Pionýrské noviny seriál Ode-
silatel neznámý, avšak i tato spolupráce skonèila. Po okupaci výtvarník 
emigroval do Norska, vrátil se teprve s pøevratem. 

V poøadí tøetí Tomanovou výtvarnou oporou se stala Libuše Kovaøíková 
ze západoèeských Klatov; byla jen o pár mìsícù starší a celoživotnì na 
volné noze. Mezi roky 1967–1970 vytvoøila prvních 80 stran seriálu Strážci. 
Toman vykreslil profily èlenù klubu Strážcù dle pøátel ze svého plzeòského 
dìtství na „Petrohradì“. Ale vliv Rychlých šípù je nesporný. Obdobnì ja-  
ko vliv dvou známých pováleèných skautských komiksù o „Družinì Lišek“. 

NÌCO SE STALO

Zjevnì nejúctyhodnìjší složkou spisovatelova vypravìèství je však jeho 
jazyková a stylová virtuozita. Literární historik a kritik Erik Gilk vyzdvihuje 
svébytnou exkluzivnost autorových textù a soudí, že jsou „doslova 
vypiplané“ a že ètenáø nemùže neobdivovat kvìtnatost Maòákova stylu, 
spoluvytváøejícího zejména atmosféru každièkého ze šestera líèení. 
Zajímavý je i Gilkùv postøeh o nepøehlédnutelném prozaikovì sklonu           
k „zaumnosti“, ne-li dokonce k „apartnosti“, což ovšem posiluje úsudek,     
že jde o „skuteènou krásnou literaturu“ s vanèurovským tíhnutím k básni      
v próze („svìt se skulil z okraje, pod koòskými kopyty zlámaly se peèetì     
a poèátek se protnul s koncem“). Takové pøíbìhy se ètou jak víno, by� nám 
prozaik nabízí podobenství ponejvíce rmutná, trpká a kalná. 
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Libuše Kovaøíková ilustrovala ještì Tomanùv román Trampoty s kapitánem, 
který byl prvnì uveøejnìn jako vkládaná pøíloha ABC. Pozdìji komiksu za-
nechala. 

Vlastislav Toman zatím dumal nad dalšími námìty. V dìtství prožitém  
za první republiky udìlala na více èeských autorù vèetnì Ludvíka Souèka 
silný dojem Burroughsova sága o dobrodružstvích kapitána Johna Cartera 
na Marsu. Ale byl to jen a pouze pilný Vlastislav Toman, komu se povedlo 
ságu uveøejnit. Ne sice v pùvodní podobì, ale coby komiks. Spolu s aka-
demickým malíøem Jiøím Veškrnou adaptovali první dva romány cyklu, tøetí 
vynechali a ètvrtý zpracoval brilantní kreslíø Milan Ressel. Jenže tím bylo 
variování dìl Tarzanova tvùrce zastaveno. Veškrna byl profesorem na 
Výtvarné škole Václava Hollara, pro ABC dìlal obálky èi seriál Macek kos-
monaut. S Tomanem adaptovali klasický Doylùv Ztracený svìt a vytvoøili 
komiksy Král prérie a Prázdniny s Mar�any. Ale posléze jejich spolupráce 
skonèila a Veškrna se seriálùm po zbytek života již s jedinou výjimkou 
nevìnoval, jeho život tragicky vyhasl po autonehodì dne 29. záøí 1996.

Dalším Tomanovým kreslíøem se v letech 1971–1972 stal akademický 
malíø Otakar Procházka, mj. ilustrátor díla Františka Bìhounka. Avšak 
Zajatec ptáka Mauk a Dobyvatelé hlubin zùstaly jedinými jejich komiksy, 
pøièemž ten první ještì zaèal tvoøit Milan Ressel. Práci nikdy nedokonèil.

Dostáváme se ke klíèovému Tomanovu setkání s Františkem Kobíkem. 
Kobík zaèínal jako technický kresliè leteckých firem a sám také létal. S ABC 
spolupracoval od roku 1968 a navrhoval do nìj rùzné (èasto kosmické) 
modely, vystøihovánky. Roku 1973 zaèal Toman tvoøit slavný cyklus ze Žluté 
planety Pøíhody Malého boha, Pøíchod bohù a Kruanova dobrodružství.    
Po pauze pøidal Kruanovu cestu i pátou sérii Kruan a bohynì. Už v letech 
1979–1980 dvojice Toman/Kobík vyprodukovala pùsobivé pokraèování 
Ztraceného svìta Druhá výprava. Tím tøetím jejich záøezem do dìjin se 
staly další dva cykly Strážcù z let 1972–1973 a 1981–1984. Naposledy 
Toman s Kobíkem spolupracoval v letech 2002–2003 ve Ètyølístku na sérii 
Poutníci.

Dalším významným korpusem scénáøù jsou vìru rozsáhlé Pøíbìhy 
psané støelným prachem, které zaèal roku 1977 kreslit Miloš Novák, na 
nìhož postupnì navázali ještì Milan Víšek, Lubomír Hlavsa a Jiøí Petráèek. 
Pøíbìhy pokraèovaly s pøestávkami až do roku 2013, poslední øada je zná-
ma jako Pirátova dcera. Lubomír Hlavsa mimo to zpracoval Tomanùv ne 
tak zdaøilý scénáø Hrdinové a dobrodruzi kapitána Treskowa.

Rovnìž cyklus ze Žluté planety se doèkal ještì dvou sérií o 58 èástech, 
které byly v ABC zveøejnìny v letech 1998–2010: Kruan a pozemš�ané      
a Kruan a služebníci Zla. První sérii kreslil Filip Škoda, druhou Miloš 
Kocián, jenž je i výtvarníkem Strážcù èasu IKS a Strážcù z Bílých domù,   
ve kterých Toman povil nové generace svých klasických hrdinù. 

Nelze než doufat, že je budou èíst také další generace dìtí.
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