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Tady měl být jiný úvodník

----------------------------

… jenže jsem ho ztratil. Dobrá, ne zcela ztratil, ale zapomněl, nechal v jiném počítači, 
a když jsem jednoho nezvykle chladného rána zasedl k tomu pracovnímu, abych text 
přiřadil k již vysázenému číslu, které čekala cesta k jazykové redaktorce, s hrůzou jsem 
zjistil (možná ne se skutečnou hrůzou, spíš s nepříjemnou představou „tak to teda budu 
muset napsat znova“), že nemám svůj skvostný text k dispozici. A to byste si početli! 

Text otevírala teoretická stať, možná spíš odborné zamyšlení o smyslu úvodníku, o 
všech jeho možných podobách a o mém přístupu k jeho psaní. Zamýšlel jsem se nad 
skutečností, kterak jsem kdysi bývalého šéfredaktora nutil vytvářet editorial (donutil 
jsem ho jednou), a od té doby jsem touto činností povinován já… Plynule jsem tedy 
z teoretické části přešel k osobním vzpomínkám, drobným, leč vesele podaným stíž-
nostem na tuto „řeholi“, načež text zvolna přecházel – jak je již zvykem – ke krátkému 
úvodu do témat čísla, které držíte v rukách.

Tak takový krásný text jsem pro vás měl, žel, musíte se spokojit s tímto. Společné 
mají snad jen to, že motivací k jejich psaní se stala nutnost tematizovat krutý fakt, že 
netuším, o čem tentokrát napsat úvodník. Dobrá, nechme pláče nad rozlitým edito-
rialem, pokusme se rekonstruovat alespoň něco málo z toho původního:

Když jsem před časem vyčítal bývalému šéfredaktorovi Lukáši Vavrečkovi, že nepíše 
do Partonymy žádný úvodník, a snažil jsem se ho přesvědčit, že by měl, odpověděl 
mi přibližně takto: „Jenže co tam, ty vole, pokaždý psát?“ Pochopitelně mnohem 
kultivovaněji, možná i spisovně a určitě bez toho vola… Takže mi patrně řekl něco 
zcela jiného, ale obsah byl zhruba takový. Každopádně jednou se mi podařilo ho 
konečně k napsání úvodníku přimět, což bylo zároveň naposledy před tím, než mi 
předal šéfredaktorské žezlo a s ním i tuto povinnost, kterou jsem si v pravý čas vlastně 
sám na sebe upletl.

Píši slovo šéfredaktora teprve počtvrté, a opět dlouze dumám nad tím, čemu ho 
věnovat, jak čtenáře uvést do nového čísla, na kterém jsme několik měsíců pracovali. 
Možností je hned několik: (na tomto místě by mohlo být ono půvabné teoreticko-odborné 
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zamyšlení… jenže to si rekonstruovat netroufám… navíc na tu zbývající necelou stránku 
by se zkrátka ani nevešlo… tak snad někdy příště).

Škoda, jaká škoda toho zapomenutého textu! Takový čtenářský zážitek jsem měl 
připraven, a musel vás o něj ochudit. Teď jen doufám, že jsem tímto náhradním textem 
nepřekročil žádné meze toho, k čemu je tento prostor určen.

Přemysl Krejčík
šéfredaktor
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Grušovy „politické“ texty 
(1962-1970)

PETR POSLEDNÍ

----------------------------

Vracíme-li se dnes k literární tvorbě Jiřího Gruši a díky pečlivé ediční přípravě Dalibora 
Dobiáše listujeme autorovými spisy ze šedesátých let minulého století, nemůžeme se 
ubránit otázce, nakolik jednotlivé básně, prózy nebo publicistické statě – o dramatech 
a překladech nemluvě – stále ještě představují živou součást konfliktního vztahu mezi 
literaturou a politikou. Jistě záleží na tom, co rozumíme pojmy „literatura“ a posléze 
„literárnost“ vůbec, jak vymezujeme politické aktivity v rámci kulturního života a do 
jaké míry zohledňujeme ideologické aspekty uměleckého díla v souvislosti s možný-
mi interpretacemi „znalců“ i „laiků“ v různých dobách. Mnozí literární historikové 
totiž i po roce 2000 pohlížejí na vztah mezi politikou a literaturou ze dvou krajních 
hledisek. Buď považují politiku – v tradičním smyslu – za vnější kontext umělecké 
tvorby, který ovlivňuje samu literárnost jen nepřímo, nebo naopak – v novátorském 
duchu – politické významy literárního díla pokládají za konstitutivní prvek tematiky 
i stylu, což podle jejich mínění odpovídá ideologické povaze každého psaní a čtení, 
stejně tak jako mocenským funkcím každé kulturní historie, nakladatelství nebo 
média nevyjímaje. Zatímco jedni by nejraději pominuli sociální stránku estetického 
cítění, druzí naproti tomu v sociální stránce tohoto cítění spatřují klíč k propojení 
estetických a mimoestetických činitelů.1

Návrat do šedesátých let právě v souvislosti s Grušovou tvorbou má ale hlubší 
smysl. Po období legendárních střetů dogmatiků a reformátorů jsme zdědili ne zcela 
jasně formulovaný problém, jak chápat rozdíl mezi dějinami idejí a dějinami literatury. 
Když se v českém prostředí začal kulturní život konečně liberalizovat, vymezování 
zmíněného rozdílu s sebou totiž přinášelo zvláštní kulturně-politické konotace.2 Ať už 
se dogmatičtí marxisté typu Ladislava Štolla opírali o Hegelovu představu lineárních 

1 Komplexněji objasňují roli ideologických konceptů ve vztahu k dějinám literatury příspěvky do 
následujícího sborníku – EGGERT, Hartmut a kol.: Geschichte als Literatur. Formen und Grenzen der 
Repräsentation von Vergangenheit, Metzler, Stuttgart–Weimar 1990.

2 Doklady o kulturně-politických diskusích přináší antologie editorské dvojice PŘIBÁŇ, Michal – 
ŠÁMAL, Petr: Z dějin českého myšlení i literatuře, ÚČL, Praha 2002.
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dějin a vadily jim komplikace v podobě vertikální hodnotové hierarchie, cykličnosti 
myšlenek, archetypálních vzorců nebo proměnlivé každodennosti, nebo se reformní 
komunisté typu Květoslava Chvatíka opírali o Kantovu estetiku – přičemž zase pod-
ceňovali komunikační mechanismy a reálně existující čtenáře – oba tábory spojovala 
nechuť zabývat se dvojí temporalitou dějin literatury: časem uměleckého textu a časem 
vytváření estetického předmětu. Pro dogmatiky i reformátory by takové zkoumání 
znamenalo přiznat se k řízení tvorby a recepce podle ideologických požadavků, byť 
požadavků rozprostřených mezi „jednu Pravdu“ a demokratickou diskusi. Oba tábory 
paradoxně shodně věřily v normotvorný proces literárního povědomí, v určující sílu 
kolektivního hlasu. Podobné uvažování ostatně tu a tam přežívá dodnes: Jiří Brabec, 
představitel strukturalisticky orientovaných „květňáků“, píše ještě v roce 2000 stať, 
v níž hodnotí šedesátá léta podle „uvolňování normy“ 3…

Mladá literární generace nastupující v šedesátých letech se inspirovala naštěstí spíše 
Husserlovou fenomenologií vnitřního časového vědomí, ať už ve vztahu k „retenci“ 
– času jako pohybu bez začátku a konce, přítomnosti obsahující minulost, anebo 
„protenci“ – času jako předjímání nejbližší budoucnosti. Podněty nacházela v Ingar-
denově pojetí estetického objektu a literárního času „intence“, dále v Heideggerově 
existencialistické hermeneutice rozumění jako prvotního způsobu, jímž „jsme ve 
světě“ (In-der-Welt-Sein), nebo ve Foucaultovu konceptu „archai“ coby střední zóny 
myšlení, o níž Jan Patočka ve svém komentáři na stránkách Světové literatury psal: 
„[…] Právě tato střední zóna každé epoše dovoluje, aby spatřila ve světě něco jiného, než 
to, co je nějak již známo všem […].“4 Proto ne náhodou se v řadách právě této gene-
race zrodil zřetel k jazyku – nejen k systému, ale zvláště k promluvě, k manipulativní 
povaze různých sociolektů, k nutnosti vytvořit si vlastní řeč, která se bude pohybovat 
v prostoru mezi dvěma diskurzy. Uprostřed sledované dekády tak vzniklo podloží 
toho, co dnes nazýváme „postmoderní situací“: „Popisy světa sestávají ne z pravdivých 
vět, ale z vět relevantních.“5

Postavení Jiřího Gruši – debutujícího sbírkou Torna (1962)6 – je mezi vrstevníky 
Josefem Hanzlíkem, Ivanem Wernichem, Petrem Kabešem, Antonínem Brouskem 
a mnoha dalšími zpočátku nezřetelné. Literární kritéria vážící se především k vlastní 
tvorbě podléhají na prahu nesmělé liberalizace kritériím sociologicko-ideologické 
povahy, všichni oficiálně publikující se podle nich tudíž dělí na straníky a nestraníky, 
uznávané a trpěné, zkušené a nezkušené a až poté na autory konvenční a inovativní, 

3 BRABEC, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty, 1991–2008, Akropolis, Praha 
2009, s. 154–155 (stať Estetická norma a historie literatury v totalitním systému). 

4 PATOČKA, Jan: Slova a věci. Rozbor antropologické epochy evropského myšlení v ‚Archeologii‘ 
Michela Foucaulta, Světová literatura 1967, č. 6, s. 231.

5 BĚLOHRADSKÝ, Václav: Pravdy jsou vždy jen koalice. Příloha Orientace, Lidové noviny, 19. března 
2016, s. 22.

6 GRUŠA, Jiří: Torna, Edice Mladé cesty, Mladá fronta, Praha 1962.
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umělecky stabilizované a teprve hledající. Gruša upoutává pozornost nejen stranických 
dogmatiků nebo reformátorů, ale také generačních vrstevníků zejména svým článkem 
v Literárních novinách Jací vlastně jsme (1963), kde mimo jiné píše: 

„[…] Mnohokrát tu padla slova: paměť, odvaha, pravda, minulost – jsou to patrně 
pojmy, o jejichž obsahu se musí celá jedna generace znovu přesvědčovat. Snad to nebude 
znít teatrálně, když řekneme, že je to generace našich otců nebo o hodně starších bratří. 
Hledají-li otcové obsah těchto pojmů, nemohou se tvářit překvapeně nebo pohoršeně, 
zeptají-li se jich synové: Jací jste vlastně byli a jací jste? Kde a za jakých okolností se 
poztrácel nebo zasul smysl těchto závažných slov? […] Mladé generace byly vždy a ve 
všech historických obdobích velmi citlivé právě na tyhle etické hodnoty […].“7

Zájem o Grušův pohled na literární dění roste od chvíle, kdy se na přelomu let 
1963–1964 stává jedním ze zakládajících členů redakce nového časopisu Tvář, dojednává 
na ÚV KSČ možnost vydání tohoto periodika a zapojuje se do polemik v dobovém 
tisku. První příležitost k ostré reakci mu poskytuje Vladimír Medek článkem Verš pro 
Stalina (1964),8 uveřejněném v měsíčníku Plamen. Zkušený editor ve svém příspěvku 
varuje před tím, aby „odstraňování kultu osobnosti“ nevedlo ke zkreslování minulé 
poezie, z níž se budou citovat pouhé úryvky, jak se to děje např. s Nezvalovým Zpě-
vem míru nebo s Bieblovou sbírkou Bez obav. Podle Medka verše podobného druhu 
sice nesou pečeť minulosti, ale jsou zároveň básnickým dokumentem epochy. Editor 
pak vyzývá k tomu rozlišovat paměť poezie a dějiny poezie. Gruša autorovi článku 
zanedlouho odpovídá v Literárních novinách statí s provokativním titulkem Verš pro 
kočku (1964).9 Odmítá pisatelův názor, že by hrozilo nějaké nebezpečí nebo že se 
jedná o falšování minulosti. Místo toho klade čtenářům otázku, zda vůbec jde o to, 
„abychom konečně hledali kritéria ke zkoumání […] estetické sdělnosti?“.10 V souvislosti 
s Nezvalovou skladbou, kterou hodnotí jako „barvotiskovou“, anebo s Bieblovou 
sbírkou, již považuje za tragický omyl, požaduje věnovat se rozboru všech z minulosti 
zděděných kritérií interpretace literární tvorby, ujasnit si skutečné hodnoty. 

Doslovný poprask mezi straníky, včetně reformátorů, Gruša následně vyvolává 
úvahou Realismus jako mravnost (1964), publikovanou ve třetím čísle prvního roč-
níku Tváře. V textu rozvíjí tezi, že spor o realismus je sporem o výběr, neboť žádné 
dílo nikdy nezachycuje skutečnost v jejím úhrnu, vždy si z ní vybírá – „nahrazuje 
svět, jaký je, světem, jak je viděn“. Realismus je proto dnes, tvrdí Gruša, především 
problémem mravním. Na základě toho, co a jak spisovatel zobrazuje, nese i spoluvinu 
za tragické důsledky svého počínání. Právě z oné jedincovy mravní připravenosti na 
různá dilemata vývoje pak vyplývá jeho určující volba: 

7 Citujeme podle GRUŠA, Jiří: Umění stárnout, Paseka, Praha–Litomyšl, 2004, s. 71–72.
8 MEDEK, Vladimír: Verš pro Stalina. Malá marginálie k tradicím a edicím naší poezie, Plamen, 1964, 

č. 1, s. 41–44.
9 GRUŠA, Jiří: Verš pro kočku, Literární noviny, 1964, č. 7.
10 Tamtéž, s. 3.
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„[…] jedinec musí umět rozhodnout, zda je ochoten obnovit svou uměleckou exis-
tenci za cenu existence jako takové, a jestliže mu dříve většinou hrozilo hmotné strádání 
či zneuznání, hrozí mu dnes perspektiva komplikovanější – může se zaměnit částečná 
objednávka za objednávku společenskou […].“11

Velký ohlas vyvolává pisatelův osobitý úhel pohledu. Gruša budí roztrpčení tím, jak 
se důsledně rozchází s dobovým novinářským sociolektem, poznamenaným vládnoucí 
ideologií. Nepoužívá pojmy typu „revoluce“, „boj“ nebo „účtování s minulostí“, stejně 
jako se brání formulacím typu „dát si pozor na to, co ohrožuje socialismus“. Naopak 
pokouší se – shodně s obsahem svých článků – vytvořit si osobitý idiolekt a riskuje 
přitom, že mu někdo neporozumí, nebo dokonce jeho záměr překroutí. Grušovo 
směřování k osobitému idiolektu je patrné i ze srovnání s vrstevníkem Antonínem 
Brouskem. Když Brousek kritizuje počínání vlastní generace, přejímá – jak to ukazuje 
stať Dělání do vlastního hnízda (1964) – slovník stranické publicistiky: 

„[…] příčiny toho… neutěšeného, bezvládného stavu nebudou asi zdaleka jen generačně 
subjektivní […] tj. že Tvář není ani sabotáží, ani poťouchlostí, ba ani selháním určité 
netypické skupiny […], ale spíše usvědčivým svědectvím o stavu uvnitř celé tzv. nejmladší, 
ne-li literární, pak tedy básnické generace […].“12

Kdo měl ve sledované době ale zájem o začínající tvorbu, nemohl si nepovšimnout 
hlubší významové souvislosti mezi Grušovými články a jeho verši. Už v prvotině Torna 
autor vtiskuje jednotlivým textům dialogický ráz, zdůrazňuje interpretativní polohu 
každé výpovědi, nechává lyrický subjekt vypořádávat se s unikavým prostorem mezi 
pojmenováním a věcí nebo názorem a prožívanou zkušeností. Například v básni 
Vánoční trh čteme: 

Pojď půjdem o sníh smlouvat
a s mrazem neshodnem se
bude nám zobcem klovat
obličej do ruměnce

Pojď půjdem o sníh smlouvat 
ať střechy obílí svým dlouhatánským štětcem 
ať noc je šedivá a rozjívená sova
která se bojí stromů v lese

Pojď půjdem směnit svoje trety
své mince uschované v prasátku
za rybu za med za lamety
za kuře na klíček co chodí pozpátku 

11 GRUŠA, Jiří: Realismus jako mravnost, Tvář, 1964, č. 3, s. 1.
12 Úryvek citujeme na základě znění (in) GRUŠA, Jiří: Umění stárnout, c. d., s. 98.
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Pojď odneseme první vločku 
dřív nežli na kabátě roztaje 
příliš se podobá krásnoočku 
a to je zvláštnost – zima je 

zima je – kdo je zima? 
bělostní koně ve stáji 
zima jsou děti které jímá
žal ryb jež mlčky zpívají 13

Popisný rámec básně Gruša rozvolňuje několikerou dynamizací výpovědi. Nejde mu 
tolik o „zimní náladu“, spíše se ptá, co znamená „sníh“ a proč by měl lyrický mluvčí 
a jeho partner (partnerka, dítě?) se zimou o sníh „smlouvat“. Pro básníka je důleži-
tější směna hodnot, tíhnutí k tomu pravému tajemnu („ať noc je šedivá a rozjívená 
sova“), k pravému zázračnu (směnit svoje trety „za kuře na klíček co chodí pozpátku“), 
k pravému citu („děti které jímá žal ryb“). Grušova výzva k narušování zaběhaného 
pořádku věcí se jako průchozí echo ozývá z většiny básní. Třeba skladba Noc je zelená – 
v narážce na titulní Tornu – rozvíjí ústřední motiv cesty a svobodného nezakotvení 
jedince: odřený kufřík je mluvčímu svědkem i pobídkou k pochopení, že „Ta noc je 
náhončí / ten vlak je bez strojvůdce / chodí tu jenom průvodčí / co proštipuje srdce“.14

Básník po třech měsících na redigování Tváře dobrovolně rezignuje, aby neohrozil 
její další existenci, přijímá místo v týdeníku Nové knihy a příležitostně si přivydělává 
překlady pro divadlo. Přesto své výchozí poetice zůstává věrný. Jakmile se na konci 
šedesátých let objeví příležitost vrátit se k redigování literárního periodika, naváže 
spolupráci se šéfredaktorem Sešitů pro mladou literaturu Petrem Kabešem, generačním 
druhem a nestraníkem, a spolu s ním se střídá jak v psaní úvodníků, tak při koncipování 
některých čísel. Paradoxně v době, kdy v časopise publikují nejen podobně smýšlející 
vrstevníci, ale i starší autoři s jinou životní zkušeností a odlišným filozofickým záze-
mím, Gruša své verše vyostřuje groteskně. Dosavadní interpretační ráz jeho poezie, 
která se ptá, jak rozumíme okolnímu světu – a činí tak prostřednictvím konfrontace 
různých „režimů“ – dostává novou dimenzi – „hru na ostří nože“. Do sbírky Cvičení 
mučení (1969) básník zařazuje např. skladbu Říkání: 

Beránku beránku 
kdepak máš ošatku 
ošatka Josefa 
a Josef sekyru 

13 GRUŠA, Jiří: Torna, c. d., s. 6–7.
14 Tamtéž, s. 21.
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a kde máš dědečka mého 
který ten obraz přitloukl nad postel 
na noc
na noc svatební 

Maria Panno
jak to žes vybledla první 

nemohla ses dívat 
jak mne přivádějí na svět? 

jak se při tom rytmu 
učí pajdat rýmy

pro mé Ententýny 
do mých Savarakatýn 
[…]15

Dětsky naivní pohled mluvčího – v Grušově podání – se prolíná s dospělým pohledem, 
čas bezstarostné říkánky se mění na čas eschatologie, dokonce i „pajdavé rýmy“ jsou 
uhranuty „sekyrou“… I tak známý sociolekt se starozákonním beránkem, ošatkou 
a Marií Pannou se rozpadá do protikladných významů, jakmile ho změříme osobním 
idiolektem a zvýrazníme pulzací „důvěřivého“ a „zcizujícího“ modu. Stačí jen pozměnit 
kontext opakujících se slov, vystřídat pořadí otázek, zastoupit jeden výraz druhým. 
Někdy jindy, jako v básni Dodatek, zase stačí po tragické historické události mlčet 
a zpytovat svědomí, jež se probudí nad konotacemi názvu Čechy: 

[…]
jsi příliš příliš pouhá
musíš tedy hlídat všecko 
neodpouštěj
i když ze všech oříšků 
už vytloukli nám čas 
ó Čehý Čechy 
Čehý mé 
[…]16

15 GRUŠA, Jiří: Cvičení mučení, Klub přátel poezie, Československý spisovatel, Praha 1969, s. 12–13.
16 Tamtéž, s. 67.
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Konfrontaci stabilizovaných významů různých sociolektů s neobvyklými významy 
osobního idiolektu Gruša uplatňuje také v povídkách ze šedesátých let. Například 
v krátké próze Salvito (1964)17 – původně otištěné v Tváři s názvem Zlomek k Sueto-
niovi čili Salvito – jednak paroduje historickou prózu jako konvenční žánr, jednak 
prostřednictvím „zpovědi“ bizarní postavy „zrozené pod nějakým velice šťastným zna-
mením“ za časů císaře Nerona rozvíjí groteskní příběh „nedorozumění“ – historického 
omylu. Zatímco postava a vypravěč v jedné osobě prožívá dětství mezi „posvátnými 
kuřaty“ ne jako lidská bytost, Salvitovi strážci přičítají chlapci věštecké schopnosti, 
aniž by ubohý chlapec byl schopen zachránit Nerona před sebevraždou. V jiné povíd-
ce – Popis práce ředitele vodopádu (1965), zveřejněné v Literárních novinách – Gruša 
naproti tomu prezentuje absurdně zveličenou alegorii všemocného řízení a plánování 
čehokoliv, jen když se lidé budou opájet „velikostí“ vlastního rozumu: 

„[…] v obálkách je heslo, avšak v některých obálkách heslo není; ty obálky, ve kterých 
heslo není, chovat jako obálky utajovací a vhodně je rozmístit mezi obálky, ve kterých 
heslo je; všechny obálky jsou zásadně v pracovně ředitele toho kterého vodopádu na 
bezpečném, před nepovolanými osobami chráněném, zamčeném a zabezpečeném místě; 
u malých vodopádů, tj. u těch, které jsou spouštěny podle směrnic pro vodopády spouštěné 
(viz pokr. příště), je dovoleno chovat obálky v k tomu účelu zvlášť vyráběných dřevěných 
krabicích na klíček a na pečeť […]. Obálky jsou určeny (jak s heslem, tak utajovací) pouze 
pro případ spuštění cvičného, tj. pro případ, při němž jsou svoláni všichni zaměstnanci 
vodopádu na základě výzvy, kterou obdržel ředitel vodopádu a na jejímž základě otevřel 
obálku (počet otevřených utajovacích obálek se nezapočítává) […].“18

Jakkoli Gruša svým textem připomíná absurdní povídky Josefa Škvoreckého, Ivana 
Vyskočila nebo Vojtěcha Steklače, liší se od nich hyperbolizací jazyka. Zatímco zmí-
nění autoři výchozí nesmyslnou myšlenku nebo situaci transponují do nekonečně 
„komplikovaného“ příběhu, Gruša napodobuje obsahovou vyprázdněnost „úředního 
popisu“ a pomáhá si tím, jak obnažuje (rádoby vysvětlujícími poznámkami nebo 
opakováním slov a větných vazeb) doslovnost, „analytičnost“ a „přesnost“ každého 
pokynu, ukazujícího se v konečném důsledku zcela zbytečným. 
Pozornému čtenáři se může z dnešního hlediska jevit jako ještě důležitější prozaikův 
první náčrt novely Mimner aneb Hra o smrďocha (Atmar tin Kalpadotia). Náčrt přiná-
šely na konci dekády ukázky s názvem Listy z Kalpadocie (1968–1969), publikované 
na pokračování v Sešitech pro literaturu a diskusi (tak se změnil titul periodika) jako 
dílo podepsané společným (kolektivním) pseudonymem Samuel Lewis. Na psaní 

17 GRUŠA, Jiří: Salvito (in) Tentýž: Prózy I., Povídky a novely, Dalibor Dobiáš (ed.), Barrister-Principal, 
Brno 2014, s. 7–15.

18 V témže výboru, s. 24–27.
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se mělo podílet několik redaktorů časopisu. Po srpnové okupaci redakce stihla za 
dramatických okolností uveřejnit pouze osm Listů, přičemž devátý – připravený do 
čísla 34 – už vyjít nesměl. I tak si Gruša za první otištěné ukázky svého autorství (značně 
problematického) vysloužil soudní proces, v němž byl obviněn ze „šíření pornografie“. 
Novela v přepracované podobě z roku 1973 začíná odstavci prozrazujícími cosi více 
než pouhý úvod k fantaskní antiutopii: 

„[…] Jejich jazyku jsem zpočátku rozuměl jen špatně. Kalpadocky jsem se naučil od 
Kalpadoků, co k nám zajížděli; ti ale mluvili vyšší kalpadočtinou, jaká obecně není vůbec 
běžná, proto jsem si zdejší nářečí musel překládat do spisovné verze a odtud teprve do 
našeho jazyka.
Pořád jsem je prosil:
‚Uzbatam,‘ tj. pomalu, avšak říkali mi: ‚Basik, Basik,‘ což bylo křestní jméno jednoho 
místního člověka, který jediný ovládal lepší kalpadočtinu, a oni mě za ním posílali. […] 

Basik se však choval přátelsky, pozval mě do svého otapetovaného domu, dal hned 
přinést zmu a teprve pak mě posadil do kukaně, vlastně do jedné ze čtyř kalpadockých 
židlí, které jsou proutěné a podobají se plážovým košům. V těch se tu málokdo cítí dobře 
a všichni se uklidňují až při té uzmě, tj. když se podává mok připravovaný ze stejnojmenné 
rostliny (z její kosmatice, rod Sambucus). A je to taky název pro zdejší ‚samovar‘ – stroj 
ze skla, aby na celý průběh přípravy bylo vidět – kvůli vzájemné bezpečnosti stolujících. 
Při uzmě se už vždycky trochu roztaje, napětí povolí a Kalpadoci se občas vykloní z košů, 
neboť se pokládá za neslušné zabít někoho stin uzmai, při uzmování čili při tom pití […].“19 

Autor prostřednictvím hlavního hrdiny a vypravěče v jedné osobě předvádí svéráznou 
„etnografii“ a nechává klíčovou postavu procházet nejrůznějšími peripetiemi směřu-
jícími k nevyhnutelné smrti. Za dramatickými situacemi se skrývá těžko pochopitelný 
svět pudů, násilí a zbožštění drastického umírání. Ještě významnější je však průběh 
postupného ztrácení našeho – civilizovaného – kódu, v němž vnímáme „skutečnost“, 
slábnutí návštěvníkovy schopnosti rozpoznat v cizím jazyce hrozící nebezpečí. Spi-
sovatel poprvé v tak rozpracované podobě otevírá před čtenáři nadčasový problém 
„překladu“, a to v doslovném i přeneseném smyslu: problém mnoha sémantických 
posunů jazyka jako komunikačního prostředku, a co více – jazyka tvořícího samu 
podstatu kultury coby soustavy hodnotových vzorců. 

Po letech se Gruša bude bránit před nařčeními mladých kritiků – „dětí sametové 
revoluce“ –, že ve svých raných textech postrádal jasnou koncepci a ideově kolísal. 
V rozhovoru s Daliborem Dobiášem Umění stárnout (2004) mimo jiné zdůraznil: 

„[…] Ale znovu: svoboda, literatura a láska, které jsou vždycky také trochu dedikací, 
žijí z toho, že prostor mezi slovem a významem nelze úplně zabrat a tím zrušit. Literární 

19 Tamtéž, s. 69.
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skutečnost je nedokončená, vzniká znovu a znovu četbou a interpretací. Každý čteme 
jinak. To Mefisto si myslí, že slova jsou jen Schall und Rauch – zvuk a dým – a že můžete 
kecat, až se z vás kouří. Protože Mefisto jinak věří jen na holá fakta. Čistou objektivitu 
a mocenskou objektivizaci. Přiděluje slovům významy, aby vznikla neotřesitelná identita 
jeho moci […].“20

Básník a prozaik Jiří Gruša se rád vyjadřuje sarkasticky, vyostřuje protiklady, formuje 
své názory konfrontačně. Před hotovým systémem a vládnoucí hierarchií se má vždy-
cky na pozoru. Odmítá zaběhnuté sociolekty a místo nich srovnává kontexty, v nichž 
se významy teprve rodí: takové myšlení v 60. letech dráždilo dogmatiky, reformátory 
i konformní vrstevníky. Po roce 1989 znovu dráždí „jediné Spravedlivé“. Vyvolává 
nelibost hlavně těch, kteří dosud nepochopili, že literární život nemusí být jen – jak 
se kdysi domníval Pierre Bourdieu – silovým polem střetů mezi uměleckou autonomií 
a společenskou heteronomií, nýbrž bývá i prostorem svobodné kreativity, potenciálních 
„archai“, příčných řezů „epistémy“…

20 GRUŠA, Jiří: Umění stárnout, c. d., s. 47.
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Pojetí prostoru v Kunderově 
Nesnesitelné lehkosti bytí

TEREZA EXNEROVÁ

----------------------------

Místa, kterými procházíme, projíždíme, ve kterých žijeme, nakupujeme a usínáme, 
zásadně ovlivňují naše chování a myšlení. Od místa se nelze odpoutat, můžeme jen 
pochopit jeho vliv na nás a naše chování a případně, vědomi si tohoto vlivu, pokusit 
se mu vymanit.

Jak jsou ovlivněny literární postavy místy, ve kterých žijí, ve kterých se odehrá-
vají jejich příběhy? Nebo spíše (je nutno tuto otázku položit správně) – jak pracuje 
autor s místy, do kterých vsazuje své postavy, jak moc nechá místa promlouvat do 
jejich života a ovlivňovat jejich příběh? Nebudeme se zabývat klasickými topoi – tedy 
motivy s ustáleným významem, kam se řadí právě i určitá místa, například les, hora, 
nebo motiv cesty. Pokusíme se posunout tematiku míst v literárních dílech trochu 
dál a podíváme se na to, jak v Nesnesitelné lehkosti bytí od Milana Kundery jednají 
postavy na základě toho, kde se nacházejí, jak místo, na kterém jsou, ovlivňuje a mění 
jejich chování. Samozřejmě že fikční svět se liší od světa aktuálního, ve kterém žijeme 
a necháme se ovlivňovat jeho prostorem, nicméně vycházíme z předpokladu, že autor 
vědomě pracuje s prostorem ve fikčním světě, tedy uzpůsobuje ho tak, aby se v něm 
postavy nějakým způsobem chovaly, nebo naopak nechovaly či neměly možnost se 
nějak zachovat. Autor tedy zasazuje postavy do světa, který je tvořen tak, aby nejlépe 
odpovídal záměrům příběhu.

Zároveň je nutno si uvědomit, že Kundera využívá ve svém románu reálných 
historických událostí a míst. Román popisuje české země zmítané komunistickou 
diktaturou a okupací sovětských vojsk. Autor umísťuje postavy do Prahy, reálně exis-
tujícího města, a volí pro ně i konkrétní historické období. Posléze některé postavy 
emigrují opět do existujících zemí a měst. Je velmi pravděpodobné, že autor využívá 
vlastních znalostí míst, jež popisuje, a také vlastní zkušenosti s historickou situací, 
do které je román situován.

V Nesnesitelné lehkosti bytí se setkáváme s mnohým pojetím prostoru, postavy nejsou 
vázány na jedno místo, ale – v rámci možností fikčního světa tohoto příběhu – cestují 
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a vztahují se k různým místům. Pokusíme se rozebrat všechny zásadní prostory, ne-
hledě na jejich velikost – zaměříme se na Tomášův byt, Sabinin ateliér, ale i na Prahu, 
Curych, případně celou českou kotlinu.

Začneme Tomášovým bytem. V knize není popsán příliš detailně, přesto je zásadní 
pro pochopení chování postav. Je zde totiž jedna velmi důležitá zmínka – Tomáš má 
v bytě pouze jeden gauč. Tento zdánlivě bezvýznamný detail předurčuje Tomášův 
celý staromládenecký život. Pouze jeden gauč vlastní Tomáš úmyslně – proto, aby 
jeho milenky nemohly zůstávat přes noc. Tvrdí jim, že má potíže se spaním a nemůže 
usnout vedle jiné osoby. Proto milenky v noci po aktu odváží pryč – v bytě totiž není 
kam jinam je uložit nežli vedle Tomáše a to kvůli Tomášově nespavosti není možné. 
Když do bytu vtrhne Tereza se svým kufrem a náhlou horečkou, Tomáš opravdu ne-
může spát. Tráví noci v křesle nebo v nemocnici, kde má kanape, na kterém přečkává 
noční služby. Teprve když Tereza za Tomášem přijede podruhé, Tomášovi se podaří 
vedle ní usnout. Ve chvíli, kdy se Tereza stane stálou součástí bytu, byt přestane být 
bytem staromládeneckým a Tomáš musí za svými avantýrami prchat do cizích bytů 
nebo hotelů.

Dalším zásadním místem je prostor, který není dokonce ani konkrétně popsán – 
jedná se o byt Terezy. Tomáš jí ho pronajme, aby měl pocit, že jeho staromládenecký 
život je zachován, že Tereza u něj nežije, má vlastní zázemí, vlastní prostor, v němž má 
vlastní život a Tomášův život z něj pouze navštěvuje. Tereza tedy udržuje podnájem 
bytu, ačkoliv reálně v podstatě bydlí u Tomáše, jen proto, aby Tomáš měl ospravedl-
nění před svými milenkami, ale hlavně před sebou. Díky tomuto neobývanému bytu, 
který patří Tereze, může si Tomáš udržet pocit, že vztah není příliš vážný a Tereza je 
jen jednou z jeho milenek, nikoliv žena, s níž stráví zbytek života.

Nyní se přesuneme k ateliéru Sabiny. Je to místo, kam Tomáš utíká od svého života 
s Terezou. Sabina je jeho nejoblíbenější milenka, protipól jeho života s Terezou, jak sám 
říká. V Sabinině ateliéru se spolu milují, Tomáš tam prožívá klidné chvíle, návraty do 
života, který odešel s příchodem Terezy, protože ačkoliv Tereze není věrný, nedovede 
potlačit výčitky ze styků s milenkami. Sabina a její ateliér toto však dovedou. Zároveň 
je tento ateliér místem Tereziných nočních můr. Přečetla si v dopise, který Sabina psala 
Tomášovi, o jejich hrátkách na tomto místě a na základě popisu místnosti se jí tato 
místnost zjevuje ve snech a zraňuje ji téměř každou noc. Jedno místo se tedy stává 
pro každou postavu symbolem něčeho jiného – Tomáš vnímá ateliér jako návrat do 
poklidného staromládeneckého života bez výčitek, zatímco pro Terezu je zdrojem 
bolesti, kvůli zradě, která se v něm odehrává. S časem však tato bolest odezní, nebo se 
spíše promění a Tereza začne toužit po účasti na Tomášových milostných výpravách, 
chce s ním splynout v jednu bytost, připravovat mu jeho milenky a pozorovat je, být 
mezi nimi opět výjimečná. Proto Sabinu v ateliéru navštíví. Konečně vidí prostor, jenž 
dlouho trýznil její sny. Uprostřed ateliéru stojí veliký gauč připomínající pódium, 
který byl jevištěm jejích nočních můr. Nyní se stává jevištěm jejího pokusu o sblížení 
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se s Tomášovým světem. Popis milování v ateliéru byl první důkaz Tomášovy nevěry. 
Je proto symbolické, že právě v tomto prostoru se Tereza pokouší Tomášův způsob 
života pochopit a vyrovnat se s ním.

Terezin a Tomášův byt a Sabinin ateliér spojuje jedno město – Praha. V příběhu 
se setkáváme s mnoha podobami Prahy, například s Prahou okupovanou sovětský-
mi vojáky. Prvních sedm dní okupace je Tereza, a stejně tak mnozí další obyvatelé 
Kunderovy fikční Prahy, v euforii. Fotí a fotografie rozdává zahraničním novinářům, 
čímž riskuje svůj život. Celé město, celá země jsou plné posměšných plakátů, všichni 
protestují, jsou odbojní. Teprve když se vrátí Dubček, euforie a odbojnost pomine – 
země došla kompromisu, skloní se a bude, jak říká Kundera, už jednou provždy koktat 
a zadrhávat se, jako Dubček při svém projevu. To dolehne na všechny obyvatele. Proč 
však prvních sedm dní bylo jiných? Prostor je stejný, jak je tedy možné, že se tak náhle 
změnilo chování lidí v něm? Souvisí to s tím, že prvních sedm dní byl domácí prostor 
v přímém ohrožení, napaden cizím elementem. Představitelé vlády byli odvlečeni 
neznámo kam a jediný, kdo mohl bránit domov, byli jeho obyvatelé, kteří se této role 
živelně ujali. Když zjistili, že domov je ztracen, že je zlomen a pokořen, že cizí element 
v něm zůstává, že domov již není naším domovem, ale domovem, který bude řízen 
cizinci, euforie se vytrácí, protože již není co bránit. Náš domov byl prodán, ztracen 
v politickém kompromisu, na který oficiální představitelé přistoupili. Prostor se tedy 
zásadně mění – již není za co bojovat. Lidé bojují za něco, co jim patří, co je jejich. Ve 
chvíli, kdy pochopí, že toto nenávratně ztratili, již není důvod k boji. 

Když toto pochopila Tereza, rozhodli se s Tomášem, že emigrují. Tomáš dostal 
nabídku pracovního místa v Curychu. Sabina taktéž emigrovala do Švýcarska, kon-
krétně do Ženevy. Na otázku, zdali to Tereze nevadí, Tereza odpověděla, že Curych 
není Ženeva a že jí tam Sabina bude určitě překážet méně, nežli jí překážela v Praze. 
Tereza šla do nové země s nadějí nového začátku, s nadějí, že její muž bude konečně 
patřit jenom jí. Právě její nespokojenost s životem v Praze a s Tomášovými nevěrami 
jí dala odvahu opustit domácí prostor.

V emigraci Sabina zvala Tomáše do Ženevy do ateliéru – nutno podotknout, že 
zmínila, že je skoro stejný jako v Praze. To jistě není náhoda. Sabina si do cizí země 
nesla sebe a svůj způsob života a k němu patřily její obrazy, stejně tak jako její ateliér. 
Vytvořit si v cizí zemi prostor podobný tomu, který znala z domova, jí dodalo pocit 
jistoty, určité známosti, snadněji s takovýmto místem naváže kontakt, snadněji se 
z tohoto místa stane nový domov. Stejně tak jako si Sabina nesla své způsoby, nesl 
si je i Tomáš. Protože nemohl vymyslet ospravedlnění pro cestu do Ženevy, přijela 
Sabina za ním a milovali se spolu v hotelu. Tomáš byl šťastný, že i v cizí zemi je pořád 
tím stejným Tomášem. Tomášovi domov nepřipomínal prostor podobný tomu, kte-
rý znal z Prahy. Připomínaly mu ho jeho dvě ženy, dva protipóly, balancování mezi 
Sabinou a Terezou, balancování mezi vlastním bytem a hotelovým pokojem. Tomáš 
se nemění a stejně tak se nemění Tereza. Teprve v cizině si uvědomila svoji absolutní 
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závislost na Tomášovi. Doma na něm závisela jen svým srdcem, ale v cizině byl jejím 
živitelem, překladatelem a ve chvíli, kdy by ji opustil, neměla by z čeho a hlavně jak 
žít. Cizina je popsána z jejího pohledu jako prázdný prostor vysoko nad zemí, kde se 
člověk pohybuje bez záchranné sítě. Tereza si z domova přinesla svou slabost, svou 
neschopnost zvládat Tomášovy nevěry, ovšem tato slabost se ještě umocnila absolutní 
závislostí na Tomášovi. Tereza, vědoma si své slabosti, prchá zpět do Prahy, zpět do 
„země slabých“, jak sama říká, do země koktajících a zlomených. Vnímá svou slabost 
a vnímá, že by měla žít tam, kde jsou slabochy všichni, že by měla nechat silného 
Tomáše žít jeho vlastní život a nenarušovat prostor, do kterého se nehodí. Tomáš si je 
vědom toho, že Tereziným odchodem do Prahy s ní ztratil možnost kontaktu. Hranice 
jsou uzavřeny a není možno posílat do Prahy dopisy či jen tak Tereze zavolat. Nejprve 
se snaží vnímat tento fakt jako příležitost k návratu ke staromládeneckému životu, 
ale nakonec se rozhodne vrátit k Tereze. Ani přes toto gesto však není Tereza šťastná, 
neboť Tomáš ji i nadále podvádí a na spokojený a vyrovnaný vztah si musí počkat až 
do doby, kdy se ke konci života odstěhují na vesnici, kde oba konečně dojdou klidu.

Sabina oproti tomu v emigraci zůstává, avšak její osobnost je předurčena prosto-
rem, ve kterém vyrostla. Můžeme si to ukázat na příkladu nepochopených slov mezi 
Franzem (Sabininým ženevským milencem) a Sabinou. Jedním z těchto slov je hřbitov. 
Pro Sabinu je to místo klidu a míru. Za jakékoliv okupace, války či revoluce byly hřbi-
tovy v Česku vždy klidné krásné zahrady, plné zeleně a květin a Sabina do nich ráda 
prchala. Pro Franze jsou hřbitovy pouze místem plným kostí a kamení. Rozdíl není 
jen v jejich povahách, ze kterých vyplývá zákonitě rozdílné vnímání prostoru. Rozdíl 
je i v tom, jak vypadají hřbitovy v dané zemi. Teprve když Sabina pozná „západní“ 
hřbitovy, pochopí Franzův názor – jsou opravdu plné velkých kamenných náhrobků 
a ona si uvědomí, že na takovém hřbitově by nechtěla být pochována. Uvědomí si to 
však pozdě – už stihla před Franzem uprchnout do Paříže. A zároveň ví, že v Paříži 
nezůstane, protože kdyby zde zemřela, zavalili by jí těžkým kamenem a pro ženu, která 
nemá nikde stání, je představa, že bude připoutaná tak pevně k jednomu jedinému 
místu, děsivější než sama představa smrti. Touží po českém hřbitově, kde z hrobů 
rostou květiny a nad nimi se tyčí stromy. Tak mrtvý může z hrobu vystoupit a mluvit 
s pozůstalými, tak se Sabina usmířila se svým otcem. Západní hřbitovy však mrtvé-
mu říkají, ať zůstane tam, kde je – pod zemí. Sabina nechce ani po smrti setrvat na 
jednom místě. Je v plném slova smyslu obětí nesnesitelné lehkosti bytí. Je neschopná 
zakořenit, svázat se s jedním mužem nebo místem a přestat utíkat.

Stejně tak Franz a Sabina vnímají zcela jinak průvody a manifestace. Pro Sabinu 
znamenaly v Československu povinné utrpení, zatímco pro Franze, žijícího ve svobodě, 
znamenaly styk se skutečným životem, sdílení názoru s ostatními, stejně smýšlejícími 
lidmi, ačkoliv reálně byly manifestace pouhé divadlo. Franz si myslel, že manifesta-
cemi má blíže k životu, a ve skutečnosti se účastnil pouze dobře zahraného divadla. 
Takovýchto příkladů ve vztahu Franze a Sabiny můžeme nalézt mnoho. Vypovídá 
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to o tom, že prostor, ve kterém strávíme většinu života, předurčuje naše vnímání 
určitých fenoménů a i to je jeden z důvodů, proč si Sabina s Franzem nikdy nemohli 
úplně porozumět. 

Zároveň však fakt, že dvě osoby strávily většinu života ve stejném prostoru, nezna-
mená automaticky, že si porozumí. Ukažme si to znovu na příkladu Sabiny. Sabina 
šla na setkání Čechů, kteří, stejně jako ona, emigrovali. Cítila jakési pouto, avšak ve 
chvíli, kdy se s krajany sešla, zjistila, že mnozí z nich smýšlejí zcela jinak než ona, že 
dokonce jí někteří připomínají představitele komunistického režimu, a nahněvaná 
odešla, aniž by se kdy vrátila. Nejprve byla smutná, ovšem pak se rozhodla, že nemá 
důvod přátelit se s Čechy jen proto, že jim byl domovem stejný prostor. Uvědomila 
si totiž, že nejenže mají rozdílné povahy, ale že pokud se řekne Čechy, každý z nich si 
vybaví zcela jiný sled obrazů, a proto ačkoliv sdílejí stejnou domovinu, stejný výchozí 
prostor, pouze tento fakt nestačí k tomu, aby je k sobě dostatečně přiblížil.

Když se Franz rozhodne přestěhovat k Sabině, Sabina prchá. Jak už jsme výše zmí-
nili, představa sepjetí s jedním prostorem či mužem ji děsí. Pro Franze však už není 
cesty zpět, protože své ženě oznámil, že odchází. Ta, místo aby se ho snažila zastavit, 
ho ze společného prostoru vyhání uštěpačnými poznámkami. Franz se tedy z velkého 
domu se služkou přestěhoval do malého bytu ve starém městě. Zjistil, že překvapivě 
není nešťastný – koupil si stůl, jenž si sám vybral, a týden strávil vypracováváním 
návrhu knihovny. Uvědomil si, že celých dvacet let žil v nábytku, který si sám ne-
vybral. Jeho prostor mu utvářel někdo jiný. Manželství ho zbavilo svobody ve všech 
významech tohoto slova. Teď tuto svobodu nabyl zpět a poprvé si to uvědomil, když 
zjistil, že si konečně může svůj domácí prostor utvářet sám, dle svých přání. Ve svém 
staromládeneckém bytě byl šťasten mnohem více nežli v měšťáckém domě. Začal si 
vztah s mladší milenkou, která k němu vzhlížela, a on si užíval, že spolu tráví čas na 
posteli, kterou sám koupil a na nočním stolku vedle postele leží jeho vlastní popelník.

Na tomto příkladu si můžeme povšimnout zajímavého motivu, který se prolíná 
celou Nesnesitelnou lehkostí bytí, respektive celým jejím prostorem. Postavy jsou 
v zajetí „měšťanského“ smýšlení. Tomáš i Franz jsou šťastni ve staromládeneckém 
bytě, užívají si v něm svobody a milenek. Ve chvíli, kdy Tomášův byt naruší Tereza 
a ze staromládeneckého bytu se stane byt partnerů a posléze manželů, Tomáš prchá 
k Sabině do ateliéru, případně do hotelových pokojů, tedy na místa, kam patří „ne-
měšťanská“ alternativní sexualita. Jak vidíme, nejenže prostor ovlivňuje to, jak se 
postavy chovají, ale smýšlení postav zároveň ovlivňuje využití prostoru. Nic Tomášovi 
nebrání vodit si milenky domů, když je Tereza zrovna v práci. On to ovšem nedělá, 
narušil by tím prostor, který podle jeho smýšlení nyní patří manželství a nesluší se do 
něj zvát milenky. Stejně tak Tomášovy milenky (předtím, než poznal Terezu), mohly 
Tomášovi navrhnout, aby ve svém bytu přespal na koberci, případně na něj mohly 
ulehnout samy. Tento návrh ovšem nezazní. Milenky, v zajetí svého chápání prostoru, 
musí přistoupit na Tomášův argument, že se nevyspí s další osobou na jedné posteli, 
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a musejí odejít domů, protože v jejich smýšlení se spí na gauči či posteli a spát na 
zemi je naprosto nepřípustné.

Na několika vybraných příkladech jsme si ukázali, jak je situován prostor Nesnesi-
telné lehkosti bytí, jak s ním autor pracuje, jak tento prostor ovlivňuje postavy a jak ony 
ovlivňují prostor. V případě Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí je fikční svět a jeho 
prostor velmi detailně promyšlen a úzce svázán s postavami a se syžetem románu. 
Z tohoto důvodu si toto téma jistě zaslouží pozornost a podrobnější rozbor. Tato esej 
nastínila směr, jakým by se úvahy o pojetí prostoru v Kunderových románech mohly 
ubírat a jakým způsobem Milan Kundera vytváří prostor fikčního světa. Zároveň jsme 
dokázali, že prostor fikčního světa ovlivňuje své obyvatele podobným způsobem jako 
reálný prostor, který se nachází kolem nás, ovlivňuje naše chování.
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Jiná hrůza

Frenetismus podle Julese Janina

KATEŘINA KORÁBKOVÁ

----------------------------

Trvalo bezmála dvě století, než se k českému čtenáři dostalo jedno ze stěžejních 
děl francouzské frenetické literatury, této nepříliš známé větve literárního roman-
tismu dvacátých a třicátých let 19. století proslulé estetikou šoku. Český překlad od 
Jany Němcové spatřil světlo světa v edici Alrúna nakladatelství Volvox Globator, 
která se zaměřuje na méně známé fantaskní a mnohdy strašidelné prózy. Mrtvý 
osel a gilotinovaná žena1 (1829), o němž je zde řeč, je nejslavnějším textem kritika 
a fejetonisty Julese Janina. Podle Jiřího Šrámka je Mrtvý osel „první významná próza 
s konstitutivními frenetickými znaky“,2 Růžena Grebeníčková ho pokládá za nej-
významnější frenetické dílo vůbec3 a v předmluvě uvedené v českém vydání (která, 
jak čtenář zjistí, patří k edici Janinových děl) už Janinův mladší současník Albert 
de La Fizelière označuje knihu za „jeden z nejduchaplnějších paradoxních výtvo-
rů“ francouzské literatury.4 Přestože Janin sám patřil například mezi inspirátory 
Puškina,5 je dnes v českém literárním kontextu autorem spíše neznámým, přestože 
jeho dílo má mít zásadní význam pro žánr, jehož otisky můžeme nalézt i v naší 
literatuře.

Označení frenetikové se používá v kontextu generace někdy nazývané mladofran-
couzská nebo druhá generace romantismu, která vstupuje do francouzské literatury 
kolem roku 1830. Provází ji nonkonformní životní styl, bohémství a provokace s cílem 
útočit na měšťanské způsoby a vzbuzovat silné reakce, ať už pozitivní či negativní. 

1 JANIN, Jules. Mrtvý osel a gilotinovaná žena. Praha: Volvox Globator, 2016.
2 ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury od počátku po současnost. Brno: Host, 2012, 1. sv, 

s. 274.
3 GREBENÍČKOVÁ, Růžena. Frenetická literatura a roman-feuilleton. In FISCHER, Jan Otokar. Dějiny 

francouzské literatury 19. a 20. stol. Praha: Academia, 1966, sv. 1, s. 302.
4 LA FIZELIÈRE, Albert de. Různá díla Julese Janina. In JANIN, Jules. Mrtvý osel a gilotinovaná žena. 

Praha: Volvox Globator, 2016, s. 26.
5 Viz MEYER, Priscilla. Crime and Punishment and Jules Janin’s La Confession. The Russian Review, Vol. 

58, No. 2 (Apr., 1999), pp. 234–243. [cit. 01–02–2017]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2679577.
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Přestože se frenetismus spojuje hlavně se salony hnutí mladé Francie, jeho postupů 
se drželi i autoři další, mezi které patří také Jules Janin.6 

Počátky frenetické literatury je však třeba hledat už dříve.7 Frenetismus má své 
kořeny v černém a anglickém gotickém románu, z nichž čerpá vypjatost děje, hrůz-
nost, podobně jako některé typické motivy (mrtvé, temná místa jako hrobky a ruiny, 
kobky…). V jakémsi protestu proti době, který je úzce spjatý s postoji pařížské bohémy 
však namísto záhadných jevů vystupuje do popředí zlo, které si působí sami lidé.8 Od-
tud plyne silná sociální motivovanost, kvůli níž jsou gotické rekvizity „nahrazovány 
místy, kde je lidské utrpení vidět nejjasněji a v odhalené podobě, jako jsou vězeňské 
cely, popraviště, nemocnice a útulky pro chudé nebo márnice“.9 Janinova kniha to 
jen potvrzuje. Vyjma útulku pro chudé nacházíme v Mrtvém oslu všechna jmenovaná 
místa, jejichž řadu doplňuje nevěstinec.

Kumulace hrůz se spojuje se specifickou literární formou. Román-fejeton třicá-
tých let10 či sociální črta,11 které můžeme vysledovat jako základ formy Mrtvého osla, 
nahrávají postoji pozorovatele, menším epizodám a jistému drobnohledu.12 Janinův 
Mrtvý osel odpovídá této tendenci zcela přesně svým dynamickým členěním textu do 
krátkých mezi sebou volně provázaných kapitol, které se často soustřeďují na dílčí 
jednotlivosti příběhu.

Hlavní linie Mrtvého osla je víceméně prostá. Nepojmenovaný vypravěč nalezne 
zalíbení ve venkovské dívce, již viděl jet na splašeném oslu. S oběma se znovu setká 
později – osel je pro jeho zábavu rozsápán psy, dívku čeká pád do nástrah města, který 
končí její popravou pod gilotinou. Samo toto prosté nastínění napovídá blízkost para-
lel a dává tušit hlubší spleť významů. Přesto však klíčovou charakteristikou Janinova 
textu (ostatně i samotného žánru, který má reprezentovat) jsou šok a znepokojení, jež 
plynou z několika základních skutečností. 

6 Srov. FRYČER, Jaroslav. Neposlušné děti svého věku. Světová literatura, 1992, 37(6), s. 88.
7 Podle Zdeňka Hrbaty a Martina Procházky je variování postupů gotického románu první fází 

frenetické literatury spadající do 20. let 19. století. Druhá, nastupující ve 30. letech tíhne k „parodii, 
ironii a černému humoru“. HRBATA, Zdeněk – PROCHÁZKA, Martin. Romantismus a romantismy: 
pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005, s. 159.

8 FRYČER, Jaroslav. Neposlušné děti svého věku. Světová literatura, 1992, 37(6), s. 88.
9 Tamtéž, s. 89.
10 GREBENÍČKOVÁ, Růžena. Frenetická literatura a roman-feuilleton. In FISCHER, Jan Otokar. Dějiny 

francouzské literatury 19. a 20. stol. Praha: Academia, 1966, sv. 1, s. 301.
11 KREJČÍ, Karel. Frenetický žánr v české literatuře. In SABINA, Karel. Hrobník. Praha: Odeon, 1977, 

s. 172.
12 A můžeme se domnívat, že se jedná také o jev podpořený novinovým a časopiseckým publikováním 

textů spolu s tzv. érou spisovatelské žurnalistiky a s ní spjatým mísením novinářských postupů a žánrů 
se žánry literárními – viz fejetony a črty jako oblíbené novinové útvary tohoto období. Vezmeme-li 
v potaz výše uvedené spolu s faktem, že někteří autoři realismu (například Balzac, Dickens, Thackeray 
nebo Dostojevskij) začínali také u podobného žánru sociální črty (viz KREJČÍ, Karel. Frenetický žánr 
v české literatuře. In SABINA, Karel. Hrobník. Praha: Odeon, 1977, s. 174.), vede od frenetismu jistá 
spojnice k postupům realismu, zvláště v jeho kritické formě, a k naturalismu.
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První z nich shledáme záhy. Od začátku románu je totiž jasně patrný pozoruhodný 
rozpor mezi nezúčastněností v chování vypravěče a popisy atmosféry situací, jimiž 
prochází. Na straně jedné například popisuje s nádechem mírného smutku místo, 
kde končí životy starých koní Paříže, zároveň se ale snadno nechá zlákat majitelem, 
aby se šel podívat na roztrhání starého osla jménem Charlot smečkou psů: „Tak 
jsem seděl v této tiché ohradě bez jediného společníka, jemuž bych mohl sdělit svůj 
přebytek emocí, aniž by se dokonce za mnou nacházel poctivý řezník, doprovázený 
nějakým dobrým obdivným výkřikem, který by byl schopen mě uchvátit. Byl jsem 
v těžko popsatelném sobeckém ovzduší. Přesto se zlehka otevřela branka a já uviděl 
vstoupit… Chudáka osla!“13 

Až v okamžiku, kdy již nic nelze změnit, vstupuje do arény, aby v rozrušení mohl 
rychleji odejít, přičemž věnuje ještě pohled agónii zvířete. Jakkoliv mluví o svém po-
hnutí, v rovině konání je zcela nezúčastněný. Vždyť k samotnému divadlu s trpícím 
zvířetem se nechá přizvat, aniž by cokoliv namítal. Je sice vypravěčem ich-formy, 
vypravěčem homodiegetickým, avšak naprosto pasivním až nezúčastněným v rovině 
konání. Svými slovy a úvahami sice dává najevo zděšení či nesouhlas, ale jednáním 
nikoliv. Jak se ukazuje v dalším textu, tento postup hraje ve vyprávění zásadní roli.

Nemůžeme vypravěče podezírat z emoční prázdnoty. Když kupříkladu spatří téhož 
osla Charlota, jehož jízdu s půvabnou dívkou na hřbetě o něco dříve obdivoval, jak 
veze těžký náklad hnoje, přechází od až teatrálně laděného líčení vlastního nitra do 
wertherovské nálady. Náhle počíná deziluzivně rozkrývat skutečnost. Realita, kterou 
odhaluje, když za bukolickými idylami vidí realitu chudých a hladových pastýřů, 
koresponduje s deziluzivností pohledu na osla Charlota vezoucího hnůj. Uplatněním 
tohoto pohledu na vše kolem vypravěč ztrácí obdiv a naopak za věcmi spatřuje lež. 
Z ní pramení jeho vlastní nihilismus a znechucení, proto se ptá: „Ve skutečnosti kde 
je krása?“14 

Ona výše popsaná nálada přetváří pocity romantické rozervanosti do znepokojivého 
a současně bezcílného hledání. V bizarním až děsivém zaujetí vypravěč sleduje mizerná 
divadla, pozoruje prostituci, zločin, sebevraždu, dražbu majetku zadluženého, přitom 
ale s odporem a současně velkým zanícením pro samotné sledování. Zatímco jedna 
kapitola končí slovy „Takto jsem z těch neúplných vzrušení a polovičaté hrůzy upadl 
v odpor, který začínal být více skutečným a lépe pociťovaným,“15 další začíná: „Marně 
jsem se tak snažil rozptýlit, stále jsem na dně duše cítil něco, co se podobalo stesku.“16 

Henriettu, dívku na oslu, potkává později v Paříži a konstatuje, že je „ztracena“.17 
Dívka má lhostejný pohled vůči bídě svého okolí a je to až krutá zvědavost, s níž si 

13 JANIN, Jules. Mrtvý osel a gilotinovaná žena. Praha: Volvox Globator, 2016, s. 43.
14 Tamtéž, s. 54.
15 Tamtéž, s. 56.
16 Tamtéž, s. 57.
17 Tamtéž.
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posléze pohlíží v Morgue (márnici, kde jsou vystaveny mrtvoly k identifikaci) utonulého, 
který se zabil kvůli ní. Ke slovu přicházejí „naturalistické“ popisy. Nedoprovázely jen 
scénu roztrhání osla, ale dostávají prostor ve vedlejší epizodě, kde se vypravěč, ačkoliv 
je rozrušen, zúčastní schůzky, při které má být mrtvola utonulého oživena – nechybí 
ani popis nohy, kterou oddělila hniloba. Janinův Mrtvý osel v tomto bodě připomíná 
poetiku Poeovu, jeho zaujetí vědou ve spojitosti s tělem a smrtí (jak je podává například 
Muž, který se rozpadl, nebo v poloze satirické Na slovíčko s mumií). Avšak zatímco 
Poe tíhl k parodii, Janinův vypravěč naznačuje nedůvěru k vědě ve zvrhlé fascinaci 
tím, co všechno dokáže.18 Právě kumulace odporností a fascinace jimi mají pobuřo-
vat. Vždyť utonulý ležící v márnici a následně předváděný jako oživovaná mrtvola 
v městském salonu, v obou případech v obklopení diváků, přetváří děsuplný a sou-
časně vznešený moment smrti zapojením divácké lačnosti po senzacích v groteskní 
divadlo. 

Čtenář si současně snad ani nemůže nevzpomenout na výše již zmíněné literární 
postupy naturalismu. Některé momenty vypravěčova nadhledu spolu s drsným po-
pisem skutečnosti, které ho mohou připomínat, naznačují, že úsilí šokovat čtenáře 
není samoúčelné. Nezbývá než souhlasit se Zdeňkem Hrbatou, že „snaha poukázat 
v protikladu k romantickému patosu na ,holou skutečnost‘“ je jedním ze stěžejních 
momentů Janinovy knihy.19

Důležitý motiv nezúčastněnosti, jakési vypravěčovo distancování se od příběhu, 
je současně místy narušováno, například když se dotyčný potkává s Henriettou, která 
sbírá almužny pro chudé a má jedinou starost, aby přinesla více než její konkurentka. 
Tehdy jí vypravěč téměř prosebně připomíná osla Charlota, ale na jeho jméno dívka 
nereaguje. Jak se později ukáže, okamžiky připomínání oslova jména jsou chvílemi 
největšího vypravěčova zaujetí a s blížícím se koncem románu získávají zvláštní vý-
znamotvornou roli. 

Vypravěč píše, že hledá příčiny ctností a neřestí, přemítá o štěstí a radosti a současně 
své hledání ironizuje nepřímo i přímo, například přirovnáním sebe sama k pacientům 
psychiatrické léčebny. Jaroslav Fryčer zdůrazňuje ironii vypravěče jako moment zci-
zujícího efektu a odstupu na znamení nesouhlasu s popisovanou hrůzou.20 Hledající 
vypravěč zjišťuje, že stejná jako vnější ohavnost je i ohavnost vnitřní, „malomocenství 

18 Budeme-li se ptát po prvcích parodie u Mrtvého osla, nalezneme různé odpovědi. Zatímco Karel 
Krejčí možnost parodie popírá, dobová předmluva k edici Janinových děl píše o parodii, ale parodii na 
žánr, který vyvolá čtenářský zájem výhradně hromaděním hrůz jako jedinou věcí, která čtenáři vůbec 
dokáže pohnout. A Janin sám ve vlastní předmluvě, v jakémsi fiktivním dialogu s Kritikou, kategoricky 
popírá, že by psal parodii. Viz KREJČÍ, Karel. Frenetický žánr v české literatuře. In SABINA, Karel. 
Hrobník. Praha: Odeon, 1977, s. 172; LA FIZELIÈRE, Albert de. Různá díla Julese Janina. In JANIN, 
Jules. Mrtvý osel a gilotinovaná žena. Praha: Volvox Globator, 2016. s. 26.; JANIN, Jules. Mrtvý osel 
a gilotinovaná žena. Praha: Volvox Globator, 2016, s. 31.

19 HRBATA, Zdeněk. Ještě na okraj francouzského frenetismu. Světová literatura, 1992, 37(6), s. 120. 
20 FRYČER, Jaroslav. Neposlušné děti svého věku. Světová literatura, 1992, 37(6), s. 88.
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srdce“,21 a odhaluje zároveň také neřesti maskované ctností. Když proto v předmluvě 
k analyzované knize Martin Jiroušek uvádí, že „vypravěč ani neví, co je ctnost“,22 
poněkud se mýlí, protože i tušená, nejen vyslovená, vypravěčova znalost ctnosti je 
podmínkou k odhalení neřestí. 

Vypravěč hraje se čtenářem hru, kdy ho střídavě znepokojuje a ukolébává ve 
zdánlivém poklidu. Tomu částečně napomáhá u frenetiků oblíbená práce s vklá-
dáním dalších textů.23 Jejich účelem je nezřídka vytváření dojmu vyšší autenticity. 
Takto je například použit text z novin jako „objektivizující“ činitel pro nadpřirozeně 
vyhlížející událost. Pojednává o člověku odsouzeném k smrti, je to jakási reportáž 
z popravy očima popraveného, který si paradoxně pak o své smrti přečte v novinách. 
Zprvu reálně vyhlížející text se posléze sám v sobě popírá a boří hranici skutečnosti 
a fantaskna velmi znepokojivým způsobem. Podobná místa spolu s nedořečeností 
některých situací působí ve čtenáři pocit zneklidnění plynoucí z prolínání reálného 
či realistického s nádechem fantastična.24

Do vyprávění vstupují další příběhy, jejichž společným motivem je převážně smrt, 
jako například rozhovor s mužem, kterého oběsili, a on přežil. Smrt, zvláště v podobě 
trestu, je hluboce ironizována, proto oběšenec, který přežije svou popravu, si ve chvíli, 
kdy má dostat na krk oprátku, stěžuje na velikost rakve, jež je pro něj připravena. 
V kontextu toho, k jakému konci spěje příběh Henrietty, což ostatně autor vyzradil 
hned v názvu, získávají podobné ironické hovory o smrti nádech rouhavosti – ve 
smyslu výsměchu vyšší moci, která může kdykoliv zasáhnout. 

Odkazy na skutečné lokality pařížského místopisu vypravěč doplňuje nedořeče-
ností. Proto další místo, kde Henriettu opět potkává, není pojmenováno doslovně, 
ale z náznaků textu se dá vyčíst, co je zač. Nemocnice, místo bídy, chybějícího soucitu 
a laskavosti, kde se setkává nevinnost kojenců s nemocnými prostitutkami. Henrietta 
přišla na potrat. Další moment nepochopitelné nezúčastněnosti vidíme, když ji vy-
pravěč v přestrojení za kočího odtud po zákroku odváží. Ne proto, aby ji zachránil, 
nýbrž do nevěstince, jako kdyby dívčin osud byl napsán předem a toto byla pouze 
nevyhnutelná logická návaznost. Přesto v následující kapitole vypravěč vyslovuje, 
že je zamilovaný, a o pár stránek dál nepochopitelně doprovází do nevěstince svého 
přítele, který si jde Henriettu koupit. Nijak nezasahuje a navzdory slovům o osobním 
zanícení zůstává pouze pozorovatelem dívčina úpadku, jako by objektem jeho lásky 
nebyla dívka sama, ale spíše sledování jejího osudu snad blízké sociologické studii. 

21 JANIN, Jules. Mrtvý osel a gilotinovaná žena. Praha: Volvox Globator, 2016, s. 73.
22 JIROUŠEK, Martin. Krásná hrůza nadčasové frenetiky. In JANIN, Jules. Mrtvý osel a gilotinovaná 

žena. Praha: Volvox Globator, 2016, s. 17.
23 Srov. FRYČER, Jaroslav. Neposlušné děti svého věku. Světová literatura, 1992, 37(6), s. 88.
24 Právě tyto přechody mezi fantastikou a reálnou atmosférou považuje Růžena Grebeníčková za zásadně 

inovativní přístup, který Janinova kniha přinesla. Srov. GREBENÍČKOVÁ, Růžena. Frenetická literatura 
a roman-feuilleton. In FISCHER, Jan Otokar. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. Praha: 
Academia, 1966, sv. 1, s. 302.
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Výše popsanému podobná nevyhnutelnost se ukazuje ještě jednou. Dívka byla 
zatčena za vraždu a ve vězení počala s odporným žalářníkem. Vypravěč se s ní setká 
po porodu, když si žalářník přijde pro své dítě. Při této příležitosti také padne jméno 
Charlot, ale nikoliv jako jméno mrtvého osla, nýbrž jako přezdívka, kterou lidé dávají 
katům. V tuto chvíli nabývá osel Charlot nový rozměr – neustálé připomínání jeho 
jména neukazuje jen k rozbití iluze bukolické idyly, jehož svědky jsme byli na začát-
ku knihy, ale současně se stává v momentech setkání vypravěče a hrdinky jakýmsi 
zdviženým prstem. Připomínkou, že padlou do bahna společnosti čeká jedině kat. 
Charlot je také posledním slovem odsouzené – po jeho zvuku se ale otočí popravčí. 
Vezmeme-li v potaz, že charlot znamená šašek, prohlubuje se význam jména do temné 
ironie. Charlot, až už je to kdokoliv, není šašek veselí, ale spojení tragédie, pouliční 
zvědavosti, ironie srážející vznešené – groteskna. 

Vypravěč přechází od pozorování a mluvení k činům až ve chvíli, kdy je již vše 
rozhodnuto. Dojde za katem zařídit odkoupení těla popravené. Situace je opět plná 
kontrastů, neboť kata zastihne v jeho krásné domácnosti s hezkou ženou a zřejmě 
šťastnou rodinou. Domluví podivný nákup a jako druhý kontrast přichází prosba 
katovy ženy, aby jí manžel přinesl na příčesek vlasy odsouzené. Jejímu přání ale 
není vyhověno, i vlasy jsou součást obchodu. Smrt tedy opět nevzbuzuje úctu, jen 
mění živou bytost v předmět obchodní transakce. Vracíme se tím zhruba někam 
doprostřed knihy, k situaci, kdy Henrietta v márnici prohlíží tělo muže, který se 
zabil kvůli ní, a to je následně odneseno za účelem oživování. Ke slovu přichá-
zí totožná lhostejnost. S ne nepodobnou nevzrušeností zaplatí vypravěč účet za 
mrtvou obsahující nejen položky jako 30 centimů za tři sklenky „na zdraví ze-
snulé“,25 ale i chybu v součtu, která je v tu chvíli jediným, co ho zajímá. Cynická 
marnost všeho vystoupí do popředí, když ačkoliv mrtvou zakope hlouběji, než bylo 
zvykem, je ukradena pro účely pitvy a její pracně sháněný rubáš seberou místní 
ženy.

Zajímavým místem v kontextu vypravěčova chladu je dodatek, který dotváří závěr 
desáté kapitoly. V ní se vypravěč probírá zástavami od milenek a svých lásek, mezi 
nimiž je zelený závoj, který kdysi dostal z čisté radosti a přátelství, bez jakýchkoliv 
milostných citů. Je mu nejdražší památkou. Text končí zvoláním: „Za tebe, Henrietto, 
bych dal celé tohle bohatství – celé svoje bohatství! – a, dokonce, ó znesvěcovateli! 
ó blázne! ó nevděčníku nedal bych ho nikomu, ale spálil bych pro tebe svůj malý 
zelený závoj!“26 Poté, co čtenář sledoval dráždivou nečinnost vypravěče tam, kde si-
tuace volala po jeho konání, zní tento závěrečný výkřik buď jako nesmírný cynismus, 
nebo zvolání hluboké bezmoci před vyššími zákony společnosti a zkaženého lidství. 
Jakkoliv je vypravěčovo zvolání na první pohled možná v rozporu s předcházejícím 

25 JANIN, Jules. Mrtvý osel a gilotinovaná žena. Praha: Volvox Globator, 2016, s. 156.
26 Tamtéž, s. 164.
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dějem, při zkoumání autorova postupu tento moment jen potvrzuje výše uvedené 
závěry o důmyslně zneklidňujícím kontrastu slov a skutků vypravěče. 

Sled zdánlivě nesouvisejících příhod se propojuje paralelami: smrt osla a smrt 
dívky, odnesení mrtvého těla z Morgue, zaplacení za mrtvé tělo Henrietty a další. 
Sociální podmínky, do kterých dívka vkročí po svém útěku z venkova, se stávají me-
taforickým vězením, které získá fyzický rozměr a kamenné stěny poté, co Henrietta 
zavraždí milence. A příběhy o přežití vlastní smrti vyprávěné pro ukrácení dlouhé 
chvíle tvoří ostrý kontrast s realitou za zdmi bohatých domů, kde umírají lidé na 
ulicích a ve špitálech bez sebemenší naděje na záchranu. 

Zaobíráme-li se dílem, které je považováno za vrchol frenetismu, nemůžeme si 
nepoložit otázku, co je v románu postupem vyvolávajícím hrůzu. Zajímavě to osvětluje 
následující začátek kapitoly: „[…] každý den jsem byl více a více posedlý nevímjakou 
strašnou touhou dohnat hrůzu až do konce, dozvědět se konečně, zda bych ji porazil, 
nebo byl jí poražen. Pro mě hrůza existovala jen tam, kde byla Henrietta. Tuto tak 
prázdnou a špatnou povahu, toto nezměrné sobectví a slabost, tuto bytost, která 
neměla žádnou mravní sílu, tohle nevímco živého, k němuž jsem byl poután a jehož 
stopu neřestí jsem sledoval, jsem jednoho rána opět potkal.“27 

Hrůzu nevyvolávají ani nadpřirozené úkazy, a ve své podstatě ani odpudivé detaily 
mrtvol, ale naopak temné stránky lidského nitra jako základní příčina všeho zlého, 
co vypravěč spatří. On sám čtenáře znepokojuje, když sleduje krutou lhostejnost 
Henrietty, a současně je vůči svému okolí hlavně pouhým glosujícím divákem. Pří-
činou znepokojení není konkrétně pojmenované zlo, ale spíše absence dobra, která 
se projevuje všudypřítomnou bídou, mravní i fyzickou. Pokud bychom vynechali 
momenty dráždivého fantastična a provokativnost blízkou Poeově poetice, získali 
bychom naturalismus ražení bezmála Zolova. 

Mrtvý osel a gilotinovaná žena je knihou velmi kritickou. Kritika nevšímavosti, 
hledání vzrušení v senzacích a kruté lhostejnosti se však neprojevuje moralizováním, 
nýbrž cílevědomým znepokojováním, drážděním a pobuřováním. Vypravěč jako by 
chtěl říci především jediné: nic není svatého, ale můžete si za to sami. 

27 Tamtéž, s. 107.
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Nekonečná země o velikosti 
poštovní známky

K otevřeným světům Williama Faulknera

TADEÁŠ DOHŇANSKÝ

----------------------------

Svět literárních děl je plný smyšlených míst, států a krajů. Při čtení knih se tak můžeme 
přenést hluboko do nejtajnějších koutů Zemí nezemí a Středozemí, Tajuplných ostrovů, 
Stokorcových lesů nebo Krokodýlích a jiných ulic. Spisovatelé, autoři jako architekti 
je, ať už uvědoměle či nezáměrně, navrhovali tak, abychom, čtenáři, propadli jejich 
kouzlu, nechali se zlákat geniem loci a zároveň byli vtaženi do světa textu, obývaného 
literárními hrdiny. Tyto světy mohou být zkonstruovány staticky, pouze pro ten který 
konkrétní příběh, a po jeho završení se před námi vstupní brána nenávratně uzavírá. 
Teskníme-li, nezbývá nic jiného než popustit uzdu fantazie tak, jak ji popustili spisova-
telé, a domýšlet si, tvořit představy a znova je obměňovat. Pomyslným druhým typem 
jsou světy otevřené, světy, z nichž díky množství knih dýchá autentická atmosféra, 
vlastní život, vlastní kosmos. Můžeme se sem pravidelně vracet, aniž bychom byli 
čímkoli limitováni, a díky množství podnětů daných úzce nebo volně semknutými 
příběhy tak pro nás může vzniknout země nekonečných možností.

Takovou nevyčerpatelnou zemi vytvořil i prozaik a básník první poloviny 20. sto-
letí, kronikář amerického Jihu, mississippský bard William Faulkner. Své „mytické 
království“ – fiktivní okres Yoknapatawpha – zabydlil postavami celkem 16 románů 
nebo souborů povídek, čímž vytvořil tzv. yoknapatawphaskou ságu. Postavy během 
dlouhé historie okresu volně přecházejí z knihy do knihy jako ústřední hrdinové 
v jednom příběhu a následně třeba coby upozaděné charaktery v příběhu druhém. 
Než si ale pořídíme jízdenku, klidně pouze jednosměrnou, připomeňme si nejprve 
základní životopisné údaje autora, od jehož narození uběhne příští rok 120 let. 

William Faulkner se narodil 25. září 1897 v New Albany nedaleko Oxfordu ve 
státě Mississippi v bývalé slavné plantážnické rodině. Jeho původ se mu stal v tom 
nejušlechtilejším slova smyslu osudným – kde jinde by spisovatel měl zkoumat člověka, 
psát o jeho činech a motivacích k nim než na půdě, kde ještě nedávno sklízeli černošští 
otroci bavlnu, bičováni lstivými, necitelnými (a bílými) otrokáři? Faulknerův život 
můžeme výstižně charakterizovat volnou interpretací básně Charlese Bukowského: 
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miloval svou whisky a kromě psaní neměl na nic čas. Většinu pošty prý neotvíral, pouze 
ji nastavil proti světlu, a pokud neobsahovala účty, vyhodil ji… Snad ještě doplníme: 
po zjištění, že mu Švédská akademie chce udělit Nobelovu cenu za literaturu, se dlou-
ho rozmýšlel, zdali odjet na předávací ceremoniál do Stockholmu, nebo zůstat skryt 
na lovu v hlubokých mississippských lesích.1 V roce 1962 náhle zemřel na mrtvi ci ve 
svém milovaném Oxfordu, kde je také pochován.2 New York Times věnovaly zprávě o 
Faulknerově skonu celou titulní stranu. Prezident Kennedy spisovatelovu smrt označil 
za největší ztrátu americké literatury od dob odchodu Henryho Jamese.3 

V České republice se na (nejen) středních školách o Faulknerovi studenti učí jako 
o představiteli tzv. ztracené generace, což je fakt dle našeho názoru velice zavádějící či 
zjednodušený. Pravdou určitě je, že věkově patřil ke „ztraceným“ autorům, dokonce 
byl starší než Hemingway a o pouhý rok a jeden den mladší než Fitzgerald. S nimi 
také sdílel zkušenost velké války, která se promítla v prvním románu The Soldier’s 
Pay (1926); do svého druhého románu Mosquitoes (1927, česky poprvé jako Komáři, 
2006) pak promítl pocity zmaru a hledání něčeho, co hrdinové nedokážou přesně 
specifikovat – tedy další „ztracené“ téma. Následující autorský vývoj však spisovatele 
přenesl ke zcela jiným tvůrčím základům, do atmosféry moderní jižanské gotiky, 
k regionalismu v literatuře, ke zkoumání vlastní rodné země. 

Předlohou pro Yoknapatawphaský okres byl Faulknerovi skutečný okres Lafayette 
na severu státu Mississippi, jehož střediskem je město Oxford, které má také mnoho 
společných rysů s centrem Yoknapatawphy – s městem Jefferson. Zmíněnou mytičnost 
podtrhuje již samotný název okresu, odkazující k americké indiánské tradici rodu 
Čikasó, jehož členové tak nazývali jednu z blízkých protékajících řek. Středobodem 
okresu je, jak již bylo řečeno, městečko Jefferson, jež se – stejně jako zbytek země – 
v průběhu četby Faulknerových děl proměňuje, roste a zase se zmenšuje, prochází 
modernizací nebo stagnuje. Okolí je tvořeno především četnými plantážemi, které 
v závislosti na jednotlivých románech a povídkách buď plodí bavlnu, nebo roní slzy 
po zašlé slávě ve chvílích, kdy otrokářství po občanské válce končí a pozemky tak leží 
ladem. Hlavně proto zřejmě Faulkner cítí k Jihu jak nehynoucí lásku a věrnost, tak 
pocity hněvu, nenávisti a studu. Pomyslnou hranici Yoknapatawphy tvoří rozlehlé, 
temné, bující a směsicí života a smrti řvoucí lesy. Topos lesa, jednoho ze stěžejních 
dějišť knih klasické americké literatury, nejvíce vyvstává v novele The Bear (součást 
povídkové sbírky Go Down, Moses z roku 1942, česky samostatně jako Medvěd, 1969): 

Odepnul řetízek hodinek a řemínek kompasu od šatů, oboje pověsil na keř, postavil 
vedle toho hůl a vešel do divočiny. Když poznal, že zabloudil, učinil to, čemu ho Sam 

1 SULLIVAN, J. R. „Do You Write, Mr. Faulkner?“ Sporting Classics, 1985, č. 2, s. 29–33. 
2 ŠKVORECKÝ, Josef. Příběh z mýtu yoknapatawphaského kraje. In Martin Hilský, Jan Zelenka (eds.). Od 

Poea k postmodernismu: Proměny americké prózy. Praha: Odeon, 1993, ISBN 80–207–0459–0. 
3 PRESS, U. I. „William Faulkner Dead in Mississippi Home Town.“ New York Times, 7. července 1962, 

s. 1. 
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Fathers učil a k čemu ho vedl – vracel se oklikou (…), a tentokrát nenarazil dokonce 
ani na ten strom, protože pod ním ležela kláda, kterou ještě nikdy předtím neviděl, a za 
ní byla malá bažina, prosakující vlhkost, něco mezi půdou a vodou, (…) a uviděl stopu 
zmrzačené tlapy. (…) Náhle se vynořil na malé mýtině a obklopila ho divočina. Nehlesná 
a jednolitá se na něho přiřítila (…). Potom medvěda spatřil. (…) Přes rameno se ohlédl 
na chlapce. Potom zmizel. Neodešel do lesa. Ztratil se, ponořil se zpátky do divočiny bez 
hnutí, tak jak chlapec kdysi viděl (…) starého sumce ponořit se zpět do temných hlubin 
tůně a zmizet bez jediného pohybu ploutví.4 

V tomto „jižanském Waldenu“ les vystupuje zahalen do typické romantické masky, 
romantické představy – zvedá se před námi do výšin jako neprostupná, z jednoho kon-
ce Země na druhý táhnoucí se mohutná stěna; vlastní svět, vnitřní svět, svět ve světě 
textu, a vstoupíme-li do něj, musíme předem počítat s tím, že budeme dlouho hledat 
cesty zpět. Z Faulknerova komplikovaného a vrstevnatého textu k nám díky bohatým 
popisům loveckých výprav a přírodních scenerií téměř doléhají zvuky šumících stromů, 
nárazů seker o dřevo, praskání ohně či funění psů, honících místního legendárního 
medvěda. Jsme-li v textu plném „nekončících“ souvětí a mnohastránkových odstav-
ců ztraceni, znamená to pak, že jsme ztraceni také v onom tajemném, ale přesto tak 
úchvatně, řekli bychom dokonce impresionisticky překrásném lese… Ztraceni? Jsme 
všude, a přitom jsme nikde – všude okolo nás jsou stromy a neexistující cesty. Lze se 
ztratit někde, kde tyto neexistující cesty vždy někam povedou? 

Zkoumáme-li genezi autorova díla, zjistíme, že Medvěd, jehož děj se odehrává 
krátce po Občanské válce, vznikl celých třináct let po prvním yoknapatawphaském 
románu Flags in the Dust (původně jako Sartoris, 1929, česky jako Prapory v prachu, 
2004), odehrávajícím se ve dvacátých letech 20. století, v němž jsou místní lesy dávno 
poznamenány a zjizveny k Memphisu směřující železniční tratí. Většinu knih dovedl 
Faulkner napsat tak, aby nezávisle na době svého vzniku jejich děje vždy měly určitou 
posloupnost, časovou logičnost. Ne vždy se to ovšem autorovi podařilo. Za příklad 
uvedeme první dvě knihy z tzv. snopesovské trilogie, jimiž jsou The Hamlet (1940, 
česky Vesnice, 1985) a The Town (1957, česky Město, 1985). Vznik obou románů dělí 
dlouhý časový odstup sedmnácti let a Faulkner se zde dopouští určitých faktografic-
kých nepřesností. Těžko ale říci, jedná-li se o chybu spisovatele. Yoknapatawpha se 
stala zemí tak bezbřehou, tak nevyzpytatelnou a natolik autonomní, že vlastně začala 
„vyprávět sama sebe“, začala žít vlastním životem pro to, co se v ní děje (píše), takže 
William Faulkner, možná aniž by to sám „plánoval“, se stal opravdu pouze oním sym-
bolickým kronikářem, zapisovačem osudů a mýtů, přičemž každá z osobností, každá 
z duší Yoknapatawphy má svou vlastní pravdu. Objektivní pravda zde neexistuje. Vše 
se odehrává všude a vše se děje všem. 

4 FAULKNER, William. Medvěd. Praha: Československý spisovatel, 1969, s. 24–25. ISBN 22–011–
69. Edice ilustrovaných novel, sv. 112. 
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Les ovšem není ani zdaleka jediným yoknapatawphaským prostorem, který se 
před námi objevuje. Na „životnost“ faulknerovských míst bychom mohli napsat 
samostatnou odbornou práci, zde si ale připomeneme ještě aspoň domy, které z hle-
diska topologie hrají další důležitou roli ve Faulknerových dílech. Zmiňme jeden 
z nejslavnějších: „Sutpenovu stovku“, legendární, řekli bychom vyloženě monstrózní 
sídlo u přilehlé plantáže Thomase Sutpena z románu Absalom, Absalom! (1936, česky 
Absolone, Absolone!, 1966), které se v průběhu děje „mění“ v  jednu z postav, v hybatele 
děje, v symbolické zastrašující stvoření, s nímž jeho obyvatelé nikdy neuzavřeli mír, 
v dům plný tajemných hlasů, který jako by sám promlouval: 
Jako by jenom jeho přítomnost nutila ten dům, aby přijal a udržel v sobě lidský život; jako 
by domy opravdu měly vnímavost, osobnost a charakter, získané ani ne tak od lidí, kteří 
v nich dýchají nebo dýchali, ale vrozené tomu dřevu či cihlám nebo zplozené z toho dřeva 
či cihel mužem nebo muži, kteří ty domy vymysleli a postavili – tento dům nenávratně 
hlásal prázdnotu, opuštěnost, nepřekonatelný odpor k tomu, aby jej někdo obýval (…).5

Oddáme-li se plně kouzlu této knihy, budeme na jejím konci jen stěží unikat před 
stínem tohoto domu, který se před námi zjeví jako titán v hluboké noci, jen těžko 
přeslechneme jeho děsivé a přitom tak teskné, smutné volání; těžko unikneme požáru, 
který jej ve finále zachvátí. Tak nevyzpytatelné jsou Faulknerovy texty, tak mocná je 
Yoknapatawpha. Text se mění ve skutečné dění.

Jak již bylo řečeno – podobně jako lesy či domy, které se přesouvají a mění z jedné 
knihy do druhé, tak i postavy volně přecházejí mezi jednotlivými texty, mezi ději, mezi 
lesy… Pro čtenáře byly hranice Yoknapatawphaského okresu vždy otevřené a ani po 
dopsání místní kroniky se nikdy neuzavřely. Ani zavřené desky knih je nedokážou 
zcela hermeticky uzamknout. Hrdinové přežívali a umírali a rodili se stále noví a noví, 
obohacováni o nové postavičky z dravého amerického Severu, představovaného 
v knihách členy rodiny Snopesů. Všichni se měnili, s postupem času zráli stejně, jako 
dozrával i sám autor. 

Všechna Faulknerova díla bychom mohli spojit do jednoho příběhu. A dospěli 
bychom k závěru, že tento příběh se nikdy neskončí… Mluvíme sice o světě literárním, 
světě, který má svůj vlastní fiktivní, geograficky ohraničený prostor (řeky, lesy…) a je 
spjat s životem regionu.6 Ale musíme si uvědomit, že William Faulkner v momentě, 
kdy svému rodnému kraji vdechl duši Yoknapatawphy (či naopak), nevytvořil jen 
smyšlený literární prostor. Z jeho fiktivního okresu, jeho „vlastního malého kousku 
poštovní známky“,7 jak jej sám tituloval a k němuž dokonce sám vytvořil mapku, 

5 FAULKNER, William. Absolone, Absolone! Praha: Mladá fronta, 1966, s. 54. ISBN 23–018–66. 
6 VĚŠÍNOVÁ, Eva. Jižanský mýtus o pádu člověka. In Anna Housková, Zdeněk Hrbata (eds.). Román 

a „genius loci“: Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Praha: Ústav pro českou 
literaturu AV ČR, 1994, 189 s. Edice Ursus, sv. 4. 

7 STEIN, Jean. Interviews: William Faulkner, The Art of Fiction No. 12. The Paris Review, 1956, č. 12, 
s. 4–10. 
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českým čtenářům dostupnou díky výše zmíněnému vydání Absolona z roku 1966, 
se stalo theatrum mundi, jeviště, na němž spisovatel rozehrával nejrůznější lidské 
osudy, aby je mohl převést do obecné roviny, do roviny skutečného lidského života. 
Přečteme-li si pozorně Faulknerovo dílo, můžeme se i my stát těmi „chybujícími“ 
Mississippany. A dokud bude na této Zemi žít člověk, vždy budeme mít tu nenahra-
ditelnou příležitost navštívit Yoknapatawphaský okres, zemi bez hranic a mezí, zemi 
bezbřehou; nekonečnou zemi o velikosti poštovní známky.
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Krajina jako scéna, žijící 
a žitá

OLGA ROEBUCK

----------------------------

Krajina a její role či úlohy jejích prvků (hora, řeky, les) jsou v současných akade-
mických textech velmi často analyzovány z hlediska poetiky. Tento text se však ne-
věnuje lyrickému popisu krajiny nebo poetice místa, ale vnímá krajinu jako scénu 
konkrétních dějů, která aktéry různým způsobem ovlivňuje. Individuální vnímání 
konkrétní krajiny dává jejím jednotlivým rolím různou důležitost – obvykle je pro 
nás nejzásadnější jako životní prostředí či zdroj přírodního bohatství, zatímco její 
estetická úloha zůstává v pozadí. Zde se však budeme věnovat krajině jako kulturnímu 
artefaktu a prozkoumáme různé způsoby její interpretace v literárním kontextu. První 
část analýzy je věnována vzájemnosti, hierarchii a typologii vztahů člověka a krajiny, 
zatímco v druhé části jsou tyto typy vztahů nalezeny v díle britského autora Adama 
Fouldse v jeho lyrické próze Vířící bludiště.1

Jak je vlastně možné definovat krajinu z hlediska jejího potenciálu motivovat 
své obyvatele k různým činům nebo různým typům chování? Josef Valenta jde až 
ke kořenům a o přirozené krajině (tj. krajině neovlivněné lidskou činností) říká, že 
takováto krajina „se nechová, nekoná, prostě je“.2 To však neznamená, že krajina je 
neživá. Valenta tím pouze podtrhuje důležitost lidí jako aktérů a krajiny jako scény. 
Dalo by se namítnout, že krajina scénicky funguje docela dobře i bez lidí: bouřka 
putující otevřenou krajinou, kopce ztrácející se za nízkými mraky, útržek duhy zářící 
a zase mizející nad lesem nebo stíny mraků běžící po poli – to vše jistě jsou příklady 
scénických kvalit krajiny. Valenta však zdůrazňuje, že i zde je potřeba člověk – divák, 
který tuto scénu vnímá a obdivuje ji. Také Jiří Sádlo vnímá krajinu nejen jako jakousi 
směsici vztahů na sobě nezávislých živých a neživých struktur, ale jako živý systém.3 
Zároveň definuje dva odlišné pohledy na krajinu: pohled, který význam krajiny 

1 FOULDS, A. Vířící bludiště. Odeon, Praha 2011.
2 VALENTA, J. Scénologie krajiny. Kant, Praha 2008, s. 8.
3 SÁDLO, J. Krajina jako interpretovaný text. In Archeologie a krajinná ekologie. Nadace Projekt Sever, 

Most 1994, s. 47.
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redukuje, protože jí nepřiznává vlastní charakter, ale vidí v ní pasivní výsledek hmot-
ných a silových vztahů; a pohled, pro nějž je krajina soběstačnou entitou s vlastními 
zákony a vnitřními strukturami, které na základě těchto zákonů vznikají. Můžeme říct, 
že tento druhý pohled krajině přiznává její vlastní osobnost.4 Všechny tyto definice 
naznačují, že klíčová je především interpretace a role vztahu člověka a krajiny nebo 
spíš lidského chápání krajiny. Dokonce i ty nejobecnější definice krajiny zmiňují její 
antropogenní charakter a velmi často krajinu považují za prvek sjednocující přírodu 
a kulturu, tedy něco přirozeného a něco vytvořeného člověkem. Připojme tedy ještě 
jednu definici, která tento aspekt přímo postihuje. Martin Gojda charakterizuje krajinu 
jako místo, kde se potkává člověk s přírodou, jakýsi průnik mezi přírodou a lidskou 
kulturou, v němž se přírodní prostředí stává artefaktem.5 Hovoříme-li o scénických 
kvalitách krajiny, pak je pro nás vztah mezi člověkem/lidmi a krajinou zcela zásadní. 
O významu krajiny hovoří také Václav Cílek: 

Téměř automaticky očekáváme, že skutečné místo musí mít nějaký význam. 
[…] Opakem krajinného významu je nuda. Nuda je nepřítomnost vzruchů, 
pocitů a naplnění. Je to nedostatek nižších instinktů, které nás oživují, i vyšších 
hnutí, jež nás naplňují.6 

Chceme-li se věnovat vlivu krajiny na různé subjekty, je jistě užitečné určit nejen 
jejich vzájemné vztahy, ale i hierarchii. Jiří Sádlo používá krásnou metaforu, pomocí 
které definuje krajinu jako „interpretovaný text“, jehož čtenářem nemusí být nutně 
člověk, ale jakákoliv součást krajiny – lidé, lesy, vesnice apod. „Existence kteréhokoliv 
krajinného prvku nese zároveň tři významy: fyzicky krajinu tvoří, zaznamenává – 
tedy čte ji – a také ji mění.“7 Právě tato charakteristika je velmi důležitá při analýze 
románu Adama Fouldse, v němž vztahy mezi jednotlivými postavami a přírodou, 
která je obklopuje, hrají klíčovou roli. Pokud jde o zmíněnou hierarchii, následující 
analýza románu identifikuje postavy jako jednotlivé krajinné prvky, které samotnou 
krajinu tvoří, vnímají a přetvářejí. Dále je důležitá i typologie vztahů mezi člověkem 
a krajinou. Právě na typologii subjektů (na jejich psychice) závisí schopnost krajinu 
vnímat a přisuzovat jí různé, často protichůdné významy. V tomto smyslu Valenta 
identifikuje tři různé typy lidí, charakterizované odlišným přístupem ke krajině. 
Ektomorfní typ nahlíží přírodu optikou svých vlastních pocitů a nálad (nevnímá ji 
tedy takovou, jaká je, ale projektuje do ní svůj vlastní psychický stav). Mezomorfní 
typ vidí v krajině výzvu – chce ji ovládnout, využít, vlastnit. Endomorfní typ o krajině 

4 Tamtéž, s. 48.
5 VALENTA, J. Scénologie krajiny. Kant, Praha 2008, s. 11.
6 CÍLEK, V. Dýchat s ptáky. Dokořán, Praha 2008, s. 78.
7 SÁDLO, J. Krajina jako interpretovaný text. In Archeologie a krajinná ekologie. Nadace Projekt Sever, 

Most 1994, s. 48.



Kontemplum

39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

medituje, chce vnímat všechny její složitosti a detaily, fyzické i estetické.8 A právě tyto 
typy lidí můžeme najít ve Fouldsově románu. 

Lyrická próza, kterou Adam Foulds nazval Vířící bludiště, byla kritiky označena 
za román o identitě, a to pravděpodobně proto, že jedním z hlavních témat je ztráta 
identity hlavní postavy, básníka Johna Clarea, v labyrintu jeho psychické poruchy. 
Tato nálepka však představuje jisté komplikace. Foulds využívá skutečné historické 
postavy (John Clare, Alfred Tennyson, Dr. Matthew Allen) a z hlediska dostupných 
historických údajů předkládá i dost přesný literární obraz, na druhou stranu autor 
postavy doplnil o řadu imaginárních vlastností a vytvořil tak jejich originální povahy. 
Také „identita“ románu samotného je zajímavě rozostřená: jde o prózu s jedinečnou 
poetikou (protože Foulds je koneckonců také básník). Děj se odehrává v psychiatrické 
léčebně Dr. Matthewa Allena, který se zde snaží uvést do praxe vlastní teorii o hu-
mánnější léčbě psychicky nemocných lidí. Zároveň se pokouší opravit svou značně 
pošramocenou pověst člověka s neuspořádaným rodinným životem a zapomenout na 
minulost poznamenanou zločinem. Román vytváří zvláštní atmosféru neobvyklého 
prostředí a postav propojených s okolní pitoreskní přírodou. Kritik Andrew Motion 
tyto nejasné kontury románu velmi dobře vnímá: 

[…] směsice něčeho v zásadě poetického a něčeho zcela jasně prozaického. 
Vířící bludiště se třpytí a rezonuje, vytváří bohatý metaforický život s konturami 
narativu. Ano, je to román o dvou slavných básnících a jednom trochu méně 
slavném blázinci. Pod povrchem je ale vyprávěn příběh o identitě, částečně vě-
novaný Allenovi a jeho rodině, částečně obyvatelům sanatoria, částečně dvěma 
velkým a velmi odlišným básníkům a částečně cikánům žijícím hluboko v lesích.9

Vydejme se tedy na cestu krajinou bohatých metafor tohoto románu v doprovodu 
tří z jeho postav. Prvním z našich průvodců je Dr. Matthew Allen, charismatický ma-
jitel sanatoria, který dokáže zvládat náročné vedení této složité instituce i své rozsáhlé 
rodiny. Jediný problém má se zvládáním své vlastní přelétavé povahy a odhadem svých 
možností, které má tendenci značně přeceňovat. V románu je zaznamenán vrchol jeho 
lékařské kariéry, kdy se Dr. Allen již začíná pomalu přeorientovávat na další podni-
katelský záměr: využití svého vynálezu s názvem pyroglyf (zařízení na mechanickou 
dřevořezbu). Allen je velmi dobrým příkladem mezomorfního typu postavy, pro nějž 
krajina představuje zdroj materiálu a prostor, který je třeba využít a ovládnout. Řada 
ostatních postav vnímá lesy obklopující sanatorium jako fascinující svět, ale Allen je 
vidí pouze jako užitečnou přirozenou bariéru oddělující klienty sanatoria od okolního 

8 VALENTA, J. Scénologie krajiny. Kant, Praha 2008, s. 32.
9 MOTION, A. The Asylum in the Forest, review of The Quickening Maze by Adam Foulds. In The 

Guardian, May 2, 2009, http://www.guardian.co.uk/books/2009/may/02/the-quickening-maze.
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světa. Pokud Allen na přírodě něco obdivuje, pak je to její užitečnost, a jeho vztah 
k okolní krajině se vlastně omezuje na hledání způsobu, jak ji využít. 

Matthew Allen zdvihl hlavu a podíval se ven na nastalé ráno. Tam, za modrým 
trávníkem, stály ty stromy. Jejich jemné větvoví takhle na dálku vytvářelo nazrzlý 
opar. Znovu sklonil hlavu ke stránce s výpočty. Jejich výsledek byl nezanedba-
telný, a to i když předpokládal jen dosti omezený počet objednávek. Usmál se. 
Znovu zdvihl hlavu a uviděl, jak přes trávu přebíhá liška […]. Jak je při všech 
pohybech lehká a jak rychlá: ztělesněná cesta a cíl.10

Jakkoli je ranní scenerie za oknem malebná, úsměv na tváři Matthewa Allena vyloudí 
až výsledek jeho účetnictví. A dokonce i když si Allen všimne probíhající lišky, stává se 
pro něj metaforou cíle tak, jak se to hodí jeho vlastnímu momentálnímu rozpoložení. 
Jeho případný zájem o krajinu je výlučně vědecký a jde spíš o hodnocení než o vnímání. 
Allen svou filozofii týkající se přírody odhalí sám v jednom z rozhovoru s Alfredem 
Tennysonem, kdy vysvětluje, že chápe přírodu jako proudění energie, tj. „kalorický 
tok“ propojený jednou ústřední příčinou, „Velkým hybatelem“.11 Tennyson pak tento 
koncept pojmenuje jako „svého druhu spinozismus“.12 My můžeme shrnout, že pro Dr. 
Allena je krajina pouhou kulisou, která zdánlivě nemá žádný vliv na jeho chování – ba 
právě naopak, on sám chce vzbudit dojem, že své přírodní prostředí kontroluje stejně 
efektivně jako svůj podnik a rodinu. Tento přístup se potvrzuje i ke konci příběhu, 
když přicházejí první problémy v Allenově podnikání. Jde především o moment, 
kdy si Allen koupí planetostroj. „Na pracovním stole mu stálo mosazné soustrojí se 
třemi zahnutými nožkami, vertikální osou, bubínkem s rukojetí a mnoha radiálními 
rameny, která se v pravých úhlech větvila do užších ramen a na nich byly nasazeny 
různobarevné koule, někdy obklopené květem kuliček na samostatných ramenech.“13 
Je symbolické, že planetostroj Allen obdrží právě ve chvíli, kdy se jeho podnikatelské 
plány začínají hroutit. Mechanická hračka, snažící se zachytit komplikovanost vesmíru, 
je přiléhavou metaforou pro Allenovy složité ambice, které navíc většinou mají dost 
jepičí život. Všimněme si i požitku, který doktor zažívá, když otáčením klikou uvádí 
do pohybu planety. Koho vlastně považuje za Velkého hybatele, když sebevědomě 
pobízí svou ženu, aby roztočila planetostroj: „Ničeho se neboj. Nebesa tě poslouchají 
na povel.“? 14 Ve chvíli, kdy je jasné, že Allenovy obchodní plány selhaly, planetostroj – 
tato nákladná doktorova hračka – nejpřesněji symbolizuje jeho tragické přeceňování 
vlastních možností a schopností.

10 FOULDS, A. Vířící bludiště. Odeon, Praha 2011, s. 65.
11 Tamtéž, s. 20.
12 Tamtéž.
13 Tamtéž, s. 117.
14 Tamtéž.
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Dalším zajímavým typem je postava Markéty, která se v průběhu děje stává Marií. 
Stejně jako Jan, John Clare, je i Markéta pacientkou sanatoria a stejně jako u Jana se 
její choroba postupně zhoršuje. Ztracena ve svých halucinacích si vytvoří alternativní 
identitu, kterou postupně zcela vymění za tu původní. Stane se Marií, což je náhodou 
i jméno dávné Janovy lásky. Pokud jde o její vztah k přírodě, je nejblíže k typu ek-
tomorfnímu. Její psychický stav se často odráží v okolní přírodě jako v zrcadle a její 
nejsilnější halucinace jsou často okolní krajinou inspirovány. 

S prázdným žaludkem, tělo lehké a hubené, stála Markéta v lese, hleděla vzhůru 
na holé větve, jež se klenuly doširoka, a myslela na tělo Krista, jak tam visí, 
visí za svých pět ran. Trny – jako ty trny tamhle – ovinuté kolem Něj v těsně 
naražené koruně musely jeho hlavu zaplavit bolestí.15

Les se pro Markétu stává chrámem, ve kterém uctívá Krista a v němž nejjasněji poci-
ťuje touhu po sebeobětování. O co hlouběji se Markéta propadá do své nemoci, o to 
intenzivnější je její vztah ke krajině a stává se v mnoha ohledech fyzickým. Když má 
vidění Krista ukřižovaného na stromech, pociťuje na vlastním těle jeho bolest: „Cítila 
to sama na sobě, jak v bodech dotyku se světem trpí bolestí, jak má duši přibitou ke 
zdi těla a ta duše trpí, dusí se a volá po osvobození. […] Sykavě dýchala skrz zuby, 
vzdávala díky za toto osvícení a toužila po dalším.“16 Dalším příkladem, kdy Markéta 
v přírodě najde impulz pro jednu ze svých halucinací, je nález ptačích pírek za větrné-
ho počasí a probleskujícího slunce, to vše na louce plné ladoněk. Jednotlivé vizuální 
prvky této scény se v Markétině mysli spojí do obrazu anděla.

Vítr se rozčlenil do bušících ran, větrných úderů. Anděl. Anděl, tady před ní. 
Slzy jí padaly z tváře jako okvětní lístky. Zastavil se přímo před ní. […] Natáhl 
svoje překrásné ruce, aby nabral rovnováhu ve světě smrtelníků, dotýkal se 
listů a dotýkal se větví, a kdekoli se dotkl, zanechal skvrnky jasu. […] Když 
promluvil, měla pocit, že ta slova zaznívají v samém středu její mysli, ale při-
tom zvláštně pronikají celým lesem. Listí křupalo a chvělo se. „Neplač,“ řekl. 
„Jsem anděl Páně.“17

Toto vidění je zcela zásadní pro Markétinu proměnu v Marii, ale i pro její souznění 
s přírodou. Právě zde se Markéta stává součástí okolní krajiny, jedním z třepetají-
cích se lístků. Zcela se oddává síle přírody. V jejím vidění ji anděl překřtí na Marii 
a dá jí za úkol vyhánět z lidí zlo. Markéta/Marie potvrzuje svou oddanost: „Zcela se 

15 Tamtéž, s. 71.
16 Tamtéž.
17 Tamtéž, s. 89.
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podvoluji.“18 Z hlediska scénického chování se Marie stane úplnou součástí krajiny. 
Její interpretace krajiny je velmi osobní a natolik fyzická, že nedokáže oddělit okolní 
přírodu od vlastních tělesných vjemů, jak např. když prší: „Čirá voda. Rozlétávající 
se kapičky. Semínka světla dopadají na trávu a na zem. A i ona tvoří světlo. Muselo 
se to na ni přenést od anděla.“19 Ze všech postav románu je Marie přírodě nejblíž, 
ale zároveň si v ní počíná nejsebedestruktivněji. Krajina se pro ni totiž stává cestou 
do jejího vlastního světa, v němž osvobození znamená úplné vymizení hranice mezi 
vidinami a skutečností.

Třetí a poslední typ představuje postava Johna Clarea. Narušená psychika postup-
ně rozpouští osobnost tohoto básníka do celé škály jiných postav. Zde je třeba ocenit 
i velmi zdařilou práci překladatele, který užívá jak anglickou formu jména, tak jeho 
český překlad a postava Jana doplňuje další básníkovu identitu. Ve stále vzácnějších 
chvílích, kdy si uvědomuje sebe sama, pak Clarea trápí vzpomínky na ztracenou lás-
ku i čtenáře svých veršů. V rámci naší typologie John Clare představuje endomorfní 
typ, schopný vnímat krajinu umělecky, psychicky i fyzicky. Na rozdíl od ostatních 
postav vidí Jan v krajině ještě jednu dimenzi: je to jeho domov, kde se ve své samotě 
cítí bezpečný. „Šel dál, kde nikdy předtím nebyl, šel do světa, kde ho ptáci a kytky 
neznají, šel tam, kam jeho stín ještě nikdy nepadl.“20 Tato Janova vzpomínka na 
to, jak se jako dítě ztratil, symbolicky otevírá celý román, který hovoří o mnoha 
ztrátách. V přírodě, v krajině je však Jan schopný i nalézat. Jako endomorfní typ 
cítí krajinu jako své vtělení: „Když to pozoroval – díky tomu, že tam byl a měl dost 
času – svět se mu znovu odhaloval v tichu a přistupoval k němu. Jemně kolem něj 
vydýchl svou atmosféru: zranitelnou, vlídnou, plnou tajností, jen jeho.“21 Na rozdíl 
od Marie, kterou krajinné obrazy či jejich střípky zavádějí do hlubšího zmatku, pro 
Jana jsou záblesky krajiny záchytnými body vedoucími ho k ojedinělým chvílím 
sebeuvědomění.  

Jeho myšlenky nabraly až závratné tempo, když se podíval a pochopil, že tu 
oheň pohlcuje tato a nejiná polena, polena z těchto a nejiných stromů spalovaná 
těmito a nejinými plameny přesně na tomto místě přesně v tento čas a že se to 
v dějinách světa stane pouze jedinkrát a že ta chvíle je teď.22 

Okolní krajina v Janovi také jitří city k jeho ztracené lásce, Marii. Pohled na rybník 
spolu s rostoucí touhou se rychle stáčejí k fyzickému prožitku: „Jan stál a zíral na rozši-
řující se sliznatý lem na místech, kde se jezírko ve vedru stáhlo do sebe. Z tíživé zelené 

18 Tamtéž.
19 Tamtéž, s. 94.
20 Tamtéž, s. 7.
21 Tamtéž, s. 15. 
22 Tamtéž, s. 45.
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vody stoupala hustá vůně, vůně pohlaví.“23 Janovo zmatení a potlačovaná sexualita 
skončí nechtěným a nešťastným znásilněním Markéty/Marie, kterou Jan považuje za 
„svou“ Marii. Ani rozhovor, který spolu tyto dvě postavy vedou, nepomůže objasnit 
situaci a vyvést Jana z omylu, krajinou vyvolaný fyzický prožitek už nelze odvrátit. 
Další touhu, kterou příroda v Janovi vyvolává, je touha po návratu do svého rodného 
kraje. Rostliny a zvířata nejprve inspirují Janovy krátké útěky do cikánského tábora 
a později, jak se Jan dostává dál a dál do vířícího bludiště svého šílenství, vyvolají touhu 
po úniku a návratu do krajiny jeho dětství. Tento poslední útěk, na jehož konci se 
zesláblý a zmatený básník vrací ke své ženě, zřejmě bez možnosti uzdravení, vyústí 
v Janovo úplné fyzické prolnutí s krajinou. „Sesunul se na všechny čtyři a začal ústy 
trhat mokrou trávu. Měla sladkou, prostou chuť, ne nepodobnou chlebu.“24 Janova 
mysl vypovídá službu a on se soustředí pouze na své základní smysly, které ho poutají 
k rodnému kraji. Vše kolem zmizí a z Jana zůstává obnažený pulzující a dýchající 
organismus. 

Na začátku textu jsem psala o schopnosti krajiny vyvolat v člověku určitý typ 
scénického chování. Příklady takto odlišně jednajících postav můžeme nalézt ve 
Fouldsově románu. Můžeme zde nalézt celou škálu typologie jednotlivých postav, na 
jejichž chování má krajina různý vliv a jejichž vnímání krajiny se značně liší: od pouhé 
kulisy či využívaného zdroje přes soubor fragmentů dohromady vytvářející iluzorní 
smysl existence až po skutečně žité prostředí rámující existenci člověka od zrození 
po smrt. Fouldsův román je tedy nejen obdivuhodným literárním holdem talentu, 
kterému byl upřen úspěch, ale také krajině odolávající lidské snaze ji ovládnout.
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23 Tamtéž, s. 106.
24 Tamtéž, s. 180.
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Sešit

ATTILA PATÓ
Z maďarštiny přeložila Marta Pató

----------------------------

Ágota Kristófová: Velký sešit (přeložili Sergej a Jan Machoninovi, Praha, Mladá 
fronta 1995), Důkaz; Třetí lež (přeložili Jan Machonin a Drahoslava Janderová, 
Praha, Mladá fronta 2001).

Velký sešit, scénář a režie János Szász. Maďarsko, Německo, Rakousko, Francie 2013.
Veľký zošit, scénář Daniel Majling, režie Ján Luterán, DAB Nitra, premiéra 22. 5. 2015. 

Velký sešit jsem chtěl vidět i proto, že jeho filmová adaptace v režii Jánose Szásze 
získala roku 2013 karlovarský Křišťálový globus. Ale jak už to s lepšími filmy chodí, 
promítnou je dvakrát nebo třikrát v artovém kině. Loni, v červnu 2016, jsem se tedy byl 
podívat na divadelní adaptaci, kterou na hradecký Festival evropských regionů přivezlo 
nitranské Divadlo Andreja Bagára. Veľký zošit v režii Jána Luterána mě definitivně 
přesvědčil, že si musím opatřit i knihu. Tu jsem si vlastně mohl přečíst už dávno – 
francouzský román La Grand Cahier, který vyšel v Paříži roku 1986, se v maďarském 
překladu objevil již roku 1989. Tehdy jsem tu knížku ale prostě vůbec nezaznamenal. 

Nejraději bych příběh začal vyprávět od třetího dílu knihy, nerad bych ovšem 
vyspoj loval to, co má být rozkrýváno postupně, omezím se tedy na několik poznámek, 
které se všechny vážou k hranicím, mezím. 

Hranice je v románu i jeho adaptacích přítomna již místem, kam je děj situován. 
Pohraniční městečko se zprvu jeví jako klidné útočiště pro velkoměstské děti (tahle 
rovina v textu vlastně není nijak zřetelně vyjádřena, ve filmovém zpracování je ale 
idyla měšťanské domácnosti dosti zdůrazněna), kterým chce jejich matka za války 
zajistit alespoň přísun kvalitní stravy. Blízkost rakouské hranice ve mně okamžitě 
navodil atmosféru jednoho ze zásadních maďarských textů druhé poloviny dvacátého 
století, Ottlikova vývojového románu z prostředí kadetky Škola na hranici. Román 
Ágoty Kristófové sice není situován do uzavřených kasáren vojenské školy, hrdinové 
jejího příběhu jsou ale o to více podrobováni zkouškám v mezních situacích a sami 
se pilným cvičením na tyto mezní situace připravují. 

První mez, kterou musí dvojčata překonat, je hranice sociální. Dvojčata se z bez-
pečí láskyplného měšťanského rodičovského bytu adaptují na špínu, průvan a zápach 
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venkovského statku, který je ovládán nemluvnou babkou, přesněji babičkou, jež 
nezvaná vnoučata nehodlá v ničem rozmazlovat. Hraniční zkušenost nedostatku 
lásky a pozornosti pak generuje existenciální situaci, která ústí ve vyprávění, přes-
něji systematické zaznamenávání všeho důležitého a opravdového a zapisování toho 
všeho do sešitu. Tato opravdovost je přitom podrobována přísné zkoušce. Do sešitu 
totiž smí být zapsáno jen to, co obě dvojčata schválí jako to pravé. Vedle mezí snesi-
telnosti fyzické bolesti, které si dvojčata vzájemnými krutostmi posunují co nejdále, 
se hrdinové a zároveň pisatelé zdokonalí v překonávání mezí morálních. Pohraniční 
městečko je dějištěm překotné deportace židovských obyvatel přímo do Osvětimi 
(inscenovaný puč a německá okupace v posledním roce druhé světové války totiž 
nechaly dosud chráněné židovské obyvatele napospas zvůli nacistů) a chlapci se proto 
jako přímí i nepřímí svědci hromadného vraždění na frontě i v zázemí oprošťují od 
dosavadních morálních zábran. 

Překračování mezí se v textu děje ale i na úrovni využití jazykových prostředků. 
V románu jsou překračovány švy mezi jednotlivými stylistickými rovinami, jako by 
text ani tady nechtěl znát žádné společenské nebo literární konvence. Nejde jen o to, že 
si nebere servítky; text pracuje s natolik naturalistickými popisy, že nestrpí eufemismy 
nebo zamlčování. V tomto ohledu se mi divadelní inscenace v podání nitranského 
souboru jevila jako – překvapivě – dosti prudérní. Nedokážu si to vysvětlit tím, že 
každá adaptace nutně vyškrtá z původního textu určité vrstvy. Intenzivní herecké 
podání nitranského divadelního souboru DAB řeší scénu radikálním přemístěním 
jeviště do centrálního prostoru obklopeného ze všech stran diváky. Úzká prkenná 
deska, na níž se odehrává příběh redukovaný na jednotlivá gesta, pohyby a slovní 
projevy, by právě intenzitou zapojení diváka do představení mohla zapůsobit z větší 
blízkosti a syrová slova by jistě dobře snesla. Film je po této (jazykové) stránce ještě 
učesanější, scénář text oprošťuje od mnohých konotací a jazyková rovina jako by jistou 
plochost a ilustrativnost filmového zpracování jen dosvědčovala. 

Ve výčtu jsem se snažil alespoň naznačit, že právě hranice a jejich překračování tvoří 
systém pořádaný rozhodujícím tématem Velkého sešitu. V rámci celé trilogie pak ona 
na začátku zmíněná státní hranice dostává nový rozměr, stává se totiž hranicí mezi 
skutečností a fikcí. Je jasné, že taková hranice je neustále znejišťována. V tomto případě 
samotnou pochybností o dvojjedinosti hlavních hrdinů. Zpětně si čtenář uvědomuje, 
že dvojčata nesnesou jediné, totiž být jeden bez druhého. Nejde tu jen o platónské 
zobrazení pevného, láskyplného vztahu, v němž jedna neúplná část neustále postrádá 
tu druhou, ale o postižení dvojjediné existence, bytí tady a bytí tam – nespojitelného 
po útěku přes státní, jazykovou, kulturní hranici. Tohle čtení pak zpětně rozkládá 
dosud jasně ohraničený příběh, který si do té doby čtenář v hlavě sestavil, a na samém 
konci se stává reorganizátorem celého narativu trilogie. Máme v ruce přímo Velký 
sešit, nebo příběh o velkém sešitu? Přes tuhle hranici je čtenář postupně doprovázen 
k otázkám, které nechť si každý v rámci svých mezí již pokládá sám. 
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Idea města v evropském 
myšlení: Od Voltaira 
k Spenglerovi

CARL E. SCHORSKE
Z angličtiny přeložil Pavel Panoch

----------------------------

In: Oscar Handlin – John Burchard (edd.), The Historian and the City. Cambridge 
1963, s. 95–114.

1. Během dvou hektických století společenských proměn naléhal problém města 
vytrva le na vědomí evropských myslitelů a umělců. Odpovědi intelektuálů na ten-
to tlak byly nesmírně odlišné, protože sociální změny s sebou v závěsu přinášely 
transformace idejí a hodnot ještě proměnlivější, než byly změny ve společnosti 
samé. Nikdo o městě nepřemýšlí v hermetické izolaci. Každý si vytváří svůj ob-
raz města prostřednictvím sítě vjemů, odvozený z kultury, kterou zdědil, a pře-
tavený osobní zkušeností. Z tohoto důvodu nás zkoumání představ intelektuálů 
o městě nevyhnutelně vyvede z  vlastního rámce města k  myriádám konceptů 
a hodnocení lidské přirozenosti, společnosti a kultury. Zmapovat od osmnáctého 
století se měnící představu města ve správném kontextu značně přesahuje meze 
možností krátkého příspěvku. Nemohu udělat víc než představit několik hlavních 
proudů myšlení o městě s nadějí, že výsledný obraz může naznačit další linie 
zkoumání.

2. Domnívám se, že během uplynulých dvou staletí můžeme rozlišit tři obsáhlá 
hodnocení města: město jako ctnost, město jako neřest a město mimo dobro a zlo. Tyto 
postoje se mezi mysliteli a umělci objevují v časové posloupnosti. Osmnácté století 
ze své osvícenské filozofie odvodilo náhled na město jako na ctnost. Industrialismus 
raného devatenáctého století přinesl nadvládu antitetické koncepce: město jako neřest. 
Nakonec se v kontextu nové subjektivistické kultury, zrozené v polovině devatenáctého 
století, objevil intelektuální postoj, který kladl město mimo dobro a zlo. Žádná nová 
fáze nezničila svého předchůdce. Každá přežívala do fází, které ji následovaly, ale 
s oslabenou vitalitou a zašlým leskem. Jasnost témat zastírají rozdílnosti v národním 
vývoji, sociální i intelektuální. Nadto jak míjejí desetiletí, myšlenkové proudy, chápané 
původně jako antitetické, se náhle spojují a vytvářejí nová východiska pro myšlení 
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o městě. V dějinách představy města, stejně jako v jiných historických oborech, nové 
oplodňuje staré častěji, než ho ničí.

3. Tichý nástup mocné střední vrstvy v devatenáctém století nepochybně způsobil, 
že se město stalo produktivním centrem nejcennějších aktivit člověka: průmyslu a vyšší 
kultury. Tento nástup byl dědictvím předcházejícího století, dědictvím natolik silným, 
že jeho charakteru musíme věnovat trochu pozornosti. Tři vlivné děti osvícenství – 
Voltaire, Adam Smith a Fichte – zformulovaly náhled na město jako na civilizovanou 
ctnost v pojmech souvztažných k jejich vlastním národním kulturám.

4. Voltaire ve svých prvních chvalozpěvech na město opěvoval nikoli Paříž, ale 
Londýn. Londýn se stal Athénami moderní Evropy, jeho ctnostmi byly svoboda, 
obchod a umění. Tyto tři hodnoty – politická, ekonomická a kulturní – pocházejí 
z jednotného pramene: z respektu města vůči talentu. 

Londýne, athénský rivale vskutku požehnaný,
Žes vzal rozum do hrsti a stíhal své tyrany,
Předsudky občanské nesváry rodí.
Lidé vyslovují své myšlenky a zásluhy si mohou vydobýt své místo.
V Londýně kdo má talent, je skvělý.1

Londýn byl pro Voltaira pěstounskou matkou sociální mobility v protikladu k ne-
měnné hierarchické společnosti.

5. Ctnosti, které Voltaire objevil v Londýně, brzy zevšeobecnil do moderního 
města jako takového. Jeho náhledy na město píší opožděnou kapitolu v bitvě knih 
mezi antickými a moderními autory. Voltaire rázně třímal svůj kord proti obráncům 
mizející minulosti, zlatého věku Řecka a křesťanské rajské zahrady. Proč by mělo lidstvo 
velebit chudobou postižené Řeky? Nebo Adama a Evu s jejich rozcuchanými vlasy 
a polámanými nehty? „Postrádali práci a zábavu: je to ctnost? Nikoli, čirá ignorance.“2 

6. Práce a zábava: těmito dvěma činnostmi se podle Voltaira vyznačuje urbánní 
život, společně vytvořily „civilizaci“. Filozof nepovažoval za odstrašující ani to, že 
za vlastní motor pokroku označil městský kontrast mezi bohatými a chudými. Svůj 
prototyp bohatého člověka Voltaire nevytvořil z kapitána průmyslu, ale z hýřivého 
aristokrata pěstujícího pohodlný život ve městě, ze skutečného dítěte zásady užívat 
si. Voltaire popsal svůj mondénní luxusní rokokový hôtel s exteriérem, „ozdobeným 
do očí bijící prací tisíců rukou“.3 Vychutnával si boháčův denní běh a jeho život v ra-
finované smyslnosti: mondén jezdí v krásném pozlaceném kočáře přes impozantní 
městská náměstí na schůzku s herečkou, potom do opery a na opulentní hostinu. 
Svým požitkářským způsobem existence dává tento rozhazovačný bonviván práci 
nespočetnému množství řemeslníků. A nejenže zajišťuje zaměstnání chudým, ale stává 
se také vzorem k napodobování. Chudí, usilující pod vedením zkušenějších o život 
v civilizovaném pohodlí, jsou povzbuzováni k práci a šetrnosti, a tím zlepšují své 
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poměry. Díky této šťastné symbióze bohatých a chudých, elegantního pohodlí a hos-
podárné práce, město stimuluje pokrok rozumu a vkusu, a tudíž zdokonaluje kulturní 
vědy.4

7. Navzdory svému spíše buržoaznímu důrazu na město jako na pohon sociální 
mobility, si Voltaire vážil aristokracie, kterou považoval za rozhodujícího činitele 
pro pokrok mravů. Stěhování šlechty do města, zejména za vlády Ludvíka XIV., 
přineslo hrubým měšťanům „jemnější život“. Blahosklonné manželky šlechticů za-
kládaly školy „pôlitesse“, které odvracely mladé lidi z města od hospodského života 
a seznamovaly je s vhodnou konverzací a četbou.5 Voltaire tak nahlížel kulturu nového 
města trochu podobně, jako když si dnešní vykladači města Lewis Mumford a další 
prohlížejí návrhy urbanistických plánů: jako rozšíření paláce. Ale kde Mumford 
nacházel barokní despotismus – podivnou kombinaci „síly a potěšení, suchý odtažitý 
řád a jiskřivou senzualitu“ doprovázenou devastací života mas –, tam Voltaire viděl 
společenský pokrok.6 Nikoli destrukce komunity, nýbrž šíření rozumu a vkusu mezi 
jednotlivce všech tříd: takové bylo podle Voltaira poslání města.

8. Podobně jako Voltaire přisuzoval i Adam Smith původ města dílu monarchů. 
V divokém a barbarském feudálním věku byla města, která králové potřebovali, 
zakládána jako centra svobody a řádu. Město tím položilo základy pokroku v práci 
i v kultuře: „Mají-li [lidé] jistotu, že budou plodů své píle užívat sami,“ píše Smith, 
„je přirozené, že se přičiňují, aby si své postavení zlepšili a aby získali nejen nezbytné 
životní prostředky, ale i věci, které život zpříjemňují a zkrášlují.“7 Podle Voltaira města 
civilizoval příchod šlechty, podle Smitha naopak město civilizovalo venkovskou 
šlechtu a ve stejné době zničilo feudální panství. Šlechtici „když tak prodali své právo 
prvorozenectví, ne jak to kdysi, v době hladu a nouze, za mísu čočovice učinil Ezau, 
nýbrž v době hojnosti z lehkomyslnosti a za cetky a tretky…, stali se tak bezvýznamnými 
jako kterýkoli majetný měšťan nebo městský řemeslník“.8 Městské prostředí snižovalo 
životní úroveň šlechty, zatímco měšťanům ji zvyšovalo, aby vytvořilo uspořádaný, 
prosperující a svobodný národ.

9. Pro Smitha tedy dynamika civilizace tkví, o nic méně než pro Voltaira, ve městě. 
Přestože oba byli ekonomové i moralisté, Smith se urbanismu odevzdal mnohem méně 
než Voltaire. Obhajoval město pouze v jeho vztahu k venkovu. Páteř prosperity podle 
něj tvořila směna surovin a výrobků, výměna mezi venkovem a městem. „Prospěch 
obou je společný a vzájemný.“ Ale mobilní kapitál považoval z podstaty za nestabilní 
a z hlediska jakékoli existující společnosti za nevěrohodný. „…stačí, aby ho [obchod-
níka nebo majitele manufaktury] něco trošičku rozladilo,“ píše Smith, „a převede svůj 
kapitál a s ním i všechno podnikání, které se o ten kapitál opírá, z jedné země do druhé. 
O sebemenší části tohoto kapitálu se nedá říci, že patří té neb oné zemi, dokud se, abych 
tak řekl, nerozprostře po povrchu té země, buď v podobě budov, nebo jako trvalá zaří-
zení, která zvelebují zemědělství.“9 Městský kapitalista je tedy spíše nepatriotickým 
nomádem. Ačkoli město zvelebuje venkov, protože mu poskytuje trh a manufakturní 



Kontemplum

49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

zboží, a ačkoli obohacuje lidstvo tím, že mu umožňuje překračovat tělesné potřeby, 
jeho podnikaví obyvatelé jsou sociálně nespolehliví a labilní.

10. Urbánní ctnosti doprovázejí i další neřesti subtilnějšího druhu: „nepřirozenost 
a závislost“. Smith zastává názor, že „kultivovat půdu bylo přirozeným cílem člověka“. 
Člověk od přirozenosti směřuje k návratu k půdě, a to jak svými zájmy, tak svými 
citovými postoji. Práce a kapitál přirozeně tíhly k venkovu, který byl relativně bez 
rizika. Především ale psychická satisfakce pěstitele překonávala uspokojení městského 
obchodníka či továrníka. Zde se Adam Smith ukázal jako anglický preromantik: „Mimo 
to krása venkova, požitky venkovského života, klid mysli, který slibuje, a nezávislost, 
kterou poskytuje, pokud ji ovšem nespravedlnost lidských zákonů neporuší, to jsou vše 
půvaby, které více méně lákají každého…“10 Město stimulovalo a venkov uspokojoval. 

11. Své psychologické předsudky vtiskl Smith dokonce i do nákladů své ekono-
mické logiky, když tvrdil, že se farmář považoval za nezávislého člověka, za pána, 
kdežto městský řemeslník se vždy cítil být závislý na svém zákazníkovi, a tedy ne-
svobodný.11 I když stimulování ekonomického a kulturního pokroku bylo ctností 
města, pocit bezpečí a osobní svobody, jakou nabízel farmářův život, město přesto 
neposkytovalo. Jako model „přírodního“ návratu člověka a kapitálu k zemi poslou-
žila Adamu Smithovi Severní Amerika, kde primogenitura neomezovala ani osobní 
svobodu, ani ekonomický pokrok.12 Pouze zde stály město a venkov v tom pravém 
vztahu. Město podněcovalo hospodárnost, bohatství a řemeslné dovednosti; poskyto-
valo tak řemeslníkovi prostředky, které mu umožňovaly navrátit se k zemi a skutečně 
ho uspokojit jako nezávislého osadníka. Dokonce tedy i tento velký zastánce laissez 
faire a historické role města vyjádřil nostalgii po rurálním životě, která měla tolik 
charakterizovat anglické myšlení o městě během devatenáctého století.

12. Intelektuálové v Německu se do počátku devatenáctého století zajímali o město 
málo. Jejich lhostejnost byla pochopitelná. Německu v osmnáctém století nedomino-
valo žádné hlavní město, které by odpovídalo Londýnu či Paříži. Německá města se 
rozdělovala na dva hlavní druhy: na jedné straně zde přežívala středověká města jako 
Lübeck nebo Frankfurt, která sice stále byla centry ekonomického života, ale projevo-
vala se spíše ospalou tradiční buržoazní kulturou, na druhé straně zde vyrostla nová 
barokní politická centra, tzv. Residenzstädte, jako Berlín nebo Karlsruhe. Zatímco 
Paříž a Londýn ve svých rukou koncentrovaly politickou, ekonomickou a kulturní 
moc a ostatní francouzská a anglická města zatlačovaly do provincionální pozice, 
v rozděleném Německu se mnoho existujících politických hlavních měst jen zřídka 
shodovalo s řadou ekonomických či kulturních center. Německý městský život byl 
zároveň pomalejší i rozmanitější než život v Anglii a Francii.

13. Své ideje svobody proti svévolné moci knížat a směšné konvenčnosti staré 
měšťanské třídy rozvinula generace velkých intelektuálů, která v Německu povstala 
na konci osmnáctého století. Role města jako aktivního činitele pokroku však nebyla 
v žádném ohledu v centru jejich zájmu. Proti atomizujícímu a dehumanizujícímu 
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účinku despotické státní moci velebili radikální němečtí humanisté komunitářský 
ideál řeckého městského státu.

14. Během napoleonských válek se s klasickými ideály zahleděnými do minulosti 
rozešel Johann Gottlieb Fichte, aby formuloval náhled na město, který v devatenáctém 
století ovládne velkou část německého myšlení. Od západních myslitelů převzal Fichte 
představu o městě jako o kulturotvorném faktoru par excellence. Ale tam, kde Voltaire 
a Smith přičítali rozvoj města svobodě a ochraně poskytované knížetem, tam Fichte 
interpretoval německé město jako ryzí výtvor národa (Volk). Germánské kmeny, které 
upadly pod nadvládu Říma, se staly oběťmi západního raison d’etat. Ty, které zůstaly 
v Německu nedotčeny, zdokonalily své primitivní ctnosti – „věrnost, poctivost (Bie-
derkeit), čest a prostotu“ – ve středověkých městech. „V těchto [městech],“ píše Fichte, 
„se každé odvětví kulturního života rychle vyvinulo do nejkrásnějšího květu.“13 K odvět-
vím kultury pozitivně popsaným Voltairem a Smithem (obchod, umění a svobodné 
instituce) přidává Fichte ještě další: komunitářskou morálku. Právě v ní vyjádřila 
německá lidová duše sama sebe. Měšťané, Fichteho očima, vytvořili „všechno, co je 
dosud mezi Němci hodno cti“. Němci nebyli civilizováni ani aristokraty a osvícenými 
monarchy, jak se domníval Voltaire, ani motivováni vlastní zištností, jak to nahlížel 
Smith. Inspirováni zbožností, skromností, ctí a především smyslem pro komunitu 
byli „stejně zasvěceni společnému blahu“. Němečtí měšťané po staletí ukazovali, že 
Německo, osamoceno mezi evropskými národy, bylo „schopno udržovat republikán-
ské zřízení“. Fichte nazýval věk německého středověkého města „mladistvým snem 
národa o budoucích činech,… proroctvím o tom, čím se jednou stane, až zdokonalí svou 
sílu“.14

15. Do své oslavy města jako civilizačního činitele tak Fichte zahrnul několik 
nových dimenzí. Město v jeho vizi získalo demokratického a komunitářského du-
cha. Středověké město přejalo sociokulturní charakteristiky připisované dalšími 
německými mysliteli – Schillerem, Hölderlinem a mladým Hegelem – řecké polis. 
Fichte tak upevnil sebevědomí německé buržoazie v jejím zápase za nacionalismus 
a demokracii pomocí konkrétního vzoru z vlastní historie, modelu znovuzískání 
ztraceného domácího ráje. A také aby mohla bojovat proti nepřátelům: knížatům 
a nesmrtelnému státu. Výkvět města byl totiž „zničen tyranií a hrabivostí knížat,… 
jeho svoboda zašlapávána pod nohama“, až do Fichteho doby, kdy Německo pokles-
lo k nejhoršímu úpadku a národ trpěl pod tíhou napoleonského jha.15 I když roli 
města v obchodu nepodceňoval, odmítl Smithovy „klamné teorie o… výrobě pro 
světový trh“, který považoval za nástroj cizí moci a korupce.16 Fichte se nepřipojil 
ani k Voltairovu ocenění role aristokratického luxusu při budování městské kultury, 
ani k Smithově obavě z vykořenění městského podnikatele. Velebením měšťanské 
obce jako modelu etické komunity Fichte zavedl ideální měřítka pro pozdější kritiku 
města devatenácté ho století, která město odsuzovala coby centrum kapitalistického 
individualismu.
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16. Silnější středověké přežitky v německé společnosti dovolily Fichtemu vyvi-
nout pojmy, které ve svém historickém významu překračovaly ideje města zastávané 
Fichtovými francouzskými a anglickými předchůdci. Podle Voltaira a Smitha město 
ovládalo ctnosti přispívající ke společenskému pokroku; podle Fichteho město jako 
komunita ztělesňovalo ctnost v sociální formě.

17. A zatímco byla během osmnáctého století vypracovávána idea města jako 
ctnosti, začal svůj vliv uplatňovat také proud opačného směru: představa města jako 
neřesti. Vždyť město coby sídlo neřesti bylo již od dob Sodomy a Gomory snadnou 
kořistí pro náboženské proroky a moralisty. Avšak v osmnáctém století začali sekulární 
intelektuálové pěstovat nové druhy kriticismu. Oliver Goldsmith s tím, jak mobilní 
kapitál rozšířil svou nadvládu nad venkovem, hořekoval nad destrukcí anglického 
rolnictva. Na rozdíl od Adama Smitha se domníval, že akumulování bohatství lidem 
přináší úpadek. Francouzští fyziokraté, jejichž představy o ekonomickém blahobytu 
se soustřeďovaly na maximalizaci zemědělské produkce, sledovali město s nedůvěrou. 
Jeden z jejich vůdců, Mercier de la Rivière, představil názor, který vypadá jako záměrná 
přeměna Voltairova městského gentlemana, vesele klusajícího na svá dostaveníčka: 
„Hrozivá kola arogantních boháčů jezdí rychle, jako nikdy, po dlažbě, potřísněné krví 
jejich nešťastných obětí.“17 Sociální starost o prosperitu zemědělských soukromníků 
pochopitelně probudila antiurbanismus nejen v Mercierově Evropě, ale i v Jefferso-
nově Americe. Další intelektuální proudy pouze znovu položily důraz na narůstající 
pochybnosti o městě jako o „civilizačním“ faktoru: preromantický kult přírody, 
nahrazující osobního Boha, a pocit odcizení, který se rozšířil mezi intelektuály jako 
atrofovaná tradiční sociální loajalita.

18. Na konci osmnáctého století se Voltairovi a Smithovi marnotratní bohatci 
a pracovití řemeslníci začali proměňovat na Wordsworthovy příjemce a utráceče, 
stejně tak plýtvající svými silami jako odcizené přírodě.18 Racionalita plánovaného 
města, Voltairem tolik ceněná, se Williamu Blakeovi mohla jevit jako „v mysli uko-
vaná pouta“, diktovaná přírodě i člověku. Jak odlišná je Blakeova báseň Londýn od 
Voltairova dřívějšího chvalozpěvu:

Jdu spoutanými ulicemi
na břehu Temže spoutané, 
žal v každé tváři zjeví se mi, 
na každé mdloba vyvstane.19 

19. Dříve, než se přímé následky industrializace ve městě staly patrné, intelektuá-
lové již začali přehodnocovat své postoje k urbánnímu prostředí, které samo ještě ani 
nedovršilo svůj vývoj. Reputace města se dostala do křížku se starostí o transformaci 
agrární společnosti, se strachem z mamonářství, s kultem přírody a s revoltou proti 
mechanistickému racionalismu.
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20. Tomuto naléhavého pohledu na město jako na neřest dalo nový silný impulz 
rozšíření industrialismu v prvních desetiletích devatenáctého století. Jak se příslib 
dobročinného působení přirozeného práva v ekonomickém životě začal proměňovat 
na výsledky „chmurné vědy“, tak se naděje na vzájemnou shodu zájmů bohatých 
a chudých, města a venkova, ocitly ve válce mezi Disraeliho „dvěma národy“, a to 
v boji mezi bezstarostnými boháči a zpustlými obyvateli slumů.

21. To, co objevili romantičtí básníci, to ve čtyřicátých letech devatenáctého století 
prozaici anglické sociálně realistické školy popsali ve specifickém městském prostředí. 
Cihlové město, naplněné špínou a bídou, symbolizovalo sociální zločin svého věku, 
zločin, který více než cokoli jiného zaujal pozornost evropské inteligence. Křik srdce 
(cri de cœur), jenž poprvé povstal v Británii, se s industrializací rozšířil na východ, až 
se nakonec sto let po Blakeovi ozval v Rusku u Maxima Gorkého.

22. Byly chudoba, bída a krutost vyšších vrstev novae v městském univerzu? Jistě 
ne. Dva vývojové trendy objasňují skutečnost, že se město v raném devatenáctém 
století stalo stigmatickým symbolem těchto sociálních neřestí. Za prvé, dramatický 
nárůst rychlosti urbanizace a zakládání chatrně stavěných industriálních měst uká-
zaly v ostrém světle městské podmínky, které až dosud zůstávaly bez povšimnutí. 
Za druhé, tato negativní proměna sociální krajiny se postavila proti předpokladům 
osvícenských nadějí a optimistických úvah o blahobytném a civilizačním pokroku, 
který by město mělo zprostředkovat, jak jsme je viděli u Voltaira, Smitha a Fichteho. 
Město jako symbol bylo chyceno do psychologických sítí zklamaných nadějí. Bez 
svého oslnivého protipólu – obrazu města jako ctnosti, zděděného z osvícenství – 
by představa města jako neřesti mohla jen stěží dosáhnout tak pevného vtištění do 
matrice evropského myšlení.

23. Kritické odpovědi na industriálně urbánní epizodu můžeme volně rozlišit na 
archaizující a futuristické. Archaisté by se města vzdali; futuristé by ho reformovali. 
Archaisté jako Coleridge, Ruskin, prerafaelité, v Německu Gustav Freytag, Dostojevskij 
a Tolstoj odhodlaně zamítli éru strojů a její moderní megalopole. Svými vlastními 
cestami všichni usilovali o návrat k agrární nebo maloměstské společnosti. Utopičtí 
socialisté ve Francii, jako Fourier se svými přívrženci, a dokonce i syndikalisté, vy-
kazovali obdobné antiurbánní rysy.  Dobrý život zkrátka nemohl být podle archaistů 
prožit v moderním městě.  Komunitářskou minulost oživovali archaisté proto, aby 
kritizovali rozmělněnou soutěživou přítomnost. Jejich vize budoucnosti vyžadovala, 
více či méně skutečně, opětovné dosažení preurbánní minulosti. 

24. Domnívám se, že neschopnost městské architektury devatenáctého století vyvi-
nout autonomní styl odrážela sílu archaizujícího proudu dokonce i v řadách městské 
buržoazie. Zůstává otázkou, proč mohly být železniční mosty a továrny stavěny v novém 
utilitárním stylu, kdežto obytné i reprezentativní budovy byly navrhovány výlučně 
v architektonickém tvarosloví slohově předcházejícím osmnácté století. V Londýně 
tyto archaické pózy zaujímaly dokonce i nádražní budovy: Euston Station se svou 
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fasádou snažila uniknout do starověkého Řecka, nádraží sv. Pankráce do středověku 
a nádraží v Paddingtonu k renesanci. Tento viktoriánský historismus vyjadřoval ne-
schopnost městských obyvatel akceptovat přítomnost či vytvořit budoucnost jinak než 
jako vzkříšení minulosti. Noví stavitelé města, strachující se projevit vlastní invenci, 
nenašli žádné estetické formy, se kterými by se ztotožnili. Tato situace odpovídala 
téměř stejně Paříži Napoleona III., s mocnou tradicí strážící kontinuitu architekto-
nického výrazu, jako vilémovskému Berlínu a viktoriánskému Londýnu s jejich spíše 
pozdně gotickým historickým eklekticismem. Maskou předindustriální minulosti se 
o svou spásu pokoušel mamon. Tato maska však nebyla součástí jeho vlastní historie. 

25. Skuteční archaizující rebelové proti městu, ať estetičtí nebo etičtí, potom, 
jak ironické, nacházeli středověké styly, které obhajovali, karikované na fasádách 
metropole. Tento kříž si nesli John Ruskin i William Morris. Oba se při hledání 
slibnějšího řešení problému industriálního městského člověka odvrátili od archaizu-
jícího esteticismu k socialismu a od tříd k masám. Když tak učinili, stali se poněkud 
smířlivějšími vůči modernímu industrialismu a fenoménu města. Z pozic archaismu 
přešli k futurismu.

26. Futurističtí kritici města byli převážně sociální reformátoři nebo socialisté. 
Pohledem na městskou bídu shledaly tyto děti osvícenství svou víru v město coby ci-
vilizačního činitele vážně nahlodanou. Jejich melioristická snaha je však převedla přes 
propast pochybností. V nejkomplexnější podobě ukazuje intelektuální přizpůsobení 
pokrokového názoru éře industriální urbanizace Marxovo a Engelsovo myšlení. Oba 
ve svých raných spisech odhalili fichteánskou nostalgii po středověkém řemeslní kovi, 
který vlastní výrobní prostředky a je výrobcem celé své produkce. Mladý Engels po-
psal v Podmínkách pracujících tříd v Anglii (1845) strašnou situaci městské chudiny 
trochu jinými termíny než městští reformátoři, zaměstnávaní anglickými středními 
vrstvami, sociální romanopisci a členové parlamentních komisí čtyřicátých let. Engels 
popsal industriální město realisticky a obvinil je eticky, přesto nenabídl žádné skuteč-
né řešení tohoto problému. Nicméně ani on, ani Marx nenavrhovali, aby se ručičky 
hodin otočily zpět. Engels nepodporoval ani řešení „modelovými komunitami“, tolik 
oblíbené utopisty devatenáctého století.

27. Téměř po třech desetiletích mlčení o městském problému se k němu Engels 
ještě jednou vrátil v roce 1872, kdy jej pojednal v kontextu zralých marxistických 
teorií.20 Ačkoli industriální město stále odmítal existenciálně, potvrdil ho nyní his-
toricky. Tam, kde byl domácí dělník, který vlastnil svůj domov, připoután ke stano-
venému místu jako oběť svých vykořisťovatelů, argumentuje Engels, tam byl městský 
průmyslový dělník svobodný – přestože jeho svoboda byla druhu „volného psance“. 
Engels se vysmívá „plačtivým proudhonistům“, kteří se ohlížejí zpět za venkovskou 
malovýrobou, „jež produkovala pouze servilní duše… Anglický proletář roku 1872 je na 
nekonečně vyšší úrovni než venkovský tkadlec roku 1772 se svým‚srdcem a domovem‘.“ 
Vyhánění dělníků ze „srdce a domova“ kapitalistickým průmyslem a zemědělstvím 
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nebylo v Engelsově náhledu úpadkem, ale spíše „úplně první podmínkou jejich inte-
lektuální emancipace. Pouze proletariát… shromážděný společně ve velkých městech se 
nachází v pozici, aby uskutečnil velkou sociální transformaci, která učiní konec všemu 
třídnímu vykořisťování a veškeré třídní nadvládě.“21

28. Engelsův postoj vůči modernímu městu se přesně shodoval s Marxovým 
postojem vůči kapitalismu; oba byly stejně dialektické. Marx odmítl kapitalismus 
eticky, kvůli jeho vykořisťování dělníka, a potvrdil ho historicky, z důvodu socializace 
způsobů výroby. Podobně Engels podrobil zničující kritice industriální město jako 
scénu, na níž se odehrává útisk dělnictva, avšak potvrdil je historicky, jako divadlo 
osvobození proletariátu par excellence. Když Marx v zápase mezi velkým kapitálem 
a malým podnikáním obhajoval kapitál jako „nezbytnou“ a „pokrokovou“ sílu, Engels 
obdobně upřednostňoval v souboji mezi městskou a venkovskou výrobou industriální 
město coby očistec padlého rolníka či maloměstského řemeslníka, v němž by oba měli 
být očištěni od servility a oba měli rozvíjet své proletářské uvědomění.

29. Jaké místo by zaujímalo město v socialistické budoucnosti? Engels se vyvaroval 
konkrétních návrhů. Přesto byl přesvědčen, že se musí začít od „skoncování s rozdí-
lem mezi městem a venkovem, jenž byl současnou kapitalistickou společností doveden 
ke krajní mezi“.22 Již jako stárnoucí vzkřísil Engels v diskusích o městě budoucnosti 
antimegalopolistický náhled utopických socialistů. V Owenových a Fourierových 
modelových komunitách viděl syntézu města a venkova – a chválil tuto syntézu jako 
návrh sociální podstaty, i když ne sociální formy, životní jednotky budoucnosti. En-
gelsův antimegalopolistický postoj byl jasný: „Chtít vyřešit otázku bydlení a zároveň 
toužit udržovat moderní velká města je absurdita. Moderní velká města budou ale zrušena 
pouze zrušením kapitalistického způsobu výroby.“23 Za socialismu „těsný vztah mezi 
průmyslovou a zemědělskou výrobou“ a „co nejrovnoměrnější distribuce populace po 
celé zemi… vyvedou venkovskou populaci z izolace a strnulosti“ a do městského života 
přinesou požehnání přírody.24 Engels odmítl přesněji specifikovat své názory na po-
pulační centra, ale celá jeho argumentace vykazuje silnou příbuznost s maloměstským 
ideálem, běžně zastávaným městskými reformátory od konce devatenáctého století.

30. Tam, kde Adam Smith na základě teorie o recipročním městském a venkovském 
vývoji viděl naplnění městského člověka jako individua v návratu k půdě, tam si En-
gels představoval socialismus jako spojení požehnání města a venkova, které nastane 
přenesením města coby sociální entity na venkov, a naopak přenesením přírody do 
města. Během tří desetiletí prošlo jeho myšlení od etického zavržení moderního města 
přes historické potvrzení jeho osvobozující funkce až k překročení městsko-venkov-
ské debaty v utopické perspektivě: k syntéze urbánní Kultur a rurální Natur ve městě 
socialistické budoucnosti. Ačkoli byl Engels k současnému městu velmi kritický, ideu 
města zachránil integrováním jeho skutečných ctností do své ekonomie sociální spásy.

31. Nová generace kontinentálních spisovatelů vyjadřovala v devadesátých letech 
devatenáctého století názory nepříliš vzdálené od Engelsových. Na rozdíl od anglických 
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sociálních romanopisců čtyřicátých let nepřemýšleli ani o blaženém předindustriálním 
životě, ani o možných křesťanskoetických náhledech na moderní urbanismus. Émile 
Zola vykreslil Paříž ve své trilogii Trois villes jako stoku neřesti. Pro obrozenou moderní 
společnost bylo křesťanské poselství příliš slabé a prohnilé, ani Lourdy, ani Řím už 
nemohly pomoci. Léčbu je třeba nalézt tam, kde je jádro nemoci: v moderní metropoli. 
Zde, mimo ponížení samo, by povstala humanistická morálka a vědecký duch, aby 
vystavěly novou společnost. Emile Verhaeren, aktivní socialista a avantgardní básník, 
ukázal, jak moderní Villes tentaculaires vysávají živoucí krev z venkova. S archaisty 
Verhaeren sdílel silné cítění pro dřívější vesnický a měšťanský život, ale děsivá vitalita 
města zvrátila archaizující sen do reality moderní noční můry, v níž venkovský život 
ovládají bigotnost a prázdnota. Poslední část jeho poetické tetralogiie, nazvaná Úsvit, 
ukazuje, že průmyslové síly, které člověka po staletí uvrhávaly do útisku a sprostoty, 
jsou zároveň klíčem ke spáse. Červené světlo průmyslových továren věštilo úsvit 
obrozeného člověka. Proměnu by přinesla rudá revoluce mas.25

32. Odzvonilo tedy archaistům ke konci století? Nikoli. Ale rozkvetli zatím do 
zlověstnějších květů, do květů zla (fleurs du mal) totalitního nacionalismu: ve Francii 
Léon Daudet a Maurice Barrès, v Německu protonacističtí literáti. Všichni byli zatra-
titelé města, avšak nenapadali město coby neřest, nýbrž jeho obyvatele jako zkažené. 
Liberální městští boháči byli přinejlepším spojenci Židů, městská chudina tvořila 
zvrácené a vykořeněné masy, které podporovaly židovský materialistický socialismus. 
Zpět do provincií, do skutečné Francie, křičeli neopravičáčtí Francouzi! Zpátky k půdě, 
kde proudí čistá krev, křičeli rasističtí Němci! Němečtí protonacisté – Langbehn, La-
garde, Lange – přidružili ke kultu venkovské ctnosti idealizaci Fichteho středověkého 
města. Ale tam, kde svůj archaický model Fichte použil k demokratizaci německého 
politického života, tam jej jeho následovníci využili při revoluci zahořklosti proti li-
beralismu, demokracii a socialismu. Fichte hovořil za střední třídu na vzestupu, jeho 
protonacističtí následovníci za drobnou buržoazii, která se cítila na sestupné dráze, 
drcená mezi velkým kapitálem a silným dělnictvem. Fichte vyzdvihoval komunitář-
ské město vůči despotické Residenzstadt, jeho následovníci vůči moderní metropoli. 
Zkrátka tam, kde psal Fichte nadějně jako komunitářský racionalista, tam protonacisté 
psali frustrovaně jako iracionalisté krve a půdy.

33. Druhou vlnu archaismu můžeme od té první nejsnáze odlišit poukazem na 
nedostatek sympatií pro městského člověka coby oběť. Ke konci století uplatňovali 
solidární postoj převážně futuristé, sociální reformátoři nebo revolucionáři, kteří město 
přijali jako sociální výzvu a doufali v zužitkování jeho síly. Zbylí archaisté pohlíželi 
na město a jeho obyvatele nikoli se slzami soucitu, ale s hořkou záští.

34. Do jaké míry je srovnatelná idea města jako neřesti v době kolem roku 
1900 s ideou města jako ctnosti o století dříve? Podle futuristů roku 1900 se města 
zmocnily neřesti, podle Voltaira a Smitha bylo město ovládáno ctnostmi. Ale právě 
ty neřesti, ve které věřili futuristé, mohly být překonány sociálními silami zrozenými 
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z města samého. Neoanarchisté oproti tomu Fichteho hodnoty zcela převrátili: město 
podle něj ve své sociální podobě ztělesňuje ctnost, v sociální podobě, která by měla 
být napodobována, podle nich ztělesňovalo neřest a mělo být zničeno.

35. Někdy kolem roku 1850 se ve Francii objevil nový způsob myšlení a cítění, 
který pozvolna, ale za to důrazně začínal ovládat západní vědomí. O povaze této velké 
změny v naší kultuře, ohlašované Baudelairem a francouzskými impresionisty a filo-
zoficky formulované Nietzschem, zatím nepanuje shoda. Víme pouze, že průkopníci 
této změny výslovně odmítli platnost tradiční morálky, sociálního myšlení a umění. 
Nadřazené postavení rozumu u člověka, racionální členění přírody a smysluplnost 
historie byly najednou všechny předvedeny před soud osobní psychologické zkuše-
nosti, aby je posoudila. Toto velké přehodnocení za sebou nevyhnutelně vleklo i ideu 
města. S tím, jak ctnost a neřest, pokrok a úpadek ztrácely jasnost svého význa mu, 
fenomén města byl kladen mimo Dobro a Zlo.

36. „Co je moderní?“ Tehdy vedená intelektuální debata dala této otázce nový vý-
znam. Staré tázání, „co je dobré a co špatné na moderním životě?“, nahradila otázkami 
„co je to? Co je pravda a co nepravda?“ Mezi jistotami, které uznávali, čnělo město se 
všemi svými slávami i hrůzami, s krásami i ošklivostmi, jako hlavní základ moderní 
existence. Ne soudit město eticky, ale plně je prožít vlastní osobní zkušeností se stalo 
cílem těchto novi homines moderní kultury.

37. Nejsnáze snad můžeme nový postoj odlišit od starého zkoumáním pozice, kterou 
město zaujímalo ve vztahu k časové posloupnosti. Starší myšlení o městě umísťovalo 
moderní City do stupňovité historie: mezi zaostalou minulost a růžovou budoucnost 
(osvícenský náhled) nebo jako zradu na zlatém věku minulosti (antiindustriální ná-
hled). V nové kultuře naproti tomu město nezaujímalo žádné strukturované přechodné 
umístění mezi minulostí a budoucností, ale mělo spíše dočasnou hodnotu. Moderní 
město nabízelo věčné hic et nunc, jehož obsah byl pomíjivý, ale jehož pomíjivost byla 
trvalá. Město představovalo posloupnost střídavých, prchavých okamžiků, z nichž 
měl být na své cestě od nebytí k zapomnění každý zvlášť ochutnán. V tomto zorném 
úhlu se základem stala zkušenost davu: všichni jeho jednotlivci byli vykořeněni, 
každý měl svou jedinečnost a všichni se v něm na okamžik spojili, než se jejich cesty 
rozešly.

38. Do služeb poetiky moderního životního postoje přinesl téma města Baudelaire 
tím, že potvrdil svou vlastní vykořeněnost. Otevřel městskému obyvatelivýhledy, které 
mu dosud ani lamentující archaista, ani reformní futurista neodkryli. „Dav a osamění: 
[to jsou] pojmy, které může aktivní a plodný básník považovat za rovnocenné a zaměni-
telné,“ napsal.26 On sám je za takové považoval. Baudelaire se vzdal své identity, stejně 
jako městský člověk, ale získal svět nesmírně rozšířené zkušenosti. Vyvinul zvláštní 
umění, které nazýval „koupání se v davu“.27 Město poskytovalo „pijácký flám vitality“, 
„horečnatá potěšení, jež budou egoistovi provždy zapovězená“. Baudelaire pokládal 
poetického městského obyvatele za blízce příbuzného prostitutce a ne již za objekt 
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moralistního pohrdání. Básník jako prostitutka identifikoval sám sebe se „všemi těmi 
profesemi, radovánkami a bídou, které mu okolnosti přinášejí“. „Co lidé nazývají láskou, 
je velmi malá, omezená slabůstka ve srovnání s těmito nepopsatelnými orgiemi, s touto 
svatou prostitucí duše, která se zcela vydává se vší svou poezií a štědrostí nenadálé na-
léhavosti a pomíjivému neznámu.“28 

39. Baudelairovi a estétům a dekadentům fin de siècle, kteří ho následovali, umož-
ňovalo město to, co Walter Pater nazýval „zrychleným, znásobeným vědomím“. Toto 
obohacení osobní senzibility však bylo vykoupeno strašnou cenou: odloučením od 
psychologické útěchy, kterou poskytuje tradice, a od jakéhokoli smyslu pro účasten-
ství v začleňujícím sociálním celku. Moderní město podle názoru nových městských 
umělců zrušilo platnost všech zděděných vyznání, která nabízejí začlenění. Taková 
vyznání byla zachovávána pouze pokrytecky, jako masky buržoazní reality. Pro uměl-
ce se stalo povinností strhávat masky, aby modernímu člověku ukázal jeho pravou 
tvář. Estetická, smyslová – a smyslná – chvála moderního života se v tomto kontextu 
stala pouze druhem náhrady za nedostatek ukotvenosti a za potřebu společenské či 
náboženské integrace. Baudelaire vyjádřil tuto tragicky kompenzační vlastnost este-
tického přijetí městského života zoufalými slovy: „opilost je nejlepším způsobem, jak 
zastřít hrůzu z propasti;… génius může hrát svou úlohu na okraji hrobky s radostí, jež 
ho ochrání před tím, aby hrobku vůbec viděl.“29

40. Žít pro prchavé okamžiky, z nichž se skládá moderní městský život, a odhodit 
archaistické i futuristické iluze však mohlo vyvolávat nejen usmíření, ale také zničující 
bolest samoty a úzkosti. Většina dekadentů přijímala město nikoliv s oceněním, ale 
považovali je za amor fati. Variantu tohoto postoje představoval Rainer Maria Rilke, 
který sice uznával fatalitu města, ovšem hodnotil ho negativně. Jeho Kniha hodinek 
ukazuje, že ačkoli umění může zakrýt hrůzu z propasti, umí ji také odhalovat. Ril-
ke se cítil uvězněn ve „vině města“, jehož psychologickou hrůzu popsal s ryzí vášní 
frustro vaného reformátora:

Však města chtějí jenom své a zhltí
vše v nezadržitelném běhu svém.
Zvířata trouchnivé jak dřevo drtí
a množství lidu stráví plamenem.

Rilke se cítil spoután v kamenném sevření města a výsledkem byla trýznivá úz-
kost, „mučivá hloubka měst, monstrózně vzrostlých“. Město se zde stalo, ačkoli jis-
tě ne bez závislosti na dobru a zlu, hromadným neštěstím, které mohlo vyústit 
v osobní, nikoli však ve společenská řešení. Rilke hledal svou spásu v poetickém 
neofrantiškánství, jež svým duchem popíralo prázdný osud – „spirálovité obí-
haní“ – které městský člověk nazýval vývojem.30 Navzdory svému zřetelnému 
sociálnímu protestu patřil Rilke spíše k novým fatalistům než k archaistům či 
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futuristům, neboť jeho řešení bylo psychologické a metahistorické, nikoli sociálně 
spásné.

41. Nedopusťme se však omylu některých kritiků moderního města tím, že bychom 
ignorovali nefalšovanou joie de vivre, kterou může estetické akceptování metropole 
přinášet. Při čtení sofistikovaných duchaplností fin de siècle se člověk nemůže ubrá-
nit tomu, aby nepocítil jejich blízký vztah k Voltairovi. Vezměme například Londýn 
Richarda Le Gallienna: 

Londýn, Londýn, naše radost,
Velký květ, jenž se otvírá jen v noci,
Velké město půlnočního slunce,
Jehož den začíná se soumrakem.

Lampa za lampou oproti nebi
Otvírá ostře zářivé oko,
Vrhajíc světlo na tu či onu ruku,
Železné lilie Nábřeží.31

Le Gallienne vyjádřil stejnou radost z živoucího zářivého města jako Voltaire. Ovšem 
zdroj záření byl odlišný. Zatímco Voltairova Paříž se koupala v slunečním jasu a prá-
ci člověka tu oslavovala příroda, Le Galliennovo město se přírodě vzpíralo klamně 
bukolickými železnými liliemi a plynovými půlnočními slunci. Nikoli umění, nýbrž 
umělost tak byla oslavována. Nočními radovánkami Londýn zastíral svůj špinavý den. 
Kdybychom na Le Galliennovu báseň užili blakeovský metr – co je záměrné? – vyvolali 
bychom ve svých vzpomínkách Blakeův každodenní všední Londýn, šedý historický 
přechod od Voltairova oslnivého denního světla k Le Galliennovu křiklavému noč-
nímu osvětlení. Noční květ Londýna byl – a Le Gallienne v dalších básních ukázal, že 
to ví – výkvětem zla. Ale v městském univerzu se stává osudovým, že takovýto květ 
zůstává i nadále květem. Proč by si ho člověk neutrhnul? Voltairova poučka o potě-
šení byla v době fin de siècle stále živá, i když její morální síla již byla opotřebovaná.

42. Jakkoli ve svých stanoviscích subjektivní kritici města deklarovali vzájemně 
odlišné postoje, v přijímání megalopole s jejími děsy a radostmi, i megalopole jako 
nepopiratelného základu moderní existence, byli za jedno. Odhodili paměť i naději, 
minulost i budoucnost. To, že své pocity obdařili estetickými formami, bylo náhražkou 
za sociální hodnoty. Ačkoli sociální kriticismus zůstával výjimečně, jako u Rilkeho, 
silný, obecný smysl pro sociální schopnosti zakrněl. Estetická síla individua nahradila 
sociální vizi jako zdroj útěchy tváří v tvář osudu. Tam, kde sociální futuristé očekávali 
spásu města skrze historický čin, tam fatalisté město denně vykupovali odhalováním 
krásy v jeho nejhlubším ponížení. Neobvyklým přístupem, kombinujícím stoicismus, 
hédonismus a pocit beznaděje, učinili snesitelným to, co považovali za nezměnitelné.
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43. Baudelaire a jeho následovníci nepochybně přispěli k novému docenění města 
jako scény, na níž se odehrávají lidské životy. Jejich estetická odhalení se spojila se 
sociálními úvahami futuristů, aby vyústila do bohatšího a konstruktivnějšího myš-
lení o městě, které přineslo naše století. Poněvadž tato forma myšlení je všeobecně 
známá, uzavřu své úvahy pohledem na další, ještě temnější intelektuální syntézu, 
která dovedla k nejzazšímu extrému myšlenku, o níž jsem již pojednával: ideu města 
mimo dobro a zlo. Tato myšlenka – se svým historickým ekvivalentem, osudovým 
městem – dosáhla své vrcholné teoretické formulace v úvahách Oswalda Sprenglera 
a praktické realizace v rukou německých národních socialistů.

44. Ve svém přehledu civilizace Spengler velmi sofistikovaným způsobem synteti-
zoval většinu myšlenek, které jsme zde sledovali. Město pro něj znamenalo hlavního 
civilizačního činitele. Jako Fichte nahlížel město coby originální výtvor národa. Jako 
Voltaire jej nazýval dokonalým produktem racionální civilizace. Jako Verhaeren si 
všímal, jak vysává život z venkova. Akceptoval Baudelairovy, Rilkovy a Le Gallien-
novy psychologické analýzy a v souladu s nimi považoval obyvatele moderních měst 
za neonomádské, závislé na pohledu na stále se měnící městskou scénu, aby naplnili 
nicotu desocializovaného vědomí. Přes všechny tyto spojitosti se svými předchůdci 
se od nich Spengler zásadně odlišoval: všechna jejich prohlášení proměnil v negace. 
Tento nejbrilantnější ze všech historiků města nenáviděl své téma s hořkou vášní neoar-
chaistů fin de siècle a frustrovaných antidemokratických pravičáků z nižších středních 
vrstev. Ačkoli město prezentoval jako osudovou skutečnost, zjevně vítal jeho zánik.

45. Němečtí národní socialisté sdíleli Spenglerovy postoje – i když rozhodně ne 
bohatost jeho vzdělání. Jejich politické zacházení s městem objasňuje následky splynutí 
dvou proudů, které jsme zmiňovali: neoarchaistických hodnot a pojetí města jako 
fatálního stavu mimo dobro a zlo.

46. Neoarchaistické představy přenesli nacisté do veřejného života a svou vládu 
začali aktivní politikou propagující návrat městské populace k posvátné germánské 
půdě. Pokoušeli se jak o permanentní přesidlování městských dělníků na venkov, tak 
i o výchovu městské mládeže v zemědělské pracovní službě.32 Jejich antiurbanismus 
se naštěstí nerozšířil na Fichtem opěvovaná středověká města. Ačkoli nacistické hnutí 
vzniklo v Residenzstadt, v Mnichově, za vhodné místo pro svůj výroční stranický kon-
gres si vybralo středověký Norimberk. Nároky moderního industriálního státu mohly 
ale být splněny pouze v urbánním prostředí. Zatímco literaturu „ulice“ z dvacátých 
let dvacátého století nacisté podrobovali zničující kritice a městské umění označovali 
za dekadentní, sami se ve své budovatelské činnosti dopouštěli všech nešvarů, které 
kritikové města tak důrazně zavrhovali. Neslo město odpovědnost za mechaniza-
ci života? V berlínské Tiergarten pokáceli nacisté stromy, aby vybudovali nejširší 
a monotónně nejmechaničtější ulici na světě: Osu (Achse), po níž se venkovskými 
pobyty zregenerovaná mládež v černě uniformovaných formacích mohla prohánět na 
svých řvoucích motocyklech. Tvořilo město scénu pro osamělý dav? Nacisté postavili 
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rozlehlá náměstí, na nichž se dav mohl opájet sám sebou. Stal se městský člověk vyko-
řeněným a atomizovaným? Nacisté z něj udělali ozubené kolečko v obrovském stroji. 
Hyperracionalita, kterou odsuzovali neoarchaisté, se znovu objevila v nacistických 
přehlídkách a demonstracích a v uspořádání všech stránek života. Tím se celý dříve 
pěstovaný kult venkovských ctností a středověkého komunitářského města odhalil 
jako pouhé ideologické pozlátko, kdežto předsudky proti městu triumfovaly, když 
se neřesti města netušeným způsobem reálně naplnily: mechanizace, vykořenění, 
divadelní atrakce a – nedotčené, kdovíkde za velkými náměstími plnými mašírujících 
lidí – zahnívající slumy. Město se tak stalo člověku skutečným osudem, ležícím mimo 
dobro a zlo. Antiurbanisté dovedli k uskutečnění právě ty rysy města, které nejvíce 
odsuzovali. Neboť oni sami byli dětmi nereformovaného města devatenáctého století, 
oběťmi pomýleného osvícenského snu.

Překladatel děkuje za cenné poznámky a připomínky k překladu milým kolegům z KLKS Fakulty 
filozofické Univerzity Pardubice dr. Martě Pató a dr. Jiřímu Studenému. Původní poznámkový 
aparát Schorskeho eseje byl na několika místech redakčně upraven.
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Generální zpověď?

Eugen Liška: Milovaní. Cherm, Praha: 2015. 

IVO HARÁK

----------------------------

Přemýšleje, proč Eugen Liška (1920–1997) patří k méně známým1 autorům své 
generace (tj. kolem roku 1920 narozeným tvůrcům duchovního zaměření, Ivanem 
Slavíkem zvaným „generací rozptýlenou“), dospěl jsem posléze k názoru, že příčin 
zde bude hned několik: Liška je především prozaikem a dramatikem, takže zjevem 
ve své generaci spíše netypickým. Realizace jeho uměleckých textů se dožaduje nejen 
rozlehlejšího prostoru, ale také značné čtenářovy/divákovy pozornosti, neboť pracuje 
s prvky typickými pro postmoderní experiment (stylové proměny, citáty a quasicitáty, 
klíčovost, metatextovost a sebereflexivnost) –, aniž rezignuje na tradiční ukotvení 
v (pravda variovaných) narativních schématech a kulisách (včetně světonázorového 
zázemí postav). Toto – stejně jako zvýrazněná křesťanská hodnotová orientace – činí 
jeho tvorbu nepřípustnou za panování oficiálně deklarovaného socialistického realismu 
(tj. po únoru 1948 a později za normalizace). Za chvilkového politického uvolnění na 
konci let šedesátých může sice vydat (v roce 1969) svoji románovou prvotinu Povo-
laní, ale už její kritické hodnocení prozrazuje postupné utahování šroubů ze strany 
panující politické moci. Také hra Chléb, který jíte vydržela v repertoáru brněnského 
Státního divadla toliko jedinou sezonu (1968/1969). 

Překvapilo mne ovšem, že na rozdíl od jeho možná šťastnějších kolegů Liškovi 
nevycházejí nová (tehdy už napsaná) díla nejen za normalizace, leč ani po listopadu 
1989. Omluvou tomuto prodlévání nemůže býti ani ona značná čtenářská náročnost, 
vždyť mladší Věra Linhartová či Pavel Švanda se dočkali (byť nikoli masového) při-
jetí velmi příznivého a až na výjimky také porozumivého. Teprve v roce 2015 (tedy 
posmrtně) se Liška svým (zřejmě však nemnohým) čtenářům představil také jako 
básník – nikoli sbírkou spirituální poezie, ale rozsáhlou básnickou skladbou Maranatha 

1 Nesouhlasím ovšem s tvrzením, že jde v tomto punktu o autora nejdéle „mlčícího“. Bereme-li v úvahu 
knihy v Čechách oficiálně vydávané, byl na tom ještě hůře básník Zdeněk Rotrekl (vynuceně mlčící 
v letech 1947–1990). Z méně známých slovesných tvůrců na tom byli obdobně o něco starší prozaik 
a kritik Leopold Vrla, básník a výtvarník Vladimír Lavický, editor a kritik Mojmír Trávníček či o něco 
mladší básník a prozaik (nadto i Rotreklův přítel) Vladimír Bařina.
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(navazující na obdobně rozlehlé básnické skladby/cykly předchůdců: Jana Zahrad-
níčka, Miloše Dvořáka, ale třeba také na Rotreklovy Děje). Ze tří autorem dopsaných 
románových opusů – Trpaslík, Ospravedlnění, Milovaní – byl zatím jako jediný vydán 
poslední z nich.

Domnívám se, že šlo o dobrou volbu. Ne snad pro klíčovost románu Milovaní, jenž 
nám tu v ženských šatech nabízí tváře několika nonkonformních mužských tvůrců české 
poválečné literatury. Jde o pokus sice zajímavý, leč problém nedostatečného uchopení 
ženské psychiky – ve vztazích k mužům, vztazích manželských a mateřských, ke smyslu 
života i vlastní tvorbě (a možná také v oblasti prožitku víry) – ubírá mu na věrojatnosti. 
Přiznávám bez obalu, že bych se bez faktografického zázemí vymezeného v doslovu či na 
přebalu knihy raději obešel (přestože jsem byl také kdysi adresátem přání: „Musíme žít 
tak, abychom se jednou sešli všichni a nikdo nescházel.“ – a vím, kdo je jeho autorem). 
Snad mne až příliš rušilo přání zvědět, co by k tomu neb onomu tvrzení řekla druhá strana. 
A snad mi nepomohlo ani to, co jsem směrem k osobě i tvorbě Eugena Lišky slyšel 
z druhé strany – totiž v reálném světě od básníků Ivana Slavíka a Josefa Suchého. Neboť 
dění se uměleckého díla probíhá věru odlišně od dějů světa tam za okrajem papíru.

Věřím, že bych našeho autora neurazil tvrzením pokládajícím svatého Augustina 
za jednoho z velkých naratologů. Pro ty, kdož chtějí dodat, že, je-li onen teoretikem 
vyprávění, jsem já o to větším bláznem, tedy raději hned dodávám: …neboť jsem si 
z jeho Vyznání odnesl mínku, že zkušenost slovesného umění není zkušeností bezpro-
střední, ale odvozenou. Věru že: zprostředkovanou, ba vytvořenou jazykem! – a nejen 
zkušeností. Skutečností!

Není tedy v Liškově románě nic, co by v něm nebylo skrze řeč a v řeči (jako nosi-
telce platnosti symbolné). Z konkrétní realizace jazyka lze usuzovat na existenciální 
situaci, v níž se realizující nachází, na jeho zakotvení v malých i velkých dějinách2 
(a jeho poměr k nim), na vztah k tomu, k němuž promlouvá, ale také na vazby k tématu 
promluvy, samotnému řečovému aktu – a konečně i médiu nesoucímu informaci. Řeč, 
schopnost artikulace vlastních myšlenek stává se rozhodujícím projevem autentické-
ho bytí: „Copak více záleží na tom, kde je, než kdo je?“ – které se nenechává spoutat 
diktátem doby, okovy fráze.

K oné symbolné platnosti odkazují forma i způsob komunikace mezi postavami (JAK 
a o ČEM je možno spolu hovořit, nakolik do našich promluv pronikají ezopština nebo 
newspeak). Proměnlivý styl (od básnicky rozmáchlého líčení po elizi, výčet osekaný 
až na hmotu, na dřeň) ukazuje k neproměnnému paradigmatu. Je-li řeč nositelkou 
vazeb intertextových, tedy také a především k textům liturgickým a paraliturgickým, 
k jich zdroji, záruce: slovu biblickému, k vtělenému Slovu.

… K liturgii, katolické liturgii jako možnému rámci, do nějž je vetkána osnova 
příběhů/promluv ženy, manželky, matky, babičky, (zakázané) spisovatelky Emanuely 

2 Román se odehrává v Čechách ve 40.–80. letech XX. století.
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Rysové i jejích příbuzných, přátel, kolegů. Dvě z možností jsou v textu zmíněny explicit-
ně a rozehrány v různovrství svého výkladu: mešní obřad a obřad křížové cesty. Tady 
a teď se odehrávající nápodoba/zpřítomnění dějů stojících na počátku Církve. Ukazatel 
smyslu veškerého našeho usilování. Neměnné v proměnlivém. I s oněmi viditelnými 
znameními neviditelné přítomnosti Boží.

A když už jsem začal se svátostmi. Tedy tvrdím, že mi kniha připomíná vlastně také 
jakousi veřejnou, generální zpověď. I s oním svědectvím proti sobě (lze-li takto nazvat 
skryté trvání namísto otevřeného hrdinství), zadrháváním, mísením nepodstatného 
s podstatným (a nerozlišováním mezi nimi – ale: Je sklenice zavařeniny darovaná 
blízkým méně než vydaný román?), s řadou epizodních postav (mezi nimiž se i čtenář 
pozornější než já může ztrácet). S někdy až nad míru patetickou touhou vypovídat. 
Snad více k sobě a někam nahoru než ke konkrétnímu čtenáři. Jehož je ale nakonec 
zapotřebí: aby ze zdánlivého chaosu detailů, tříštěk dějů, střídy obrazů, proměn ryt-
mu a stylu, přesnosti v malém a eliptičnosti v celku vytvořil celistvé, soudržné dílo. 
Hotové teprve tehdy, bude-li ochoten a schopen Emanuelu napodobiti: a říci, čím 
a jak (v čem všem) byl – s kým se setkal, s kým hovořil, co stvořil, v co a proč věří. 
Vlastně: Dílo nikdy nedokončené…?
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Zpověď na hranici možností: 
Kronos - „legendami opředená 
kniha“ Witolda Gombrowicze

GOMBROWICZ, Witold. Kronos, Praha: Torst, 2015.

TADEÁŠ DOHŇANSKÝ

----------------------------

Snad každá nově vydaná kniha Witolda Gombrowicze nás – zjednodušeně řeče-
no – překvapila. Alespoň tedy v posledních letech. Protože zatímco před rokem 
1989 o polské ho spisovatele nikdo nejevil téměř žádný zájem, počínaje devadesátými 
léty se v českém literárně-kulturním prostředí rozmohl fanklub autorových čtenářů, 
stejně jako se roztrhl pytel s (pomyslnými) „gombrowiczology“. Většina těchto cti-
hodných pánů a ctihodných paní vášnivě debatovala o autorových modernistických, 
anarchistických či snad protipolských choutkách, odkazujíce tak především na jeho 
(snad?) neujasněné názory ve vztahu k rodné zemi a na jeho „bytí v exilu“. Zabývat 
se kvalitami těchto úvah by bylo záhodno v jiném, obšírnějším textu, ale je třeba 
podotknout, že Gombrowicz skutečně dokázal a stále dokáže uhranout. 

Všechna díla Witolda Gombrowicze jsou si v mnohém podobná, zároveň však 
tolik odlišná, vždy něčím nová, „šokující“. I proto „jeden z nejvýznamnějších autorů 
moderní polské literatury“ přirostl k srdci tolika čtenářům. Je však ironií, že Kronos, 
nejnovější spisovatelova do češtiny přeložená kniha, je určen primárně oněm „gomb-
rowiczologům“, přestože neobsahuje téměř žádnou anarchii, protipolskost, ba dokonce 
ani rysy literární moderny, v nichž by se odborníci mohli šťourat. Je jasné, že spoustu 
nadšenců právě tento fakt zklamal; vydání Kronosu totiž předcházela řada článků 
a studií, rozhovorů, úvah a diskusí o této „dlouho očekávané a legendami opředené“ 
knize, která ovšem, jak ve své recenzi podotkla doktorka Blanka Činátlová, „překvapí 
něčím jiným než skandálností obsahu“.1 

Kronos je Gombrowiczovým intimním deníkem. Respektive, jako „intimní“ byl 
označován ve výše vzpomínaných literárních projevech. Tajemné poznámky, které 
si spisovatel psal mj. na zažloutlé archy buenosaireské Banco Polaco a které dlouho 

1 ČINÁTLOVÁ, Blanka. Já, Já, Já. Chronologický neklid Witolda Gombrowicze. A2. 2015, č. 4, s. 3.  
ISSN 1803–6635.
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schovával před světem, nakonec nemocný Gombrowicz předal své ženě Ritě – aby je 
v případě požáru zachránila. Sám je označil za osobní věc. Lze se jen domnívat, co by 
manželce řekl, věděl-li by, že bude kniha jednoho dne skutečně vydána… 

Witold Gombrowicz (narozen roku 1904 v Małoszycach) na literární scénu vstou-
pil debutem Zápisník z doby dozrávání (orig. Pamiętnik z okresu dojrzewania, 1933), 
zviditelnil se ale až románem Ferdydurke (1937). Léta před druhou světovou válkou 
tráví ve Varšavě a v roce 1939 se vydává na krátkou návštěvu Argentiny. Po připlutí 
se autor dovídá o rusko-německém paktu a vypuknutí druhé světové války. Z ji-
hoamerické země se tak pro Gombrowicze stává „nedobrovolně dobrovolný“ exil, 
v němž se prakticky nikdy nezbavil finanční tísně. Z Argentiny začíná spolupracovat 
s polským exilovým měsíčníkem Kultura, v němž počínaje rokem 1953 publikuje svůj 
Deník. V roce 1963 odjíždí zpět do Evropy na stipendijní pobyt v Západním Berlíně, 
následně střídá různá „bydliště“ (Německo, Francie, Itálie). Umírá v roce 1969 ve 
francouzském Vence. 

Na Kronosu začal pracovat zřejmě kolem let 1952–1953, tedy ve stejné době, kdy 
píše první stránky literárního Deníku, k němuž měla být kniha jakousi opozicí, recenzí 
/ reflexí vlastního života, potřebnou zřejmě právě k Deníku. Struktura (forma, řečeno 
s Gombrowiczem) s obsahem knihy jsou ve vší míře stručné. Základní členění dělí 
tento soukromý deník na období „Polsko 1922–1939“, „Argentina 1939–1963“ a „Ev-
ropa 1963–1969“. Samotný text představuje povětšinou soubor stručných poznámek 
nadepsaných letopočty, případně měsíci. Přestože kniha vzniká v padesátých letech, 
v prvním zápisu se Gombrowicz vrací až do svého maturitního ročníku 1922 a s tím, 
jak dobře si události pamatuje nebo vybavuje, slábne či narůstá i míra detailnosti 
těchto zápisků. V první fázi knihy, která uchovává vzpomínky staré kolem třiceti let, 
není proto podivné, že poznámky jsou často pouze jednoslovné. Později autor při-
dává zhodnocení, shrnutí finančních, literárních a erotických úspěchů či neúspěchů  
a zdravotního stavu na konci každého uplynulého roku. 

První argentinský zápis, nadepsaný příznačně „22 agosto“, pak představuje určitý 
přelom. Poznámky nabývají niternějšího charakteru a směrem ke konci autorova ži-
vota se mění na jakousi osobní zpověď, snahu „zrekonstruovat“ vlastní život, je-li tedy 
něco takového vůbec možné. Přibývá reflexí finančních problémů, přijetí či odmítání 
dalších spisovatelových děl, spolupráce s nejrůznějšími osobnostmi argentinskými 
i evropskými, a také událostí vpravdě „intimních“ až „skandálních“ (jak již bylo řečeno, 
tato dvě adjektiva jsou s knihou často spojována) – např. různých Gombrowiczových 
(nejen) homosexuálních aférek s mladými argentinskými námořníky apod. O míře 
skandálnosti však můžeme polemizovat, neb většina těchto zážitků je podána velice 
lakonicky (např. „Voják P.“, str. 143). Rostoucí zdravotní komplikace (silné astma 
ztěžované mj. argentinskými vedry, bolesti a záněty zubů, bolestivé vředy) postupem 
času dodávají knize hlubší, prožívanější, řekli bychom snad naléhavější podtón. I jistý 
pocit osamělosti, vykořeněnosti, vyděděnosti začíná nabírat na síle. Pravda, píše-li 
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Gombrowicz v Deníku: „Mně se podařilo jen to, že v Polsku, kde mnou opovrhovali, 
si mě tu a tam někdo začal vážit – jenže dnes pro mě není místo nikde, jsem bezdo-
movec zrovna tak, jako bych nežil na zemi, ale tkvěl v meziplanetárním prostoru jako 
zvláštní zeměkoule“2 (což je úryvek ojedinělý), stačí jeho kritický, ironický, humorný 
a nadsazený, téměř groteskní pohled na nemožnost žít v Polsku z Kronosu, aby si 
čtenář pomyslel, že tohle je pravý Gombrowicz, že tohle je ta protipolskost! Ovšem 
občas – ale je to jen velice zřídka – v textu problesknou drobné náznaky zmíněného 
smutku, odloučení od Polska. Právě tak na některé může Gombrowiczův text, scho-
vaný v řádcích za maskou ironie, působit – jako neuvěřitelné smutné vyprávění psané 
mužem v cizí zemi na pokraji bídy, mužem, který je obklopen hustou a neprodyšnou 
samotou. Autor, kterého od rodné země odtrhla válka a který tak musí zůstávat v to-
tálně odlišném prostředí, se snad své domovině, kultuře a národnímu myšlení, ať jsou 
jakékoli, nemůže pouze a jen vysmívat. Zvláště pak jedná-li se o autora polského. Ani 
Witold Gombrowicz to nakonec nedokázal. Paradoxní je, že on sám o žádnou lítost 
nikdy nikoho neprosil. Ale zejména v posledních letech života je tato spisovatelova 
zpověď vpravdě bolestná a lítostivá. Gombrowicz nám říká mnohem víc než jen to, 
že bolest zubů v exilu je silně kontraproduktivní…

Nyní nastává otázka, do jaké míry je tento „intimní deník“ skutečně zpovědí. 
Budeme se opakovat, když shrneme, že Gombrowiczovi se podařilo popsat vlastní 
existenci nadmíru stručně, ohlodaně, na hranici možností textu. Nebýt podrob-
ného a detailně vypracovaného poznámkového aparátu a bohaté fotografické pří-
lohy, které české vydání přejalo z polského originálu, mohli bychom říci, že kniha 
by byla pro fyzické vydání zcela nepoužitelná, že by byla pouze knižním „para-
zitem“. To může dosvědčit i fakt, že původní rukopis čítal dohromady necelých 
70 stran, zatímco výsledný produkt nakladatelství Torst jich má přes 400. Kronos  
a s ním Deník, případně i některá beletristická díla autora, jsou vlastně sami sobě vzá-
jemným klíčem. Chceme-li hodnotit spisovatelovo dílo, je pro nás Kronos podstatným 
článkem k uchopení obrazu a odkazu autora. Kdo jiný by kdy mohl Gombrowicze 
recenzovat, reflektovat a interpretovat lépe, více ironicky, s potřebným patosem, 
a přitom výstižněji než sám Witold Gombrowicz? 

2 GOMBROWICZ, Witold. Deník I (1953–1956). Praha: Torst, 1994, s. 193. 
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Zásilka haiku ze Slovinska

REPAR, Primož. Alchymie srdečního tepu. 
Protimluv, Ostrava: 2015. Překlad: Aleš Kozár.

ALEŠ MISAŘ

----------------------------

Slovinský autor Primož Repar (* 1967) je mužem neobyčejně rozvětvených aktivit. Píše 
poezii a eseje, vydává vlastní časopis Apokalipsa a vede stejnojmenné nakladatelství, 
překládá díla filozofa Sörena Kierkegaarda a rád se noří do historie. V českém prostředí 
však o něm ví možná jen několik zasvěcených. Nyní jich může být více a je pozoru-
hodné, že prvním nakročením Repara směrem k nám byla knížka haiku Alchymie 
srdečního typu. Stalo se tak již před dvěma lety díky překladu slavisty Aleše Kozára.

Haiku je svéráznou básnickou formou vyrůstající původně z tradic japonské 
poezie. Od těch dob, kdy si jej zprvu nesměle a poté houfněji začali osvojovat básníci 
angloamerického okruhu (první doložené haiku v angličtině napsal Ezra Pound v roce 
1913), bylo vystaveno nesčetným proměnám. Kdoví kolik básníků si jej bralo do úst 
a nabíralo na hrot pera. Dnes už je oblíbené po celém nejaponském světě a bez ohledu 
na kvalitu šíří se skoro epidemicky. Nelze se pak divit, že se jedná o formu značně 
„rozvrkočenou“, že přísné „japonské“ jádro zmizelo pod nánosy verzí a zůstaly z něj 
snad už jen slabičné míry 5–7–5 (a to ještě ne vždy pečlivě dodržované). Na mysli zraje 
nikoli bezdůvodná otázka, jestli už se vyrýsovalo cosi jako „evropské“ haiku. Odpověď 
v tomto smyslu velmi otevřenou nám nabízí právě Repar. V rozhovoru připojeném 
na závěr knihy se doznává, z jakého úhlu se křehké formy chopil: „Nezříkám se zá-
padní duchovní identity (…) neskrývám současný západní instinkt“, tvrdí. Zároveň 
hledá síly, jež mohou spojit „západní“ s „východním“, a nachází tyto dvojice (nikoli 
jako nesmiřitelné protiklady, ale součiny hodnot): tradiční s moderním, individuální 
s univerzálním a pomíjivé s věčným. Z posledně jmenovaného mu vychází „okamžik“ 
jako spolehlivé mezikontinentální pojítko, a pokud trochu přeskočíme: „Okamžik 
kříží / se s věčností. Slunce přes / tvář krucifixu.“ To by mohlo být erbovní přemostění 
dvou odlišných druhů vnímání. 

Co se týče náplně, do osnovy knihy vplétá vděčná témata: lásku, smrt, čas. Ty 
rozdělil do čtyř oddílů odkazujících na čtyři elementy: „Z vody“, „V Ohni“, „Zvedá se 
boží vítr“ a „Moje hereze“. Od počátku jsme překvapivě rychle vrženi do erotického 
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vlnobití, jež se převaluje mezi srázy tělesné a duševní závrati: „Zářez bláznivý / na 
sebe volá lásku, / semeno luny“. V pomyslném vrcholu téměř až nervově zakonče-
ných veršů o kousek dále čteme: „Cítící tělo / uhýbá palčivému / cejchu Tvých úst“. 
Zpoza slov sálá intenzita zážitků. A nezůstává jen u lásky fyzické – ačkoli k jejímu 
duševnímu rozměru se prodírá velmi pozvolna: „Opatruj se! / Vždyť – / když se spolu 
potkáme, / odevzdám se ti.“

Na začátku nám autor napustil horkou milostnou lázeň. Už tady ovšem sáhneme na 
zchlazující žílu: „Smyčku navlékám / si: jazyk hovořím, v něm / zachytím svou smrt.“ 
Tím připomíná, že řeč bude i o řeči, o možnostech jazyka, jež nejsou bezhraniční. 
Pokus o vyslovení látky příliš nezachytitelné může ztroskotat: „Z básní jsem hvězdy 
/ chtěl mít a stvořil mořské / dno – hnán k útesu.“ Autor si je toho vědom.

Kdo očekával poklidné přírodní výjevy a ladění tónů krajiny se stavem duše, může 
být mírně překvapen, zprvu jich nalezne poskrovnu, i poté přibývají jen pozvolna, ale 
pokud na ně už dojde, staneme před soudržnými obrazy: „Když listí z korun / padá, 
duch sklíčený bloudí / holou samotou.“ Je otázkou času, kdy se do úvah protáhne Bůh. 
Ten se v básních zjeví několikrát, a nikoli v roli objektu nábožného zanícení, ale spíše 
jako vyjádření libovolné transcendence. Repar často využívá také skládání různých 
smyslových vjemů („zelené zvuky trubek“). Páteří jeho postupu ovšem nadále zůstává 
střetání věčného a prchavého, to je leckdy ve verších skryto velmi rafinovaně, například: 
„Záře azuru / rozpaků, éter samoty / hozený Bohu.“ Jako by stačilo do bezhraničných 
prostor vložit dokonavé sloveso (a to ještě v trpném rodu), aby střet byl vykřesán. 

Dále je zaznamenáníhodné, že Repar ve velké míře činí ohniskem vnímání sebe 
sama, zejména v úvodní části jsou haiku prostoupena zhusta první osobou, kdy se autor 
stává tavicím místem milostných počitků. Později se poměr vnitřní/vnější hledisko 
vyvažuje a potom nám podává i „neutrální“ výjevy pro potřebu vlastního zamyšlení. 
Například toto sevření do mrazu blíže neurčené, ale vždy přítomné hrozby: „Přehled 
řezníků: / že v smrti nespatřují / ni dobra ni zla.“ První osoby se ovšem nevzdává ani 
nadále a obzvláště do důvěrných perspektiv se nebude těžké vcítit: „Líbám tvé oči, / 
každý smutek zvlášť prosím, / ať mě obejme.“

Je dost možné, že někteří se najdou spíše v haiku zažehnutých milostným zájmem, 
jiní se raději ponoří do věčného utkvění krajiny, zatímco další přijdou na chuť kous-
kům odkazujícím k obecně společenským otázkám. Repar natáhl po celé knize škálu 
tematických strun, na kterých si můžeme zahrát svůj tón. Povedlo se ovšem pokušiteli 
z Lublaně ovládnout jemná kouzla a ještě jemnější záludnosti haiku? Nepřepnout 
strunu? Haiku se svou úsporností dostává na samé pomezí slova a mlčení, sděleného 
a nevysloveného. Básník je se svou odpovědností za slovo ukrutně na očích. Nejmenší 
přetížení nebo naopak nedotažení mohou subtilní báseň shodit. To bolí, protože s ním 
padá i básník – v pohledu čtenáře. Ladný let, nebo trapný pád. Ve formě vyžadující 
velmi trpělivou přípravu slova, jako by nemohlo být nic mezitím. Primož Repar zajisté 
neztroskotal, ale přece jen neunikl lehkým škobrtnutím. Mezi celkem 64 haiku jej ve 
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slabších chvilkách přistihneme, právě když se forma stává příliš úzkou, a proto slova 
v záchranné křeči rychle zaváže na více uzlů: „Něžnost, jež spájí, / rozradostní toužící 
/ starost před láskou.“ Nepočítám případy, kdy rozčechrá magickou formuli 5–7–5, ale 
to ponechejme bystrosti čtenářů. Možná by bylo lépe vystříhat se vědeckých termínů: 
„Permutace“ nebo „protoplazma“ působí jako prvky značně rušivé v tkanivu poezie.

Jinak přes dílčí zakolísání svůj let na hedvábném kluzáku haiku zvládl elegantně 
a Aleš Kozár jej s přehledem převedl na naše jazykové území. Další zásilky od jihu 
mohou být jenom vítány už jen proto, že i nesčetným pokušitelům náročné formy 
v našich krajích může Reparovo pojetí v lecčems napomoci. 

Další ukázky z knihy haiku Primože Repara naleznete níže v rubrice Textáž.
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Tenhle text je zbytečnej

TOMÁŠ JIREČEK

----------------------------

Nový rok  
Krok k tobě blíž  
Už mě vyhlížíš?  

Smrťáčku 

Sněží Běží 
Mi hlavou myšlenky 
Lenky 
Jsem v jejich stopách 
Stop ách
A pak nemá tolik sněžit

Vymanit se 
Z toho pocitu 

1984
Mít se špatně

Or well

Odhoď stud
Nebuď už ke mně 
Chladná
Stačí Že rána
Jsou taková
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Nevěděl jsem
Že budu cestovat 

Ve čtenářském kroužku
Budiž Otevřel jsem knihu

Miluju stání 
V uličce Pronesla

Ta arogance by 
Se dala krájet

A on tě jako fakt
Balil? Ptalo se jí

To druhé kuzlátko

V ten samý okamžik
V kupé Na klíně Katolický

Týdeník 
V levé ruce chléb se salámem

Který provoněl celý ten prostor
Mastnotou

Zvedla oči směrem k uličce
Zvedla celé své tělo

Směrem k uličce
Trhla

Zavřela

Čtenářský kroužek
Mohl pokračovat

Jsem na návštěvě
V týhle kavárně se totiž
Každej s každým zná
Dáte si lungo jako vždycky?
Už vám dělám čaj
Jen mě se musela ptát
Co si dáte?
Snažil jsem se v tý otázce
Vyčíst Jestli náhodou
Někomu nesedím na místě
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Zaplať Bůh
Dýchám Nad Lysou
Svítá a barvy se mi

O sítnici rozbíjí
Jemněji než obvykle

Nezvykle prchám 
Na vlak a každý ten

Prchavý okamžik
Radosti chci ti volat

Máš obsazeno

Po poli proběhlo
Pět zajíců

Někdy mám takový pocit 
Marnosti a říkám si 
Že je to všechno jen jako
Jinak to není snad ani možný
A že až se probudím
Budu andělem
Půjdu si zahrát třeba 
S Bohem šachy
Nebo se půjdeme projít
Po hlavní nebeské třídě
A budeme se štengrovat 
O to kdo má větší pravdu
– Těžko se vyhrává nad vševědoucím
Ale pro lásku Boží 
Vyhrát mě snad jednou nechá –
A holkám budeme koukat po nohách
Já budu mít radost
A Bůh bude mít taky radost
Pod ten svůj bílej fous šibalsky
Zamumlá Pěkně jsem si to stvořil
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Seděl jsem na lavičce
A četl jsem si Byl jsem sledován

Skrytou kamerou

Věděl jsem o tobě

Prošlas Boky jak loďka
Ve vlnách

Sledoval jsem tě
Skrytě 

Vědělas o mně

Před nádražím
Chytají lelky a típou
Špačky a špačkujou
Že včera Včera to stálo
Za hovno
Ale zítra Zítra už fakt
Nasednou na ten vlak
A pojedou někam do prdele
Kde před nádražím budou stát
Chytat lelky Típat špačky
A špačkovat Že domov
Sladký domov

Dneska jsem potkal
Svýho učitele z vejšky
Vždycky vypadal jako

Blázen vědec asociál
Zmateně pobíhal 

Po pardubickým nádraží
Zatímco já jsem klidně

Mířil do divadla
Ve svý hlavě měl klid

Zatímco já jsem 
Zmateně pobíhal 

Mezi myšlenkou na tebe
A myšlenkou na tebe
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Jsem
Skriptura muže
Loupe se mi kůže
Rozpadám se v přímém 
Přenose v České Třebové
Čekám na vlak
Který už mi možná ujel
Je červen a já se probírám
Předsevzetími z lednu
Ani jsem se nehnul
Ve sluchátkách REM
It was just a dream
Moje oči jsou ale v klidu
Žádné střídání rem a non rem
Fází Nespím Ani už nesním
Vím Stejně jako včera Že
Všechny ty věci odložím na
Až budu opravdu starý
Budu pak vnoučatům vyprávět
Jak jsem málem psal básně
Až se lidé řehtali a plakali 
Zároveň
Jak jsem skoro hrál divadlo
Jak jsem se už už miloval se ženou
Za srpnového úplňku na louce
Kdyby se to stalo Babička by na to
Ráda vzpomínala Nikdy by to neřekla
Ale v tom jejím úsměvu bych to mohl
Stále číst 
Jak jsem málem postavil dům
A chybělo kousek A strom by byl 
Také zasazen
Budu jim o tom všem možná mlčet
A doufat Že to nepropásnou jako já
A taky budu doufat Že ten vlak má
Zpoždění 
Na České dráhy je přeci spoleh
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Dneska jsem byl vedle
Třídy Míru ve Zmrzlinárně
Mangovou nabírala slečna

Zmrzlinářka gestem překrásným
Říkal jsem si Že by se ti 

Tohle líbilo

V Litomyšli to voní po dešti
Čekáme na autobus

A kdosi hraje na klavír
Neuměle Hansarda

Říkám si Že by se ti tohle
Možná líbilo a možná ne

Falling slowly 
Padám pomalu a mám pocit

Jako bych ten pád opravdu prožíval
A zároveň se na něj díval – ještě Z větší výšky Taky z boku 

A z podhledu
Tělo letící z výšin

Míjející mraky a všechno je vidět
Jen si chtít všimnout

Nebojím se Teda trochu jo Ale jinak 
A to je zvláštní

Říkám si Že bys to možná 
Ráda věděla a možná ne
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Tenhle text je zbytečnej 
Proto jsem ho nenapsal 
A kdybych ho přece jen napsal
Milá A. 
Nebudeš ho číst 
A Budeš-li ho číst 
Nedozvím se to 
Tenhle text je zkrátka zbytečnej

Pamatuješ milá A.
Ten okamžik Jak jsem tě seznámil
S kamarádkou L.? 
Teď se potkáváte každý den v práci 
A když se s L. vidím já 
Oba děláme Jakože nejsi 
A já vím Že jsi 
Jsi na druhé straně světa L. 
A v mých vzpomínkách a snech 
A v neodcházející bolesti 
A pořád tě miluju 
A když řeknu tvoje jméno L. se zarazí
Na chvilku je slyšet 
To trapno 
Jak jen Do prdele Reagovat? 
Píšeš ještě? Ptá se rychle L. 
Sem tam nějakej zbytečnej text
Odpovídám
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Vojet srpem a zbouchnout 
kladivem

MICHAL DUNDA

----------------------------

když spíš

nejraději píšu básně na akty s veteší,  
které mi nás připomenou...
právě jsem si otevřel  
láhev zkaženýho vína,  
perlím s podezřelým mokem  
a píšu jednu bez obrázku  
a bez hudby,  
jen slova a ticho,  
tak aby obstála,  
jako musím obstát já  
zrovna teď  
bez tebe.
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----------------------------

K sedmdesátému výročí osvobození

„Je právě sex hodin!“ ČRo 1945
zatímco se bavíme dost improvizovaně,  
plošně vyhladili jódovou sůl,  
ze zálohy zaútočila posypová sůl,  
v rychlé době prosperuje jen rychlená sůl z říše nadpotravin,  
genocida se nevyhnula ani kávě od žida,  
kyselinu močovou přiváží nekonečný transport,  
po vagónech počata selekce živé kultury,  
pytlíky smažených oblíbenců zasedly do školních lavic,  
kalorické bomby dopadly už i na autobus se cvičenkami,  
kulomet byznysu rozpočítává nezdravé od zdravého,  
levné od kvalitního.  
nezralé ovoce nejlépe dozraje v plynových komorách,  
přirozeně u zdi  
oběsili už i sójovýho utopence.  
supermarkety anektovaly chuť jahod;  
jahody bez chuti a zápachu,  
vitamíny na indexu,  
v písmenkové polívce samý éčka,  
z jídelen je cítit průjem.  
Láďa Hruška uvaří rychle i z hoven  
(v každém lejnu je poměrně vysoké procento  
nestrávených potravin)  
slabé povahy mohou zvracet,  
pošlete ho na práci k Pohlreichovi! 
omyté maso zprznila houba v zeleném,  
křehčené podvody jako tajný zdroj vody,  
hnané na kolo bezohledného byznysu.  
největší prča je nachytat spotřebitele,  
důchodce osvobodí až práce na vlastním hrobě  
a pomazánka posledního pomazání zařazená v akci.  
hliník se odstěhoval do mozkové kůry,  
zdravotní ohledy končí na barikádách,  
třešinku na dortu sestřelil BUK,  
dopovaný polotovar neví, která bije  
zlý cholesterol je v žilách jen na dovolený...
„miláčku, na území EU válka nebyla už 70 let!“
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komplikovaný vztah

jsem smutnej,
zase mě dojal,
ubožák,
myslel jsem, že nebudu!
nikdy jsem od něho zázraky nečekal,
vždycky byl neupřímnej,
samolibej
a podlej intrikán,
nemá být po kom moudrej.
a vlastně mi nikdy ani nebyl sympatickej,
ubohej ješita, násilník, ničema a...

„ale ne, maminko,
nejsem teplej, jen pořád
myslím na toho
Putina.“
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soukromý okamžik

mohli se potkat před prvním barem na Dundas squere,  
a poprat pod rozsvícenými neony.  
pokusil by se ho vojet srpem a zbouchnout kladivem  
a schytal by levý direkt, protože hák není styl starý protřelý páky.  
za výpad obdržel by obálku s rudým pruhem,  
na kterou ovšem mrtví neodepisují.
tenkrát jsem vsadil na dva rozdílný koně  
a výhru na Bolest,  
ve 46 letech dostal první měsíčky  
prezentované vlastními dcerami  
a už zase básním,  
přitom na psaní mám pořád času dost;  
moje básně se předčítají až na závěr,  
až když se téma zvrhne na sex  
či politiku.
píšu je na počest básníků na posledních verších s klikou,  
klikou zevnitř,  
aby při odchodu všichni, kteří vydrželi  
a neodešli  
jen proto, že ten den ještě nešukali  
nebo jen chtěli večer prožít jinak,  
si řekli:
to byl hezký večer.
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Nésie

TEREZA SYLVA KLENOROVÁ

----------------------------

kereta api 

zelené trsy trávy
dusný vzduch
suchá hlína
malé banánky na stromech
kulaté kokosy
velcí motýli
seřazené motorky podél závory
ženské paže ovinuté kolem mužského těla 
na hřbitově pokuřují čerstvé hroby
nebe se zatáhlo

vlak drkotá
jedeme pomalu
černé plastové sáčky na odpad
spolucestující si zpívá nahlas
pohledy zahalené ženy s velkými ústy 
průvodčí nosí barevnou košili s motivem vážek a kolibříků
evropská hlava se kymácí zleva doprava
milosrdný spánek
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yogyakarta 

roje motorek

bosá děcka 
zabahněné dvorky

mini slepice
mini kohouti

pohupující se lalok v běhu
rozpadlé domky

hello miss! 
bílé zuby

odmítáš bécak 
vůně ryb

maso na rožni
dušená zelenina

topíš se v rýži

bromo 

rozježdená plochá planina hnědozelené barvy
zvuky vzdálených motorů
praská ti v útrobách

míjíme se v poryvech větru
tiché pozdravy 
střetnutí odlišných bot
žabky versus pohory 
mizející stopy v bahně

kráčet po kráteru 
halí tě šátek
ve vlasech prach
co je mlha a co mrak?
hranice se stírají 

motory tůrují bez přestávky
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Noc a moře

Spadla tma. Do sešitu svítí příruční baterka. Na dolních končetinách písek – drob-
né tečky od palce po půlku lýtka smíšené s neviditelnou solí. 

Moře vydává takový hluk! Vlny neutichají ani za tmy. Pár domků světélkuje podél 
břehu, složená lehátka a slunečníky, tma halí zapomenuté tělo, v dálce město. Vodní 

orchestr se snaží přehlušit cikády schované v zadních travinách. 

Lenka šla spát. V pokoji kolem nízké postele s květovanými prochcanými povlaky 
vlaje začouzená moskitiéra propálená nočními cigaretovými výdechy /černé dírky 

na dříve bílé síťovině/. 

Lenka se probudila. Sedí v okně, přímo tam, kde se nachází zkroucená střecha z 
plechu. Bosýma nohama našlapuje zvlněný povrch, kolena pod bradou – myslí na 

své blízké ve tvaru kamení. 
Vyfoukává hřebíčkový kouř, od pusy tančí šedý dým.

Úzká zátoka 

Byl odliv a našlapovaly kluzký skalnatý povrch. Z děr vylézali malí krabi, při 
každém lidském našlápnutí pospíchali zpět do svých nor. Nepravidelná struktura 
povrchu irituje hladkou kůži na ploskách nohou. Čekají, kdy jim poteče krev. 

Při zaškobrtnutí se horní část těla překotí, zlomí se vejpůl (dolní končetiny zůstá-
vají na stejném místě), paže se pomateně chytají vertikálního pórovitého povrchu. 
Kráčení stěžují drsné a silné vlny – převyšují těla, na triku po nich zůstávají mokré 
fleky, ozvěna naivního vískání. 

První chce dospět ke skalnaté prohlubni, úzké zátoce olemované zelenými křovina-
mi, tam, kde není kromě krabů a plovoucích pytlíků živá duše. Druhá by šla ráda 
zpět, zapadá slunce, v dálce jsou vidět poslední nebojácní surfaři na širém moři. 

V zátoce se raději nezdrží. Mizí zpátky do míru slaměných budek na okraji pláže. 
Tma je překvapí záhy. 



Partonyma (ročník šestý / číslo 21.-22.)

88

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leviatan

Vlny se v noci kroutí různými směry, obtékají pošlapané pláže, spláchnou turistovi 
stopy. 

Na moři světélkují rybářské lodě. 

Osamělý rybář v zelených holinách a žluté pláštěnce zapaluje noční cigaretu 
/promoká/, nad hlavou roje neviditelných racků, ve tváři kapky moře /už je ani 

nevnímá/.

Hodit síť přes palubu, ponořit ji, vylovit noční nadílku, ráno na trhu prodat nezbyt-
nou várku čerstvých ryb. 

Ranní Candi dasa 

Nad ránem Balijci vystrkují ze dveří čtverečky z trávy plné papírových květů, rýže, 
pár zrnek si lepí mezi mandlové oči, zapalují vonnou svíčku: dary Bohům. 

Ženy zametají dvorek, dětí odvazují v malých uličkách zabahněná kola. Dívky nosí 
spletené černé vlasy do copů, bílé podkolenky, lámané modré sukně ke kolenům. 
Chlapci v bílých košilích, modré trenýrky na kšandy, černé polobotky.

V džungli za domem doutná oheň, ve výšce na palmě se pohupují nezralé kokosy, 
po úzké silničce pobíhá pes s jedním uchem přetočeným, stařecké bílé fousy pod 
bradou. 

V prázdném chrámu zní ohm z reproduktoru. 
Na pláži vylezájí krabi ruzných velikostí z vykutaných děr.

#batur II

dřevěné chatrče na rozcestích
uprostřed ničeho skupiny místních

v  proutěných košících k prodeji cola a sprite v plechovce
na umouněných tvářích přístávají mouchy

pokračovat bez přestávky
jsme stále ti bílí
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#batur III

na mount batur v žabkách
špinavé plátěné kalhoty
/neptat se, zda jsou to jeho jediné boty/
hbitý krok
pravidelné otáčení hlavy
kontrola, zda jsme mu stále v patách
nesmělý úsměv
na úpatí hory, téměř u cíle: 
« nou brádr. nou mamy. dead ven áj bejby. »



Partonyma (ročník šestý / číslo 21.-22.)

90

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Festival temper

ANETA PLŠKOVÁ

----------------------------

Cyklicky sípám
jako když čteš Hordubala

jako když se ptáci vrací
a křepčí napříč

figurálními hvozdy

Plastový platan
v mezinoží 
aut
otáčivý moment
hra
nos
taje

 
Ani nevystrčím malíčky z knížky

a naturální
Topol s Rákosem

kloktají dehet
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----------------------------
Stránky se převrací
v půlkruzích
zatímco mě skenuješ
zpříma
semafory problikávají
ta tvá zelená
zkoprní
vše mobilní

V presu zeleně
kvetoucí expres

převáží mě
v kapse
exprese

Festival temper
potřísnil bílý ubrus
jarem
načni čas
festīnā lentē

Usrkni z bahna vodovjemy
až za zmokvání

mě přirozeně
za při ne 

o na vy
pustíš
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Do duše vstoupil

MICHAL TÉRA

----------------------------

Rostla jsi
mezi řádky posečené slámy
na kraji modřínového lesa
v letních mlhavých jitrech

nedotčená

Proběhl věk
prošla epocha svázaných rukou

a přišla chladná noc
Měsíc na tebe sestoupil

roztržený

Můžeš vstát
zříkám se svého života pro tvůj

jen pro ten návrat
do starých vůní, na staré cesty

se spletitými kořeny dubů
plných krve

Zvony zvoní
zimní odpoledne
vzkříšení
A já jsem pochopil, že život nepřichází skrze ženu
ale skrze Boha
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Had kráčící ve zlaté zbroji
přes most uprostřed bouře

udeřil palicí do zdivočelých vln a pravil:
„Ty, který přicházíš po nás,

buď nám milostiv ve své slabosti,
ve svém království míru,

uděl nám pokojnou smrt.
Nezahlazuj nás,

neboť jsme plni obav na tebe čekali,
a nyní se ti koříme a odevzdáváme

svou sílu
svou krev

svou mysl.“
Had udeřil železnou palicí do vln

a bouře se utišila.

Dokážu rukou dosáhnout na Druhý břeh
až k oblakům na obzoru
Tam
Tam 
Tam
tam bude vůně pevná jako kmeny stromů
a stromy nesmrtelné

Záblesk
Dech

Nakloněné větve
vůně hlíny

temné kmeny
zastavil jsem se na blátivé cestě
jako bych už byl konečně doma

To jenom Starý dnů
do duše vstoupil
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Je čas otevřít okna
Kulhavý překročil práh
Jednooký stáhl svoji kápi
Oběšený vyryl do hole svůj vzkaz

Je čas zapálit ohně
dřevěné sochy požádaly o krev
podzemní studna vydala své vody
prastarý strom pukl u kořenů

Je čas zahalit si tvář
tři jezdci jedou přes most
sekyra je zatnuta do dubové lavice
vyhnaný poutník se loučí na křižovatce

a snímá masku

To mrtvé duše ke mně přicházejí ze zářivého světla
To mrtvé duše stojí s větvemi opadanými

To mrtvé duše v temné vodě klečí
To mrtvé duše se mnou kráčí, mlčí
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Kočky na sklo škrabou

ONDŘEJ KRYSTYNÍK

----------------------------

Zen – Jižní Předměstí

Zmokli jsme
a už jsme tu –
tečeme ze dveří vagónu
jako jedna duše,
jako jeden tuk.

Až budeme všichni venku,
pod vlakem vybuchne
kočičí spřežení
a souprava se vydá
do Rokycan.

A já se poté –
chtěje být
co nejrychleji doma –
začnu rozhlížet kolem,
komu dnes ukradnu berle.
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----------------------------
Ráno

-mám jednu nohu zlomenou
a druhou vysypanou
a kulžu kamsi k obzoru
teď ve čtvrt na šest ráno

z oken se kouří
a kočky na sklo škrabou
a ticho je
a ticho je
a ticho

tak nějak vypadá
můj druhý příchod
s pytlem zázvoru
a vzpomínek na večer

co v citech byl
tak strohý

co lampám vydloub oči
a lidem zlámal nohy
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Necrosa Mystica

KAMIL PRINC

----------------------------

Tma

Tak jako Kybelin vůz táhnou v páru lvové,
mou smutnou lafetu k zlu veze Zmar a Hnus.
Jsem zmdlený Argonaut, jenž po Styx k Hádu plove,
ne obol – pod jazyk si vložím Antabus!

Tma bludy maluje jak Mánes Josefinu,
co prapor pohřební vlá za ní vlečka stínů.

Sní párem rafií tác ciferníku čas?
Tři řezy přes tepny – toť symbol Adidas.

Nenávidím ho

Sejmu ho – blbečka se zjevem zrůdy!
Kosti mu zpřelámu, vykloubím údy!

Střískám ho, posílen deseti pivy
– vadí mi, jak na mě v zrcadle civí…
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Sum

Jsem trosečníkem na poušti,
jsem vůně, která páchne.
Jsem hrob, jenž kořen zapouští.
Jsem v jámě lví. Mám strach? Ne.

Jsem Bakchus, co chce viagru,
jsem Danaoven džbánem.
Jsem tlustý žokej, Žid v lágru,
jsem o půlnoci ránem.

Jsem plachetnice v bezvětří,
jsem policajtem v lochu.
Jsem WAV, ač chci být MP3.
Jsem šťastný? Ani trochu…

Obézní milenka

Jak v bohů zahradě strom stráží Hesperidky
či Garm vchod Helheimu a Aiás Kassandru,

mé milé oliheň, jež duří mezi lýtky,
svou hradbou hlídá tuk. Dlí v sádla skafandru.

Mab zrůdně otylou (co aspik chví se faldy),
rád przním v grimasách – slyš pryčen „Kyrie!“.

Má z dortů chlípnou slast jak Frollo z Esmeraldy,
břich – Fudži vrcholek – můj úběl přikryje!

Mé Afrodity zrod se udál z pivní pěny.
Náš v jednu kanavu se smilný protká pach,

když unisono vzdych plá v hrdlech rozříjený
a rozkoš v nejvyšších nás mrazí oktávách.

Lůj struky pramení z dvou jejích megalitů,
Týr, pěstoun Fenrira, jí lépe straní se.

Ta bárka v omastku, ta bečka, svině v žitu
i hlavu Křtitele by spásla na míse!

Do špeků kaňonu rvu svého zlořáda
– vím, lidská kudlanka mne poté spořádá…
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Hello Kitty

Na mém klíně dřímá kočka,
měl bych jí dát trochu mléka…
Kdo si počká, ten se dočká;
dám jí rum – mě mléko leká.

Oba jsme na stejné notě:
hraje Bach, ne Céline Dion.
Na svém klíně hladím kotě,
které vběhlo pod kamion…

Setkání s neznámou při slunce západu

Na nebi hematit vzňal soumrak-Pantalone,
srp luny – zahnutý to zobák tukanů –

zřel zmírat firmament, jenž v jezu ohňů tone,
když noci nemluvně křtí v jícnu vulkánu.

V mhách záhon červánků kat-večer defloroval,
tér noci hranici pak zhasil Hérakla.

Pojď, Madame Pompadour, na peřin nard mne poval,
by Jörmungandra má se rosa nevsákla.

Co v Babyloně náš pár jazyků se motá,
neb pocel francouzský dal rozkoš do sázky.

Tys pátý element, tys stálá antihmota,
jak kouzla Prospero své odhoď podvazky!

Ach, vnadná cizinko, hřích spájí naše rety!
Jsi z Élysionu? Máš za vlast Sodomu?

Dej, Bože, ptákům let, med včelám, louce květy,
smích dětem, starcům klid – a mně hrst kondomů! 
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Poslední naděje 

Poslední zápalka – doufám, že nezhasne.
Navlhlou krabičku žmoulám v své pracce.
Proč časem zoškliví, co bylo překrásné?
Proč vždycky zhořkne, co chutnalo sladce?

Vypil jsem pět lahví bělidla (circa).
V dlani mi zůstala poslední sirka…

Chytlo to! Bože dík, věčná Ti chvála!
– Hranice, k níž jsem se přivázal, vzplála…

Gambler

Dnes žiju včerejšek a zítra dnešek.
Charón chce hotovost – ne kartu, ne šek.

Co bitcoin? Stravenku? Ze zisku podíl?
Poslední obol jsem ve forbes hodil…

Archa

Mívám chuť chlastat a zabíjet. Kdo nemá?
Život je vskutku pes, že Anubisi?
Co si dnes postavím? Úd? Archu Noema!
Posádka budou vši, hadi a krysy!

Dřevo si vyrobím ze stromů bez listí,
vrtá v něm červotoč s pilností dynam.
Poplujem magmatem s betelem v čelisti
bezedným roklím vstříc. Kam taky jinam.

Ararat? Raděj ne! Co takhle Golgota?
Skylla nás sežere. Snad nejsi v šoku?
Holub a ratolest? Čekej dřív Godota.
Krkavec přináší v zobáku koku…
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Domy jsou do špičky

BRONISLAVA VOLKOVÁ

----------------------------

Tady v Charlottesvillu zvoní silnice
a hoří tajně stromy.
Od jitra do jitra šlapu v tvých stopách.
A přece ve chvíli, kdy
moje město dutě usíná,
tvoje bezmyšlenkovitě hučí.
V tu chvíli stojím na prahu a s hlavou svěšenou
modlím se k tobě a k větru.
Má ruka s tvojí se nesejdou,
a jitro nezabloudí k jitru.
Ráno, když noční lampy zhášejí svůj stesk,
hodinu po smrti,
píšu ti.

Pohled vhozený nedbale
do pozdního slunečného odpoledne

přiblížil náhle domy mého města.
Kdysi překvapivě vyrůstaly ze země

a stávaly se povětřím.
Ulice zahalené do jejich šedi

se proplétaly pod nohama dětí.
Světlo právě zrozené

vrhalo se na tajemné děje v jejich útrobách.
Mísím svůj malý pražský příběh

s příběhem Shenandoah Valley.
Jaro, ještě holé,

se plete mezi nohama a kývá nadějemi.
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Ve vlacích brněly nohy a kýč Suliko
se mísil se skvostnou Marinou.
Mávala z oken stepím obklopujícím
ztracenou nekonečnost černých
jam a prošlé hrůzy se houpaly ve vzduchu
beze slova odporu a podtrhovaly
touhu nesplnitelných snů
a nostalgii bezdomoví i krbů.
Odhodlanost sálala z těch polí
a ubohé domky ze dřeva se choulily
do chudoby bláta a rozsáhlých louží na náměstích.
Máslo nebylo a problém brambor hnětl
ženy zahalené v šátcích,
mezitímco na mol opilí muži leželi
na březích Něvy za bílých nocí,
prosycených červánky nenasytných
kroků a hodin naplněných očekáváním
smyslných setkání, polibků, slov,
hledání a nemilosrdných dešťů.
Vasiljevský ostrov byl svatyní
vzdělání všeho druhu a zmrzliny
pojídané marnotratně spolu
se šampaňským. Večery páchly vodkou
a útoky neomalených mužů na temných
schodištích na koleji č. 4 a Zimní
palác dýchal svou nedostižnost
a antické sochy se prohýbaly tělesností
a Leonardo měl duši nevyslovitelnou
jako madona a Matisse vrhal svou červeň
přesvědčivě a bez váhání.
Hotely poznamenané
smrtí Majakovského nebo Jesenina
se temněly ve stínu Issakijevského
chrámu a Dostojevský se nenápadně procházel
s Blokem po Mojce plné tajemství,
zatímco Puškin vzdával čest Petrovi
zkamenělými gesty.
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Něvský prospekt se míhal spěchajícími postavami
a hlaholil Gogolovými ústy
a v zimě jsme se ohřívali
na nejnepravděpodobnějších místech
nedbajíce nebezpečí.

(Rusko I)

Park Avenue v New Yorku

Na poličkách
znejistělé úsměvy matek
a rozbité hrnce pohádek

a van Goghovy obrazy
a zemětřesení

a domy s očima
vypadlýma z důlků

a těžká auta
a rozhlodané dveře
roztržený kapesník

a posolený chleba
a umlklé hlasy veršů

i kupletů
a přítok ulic

vyplněných cizotou
a zápach překvapení

(Směrem k devadesáté první ulici, pátého ledna 1984)
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Ráno na Staten Islandu
(Pohled na Manhattan po probdělé noci)

Domy jsou do špičky
a svítá do starorůžova.
Mosty zpívají kytarám
a rozcuchané stromy kartáčují nebe.
Probírá se ze světlemodra,
kde se zdrželo jen krátkou
chvíli,
než se mrakodrapy uklonily bílým
okénkům ostrova.
Ptáci vystřídali hvězdy
a mávají tichu napospas.
Azalky ve větru 
čekají až zhasnou
světla na protějším břehu.
Věže a hodiny
tlučou o svá křídla.
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Rekviem za ztracený svět

Tentokrát do Vídně
(do roztříštěných světů)

a tajně do New Yorku
nebo naopak

únik
nebo napínák

v severní Africe
s milencem který se skrývá do ženských bot

přede dveřmi
je příliš horko

na Talmud
a svět je Babylón

vždycky byl
centrum

je zdánlivě nehybné
jako v nevolnictví

a člověk je někdy příliš krátký
aby postihl

tu spirálu co zachovává identitu
zatímco nehybnost

zánik
Tentokrát do Prahy

a tajně do New Yorku...
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Všechny ohně zhasly

LADISLAV SLEZÁK

----------------------------

Hodnoty

Viléme
asi už nemá cenu
ti vysvětlovat
že Jarmila za to nestála
měla skelný zrak
kypěly jí boky
a byla hysterická

Pořád tě vidím
na té oprátce
cítím z tebe maso
ale za blbost se platí
kolik máš ještě životů?



10
9

TexTáž

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

----------------------------
Čekající křídlovka

Když kolem mě prošel
tak jsem netušil
že smrt byla tak blízko
v jeho pozdravu
nebylo nic o provazu
přál dobrý den
jeho poslední slova
jinému člověku
tvářil se vyrovnaně
s Hrubínovou břitvou
v kapse

Když kolem mě projeli
tak jsem netušil
že si jedou pro něho
v jejich očích
byl smutek a žal
přáli dobrý den
jako on včera
u stromové aleje
hleděl jsem zoufale
s Hrubínovým doutníkem
na stole
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Brouky

Než se proměníme
tak ještě spočítej
mraky
ty, které nikdy neviděl
Řehoř Samsa
od toho osudného rána

Než se ty rána
opřou o naše okna
můžeme na sebe sahat
líbat se
na každém záhybu těla

Než se brouci vrátí
s hrozící rukou
a voláním pomsty
můžeme číst
v těžkých knihách
skutečnost idejí

Než se nás zmocní úřady
než se dostaneme přes plot
záhadného zámku
spočítáme mraky
pak nás ta proměna
už nemine

Člověk už dávno
není pochodní
všechny ohně
zhasly



Nikkarin
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Petrohrad

TADEÁŠ DOHŇANSKÝ

----------------------------

Verklärte Nacht 

(Nikol)
 
Znova se mi ze všeho motá hlava 
Na mostě splavy Bečvy molují 
úplně identicky 
Proč nevím proč proč 
i ty větve ženšenu mě nemají rády  
dnes, 
když se mi motá hlava, 
Pomlka – – – 
                      a všecko začíná, znova 
temní, houstne, naříká a řvavě civí, 
nenávidím to 
Jen slyšet nestačí, musíš to vnímat  
jako tep, nechápeš? 
ten tep tu tepe tupě, pro tebe ale! 
Večer nepřijde, zůstane stát za dveřmi 
A skočí k nám rovnou noc 
Vše bude podrženo, jednou za čas… 
Musím čekat 
Ta noc se třeba zduroví, bude z ní  
jen durový akord 
Rozumíš mi? 
noc v duru, durová 
naše 
krásná, malá, slábnoucí, ohluchlá hodinka
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----------------------------
lehce expresionistická, co se nebála 
překročit práh a nezůstala  
pouze stát. 
A měsíc zašeptal křídly, trochu 
zaváhal, oklepal z botou sníh 
 
a vešel. 
 
A sním vešla  
ona 
 
Jen naše 
 
Máš ráda ten zvuk? 
Verklärte  
Pinká a zlehka ťuká, brnká.  
Snižuje 
A slábne 
 
 
Zjasněná noc

Pod jabloní

Na západě se probouzel 
spící Armagedon. 

Neklidně se kolébal 
v náručí tepaných, hloubavých větví.  

 
S hlavou schýlenou v kolena, 

jak Plačící satyr, 
sedával tu Adam, 

opájen vůní jablek. 
 

Možná to byla vůně 
rozlitého vína. 
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Petrohrad

Klobouk saxofonisty 
nemáš rubl? 
Dočkaj  
máme čas 
žluté skvrny 
alabastr 
půlnoční slunce 
karyatidy 
sfingy  
Něva 
a  
klobouk saxofonisty

Šrouby času 

já ti sem ležela  
nohy necitila  

zada mňa bolela  
 

A když jsme byli malí  
běhávala jsi kolem nás  

jednomu štípanou 
druhému po prdeli  
Potom jsme u stolu 

                                  společně  
všichni krájeli trnky  

                                    a třídili  
špatné na hnůj ty dobré do sudu 

Byl jsem malý 
Bylo mi krásně 

Bylo mi – Bylo mi – Bylo –  ! 
A teď? Nic Jsem nic 

Jsem  
                              Strážce sadu 

 
Tiktaktiktaktiktak!
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Kochám se propastí

JIŘÍ ARCHALOUS

----------------------------

XI

Plastoví panáci za okny dlouho stáli,
to němé zírání ti lezlo na nervy
a kousek od dveří povadly kostivaly,
jsi z toho v depresi, tak už se rozervi!

Masité odštipky a pohyb zbarvil sudy,
řekla bys otisek své vlastní popravy,
ve zrezlé vaničce se hemží barakudy
a kapky z kapilár padají na hlavy.

Smrt je vždy reálná a ty ses rozlila
do malých kaluží. Zde snaha bývá marná!
Tu cestu odkryla i stará Sibyla.

Bylo to v červenci, dech proudil na břízy
a v horkých večerech smrděla konzervárna,
tuším, že hnilobou, co nikdy nezmizí.
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XVI

Právě jsme pro staré kopali velkou jámu
a horké povětří sežehlo irise,

kéž bys mě namlela zas zpátky do salámu,
kde duše s tělesnem podruhé smísí se.

Možná si vzpomínáš, u gauče byla fanta
a místo milenek hladili krysaři,

měl jsem se za světce a potom flagelanta,
falešná vznešenost se s morkem odvaří.

Nazí jsme v děloze, nazí jdem do země,
dva tiší kostlivci, z nichž vítr maso stíná.

Celá ta tragika vypadá dojemně.

Život je umělec, co trpí depresí,
někdy si říkávám, že jsem jak plastelína

a moje foremnost tě vždycky vyděsí…

XVIII

Na chodbě špitálu plakaly mladé plačky,
vždyť nikdo neumřel, znovu se upletem.
A všechen sentiment nalijem do kapačky,
prchne i smrtihlav, hraješ-li spinetem.

Jsem básník bez veršů a múza stála tu,
dokud ji lékaři nenašli zhoubný nádor.
Vidělas bohyni, co skuhrá v ornátu?
A mistr onkolog je nový toreador.

Zvláštní to myšlenka, tak trochu chroptící,
někdy si říkávám, že s hlasy v jedno splynu,
vždyť je to duchovní poslouchat Palestrinu.

Být duchem proudícím dýchací trubicí.
Světelná vibrace, jíž slina krátce vleče,
jen aby prosákla do kukly zavíječe.
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XXXIII

Lákáš mě pohledem a ten mě ovládá.
Sáhni si na prso, zeje v něm čerstvá díra

a místo requiem hraje mi cikáda,
myslím, že menuet, jejž umí od satyra.

Do těla zabodnout už jenom anodu
a potom vyčkávat na brzkou oxidaci,

je to sen o zemi, o našem exodu,
už nejsme úplní, hudba se rychle ztrácí.

Tři tiché violy, flétna je žilnatá
a jako bubínek stažená selata.

Nasaj tu vibraci, snad stopu jiných světů.

Všude jen bolesti, všude se umírá,
v místnosti bez oken velké jak Palmyra,

kde místo žárovky zhasínám cigaretu.

XLV

Rozkouslá ampule, jed se však nevstřebá,
na starých dlaždicích jsou vidět dávné kroky,
byl-li bych parazit, schovám se do chleba,
tak jako Kyklopi, až směšně jednooký.

Pro naše životy se Země neotáčí,
vždyckys mi šeptala, že lidské tělo shnije,
vsaďme svou naději, jsme velmi dobří hráči
a v každém pohybu je skrytá ataxie.

Nemocní pro lásku, vždyť tu jsme rozkousli
v průsvitné ampulce s nápisem jedovatá,
nevelké krystalky naráží do houslí,

ale ty nehrají, vnímáš jen syté stíny.
A místo milence tě hladí ruka kata,
dřív byla skutečná, dneska je z plastelíny.
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LXII

Listí už spadalo, je chladné počasí,
někdy si myslívám, že nás tu někdo hlídá,

obličej v prázdnotě dost rychle vykvasí,
neslyším vrabčáky, jen žalmy od Davida.

Jsme čísla ve zlomku, mysl nás pokrátí.
Věřilas na matrix? Košile roztrhnutá,

na Labi perou se opilí piráti,
co spolu s Jidášem zabili také Bruta.

Vidím tvůj obličej, je pokryt pancíři,
neumím pronikat a odkrýt pláty kovu.

Pod těžkým nánosem slyším hlas, který volá:

„Už nejsem skutečná!“ Chvíle tě odsíří,
stala ses kaluží, povstaneš nejspíš znovu,

ne jako persona, ale snad gloriola.

CX

Prsty mám svázané, ale jen na oko,
bylas můj výrobek, ještě tě někdy hnětu,
jsi z části antická, z části pak baroko.
A jizvy na prsou? Památka od magnetu.

Hýbeš se bez zábran, vodím tě imitací,
skutečný loutkohráč na velkém sídlišti,
občas mám výčitky, ty se mi pořád vrací,
snad kvůli postavě, co se vždy roztříští.

Sbíral jsem úlomky, hlavy se odvrací,
beztak je po nocích neznámá ruka šije.
S pohledem rozprasknou, získám je filtrací.

I když tě poskládám, budeš mít boláky,
je-li svět divadlo, tak ty jsi Lukrécie
a já zas tsunami, co bortí majáky.
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CXVI

Schovej se pod deku, ať ti svět náhle zmizí,
dotěrné škrábání vytváří langusta,

po malém nástřelu jsi zapla televizi,
není to příjemné, bezmocnost narůstá.

Jak měkkýš v akvárku, nevnímáš hodiny,
čas zůstal iluzí, asi jsme blíže konci,

na pravém předloktí vznikají modřiny.
Nikdy se nevzdávej! Ať z nás jsou maratonci.

Bubny už nehrají, kreslíš si po kleci
a hluční umrlci večeří telecí,

jen oči zůstaly, myslím, že budou šelmy.

Půjdeš-li do boje, kulka tě uklidní,
nafouklá mrtvola též bývá gravidní,

tisíce larviček se rodí zpod tvé helmy.

CXXV

Procházíš podloubím a slunce zapadá,
potulní krysaři by chtěli velkou válku,
v hospodském záchodě umírá najáda,
zuby máš zkažené hluboko do kanálku.

Urvi si dlabanec, i když je příšerný,
proudí-li alkohol, špína se z rukou smyje
a místo do ráje půjdeme do herny,
boje tu svádějí i římské centurie.

Oči jsou znavené a drogy oslabí,
na stole s black jackem stříhají hedvábí,
možná, že po víně navlékneš krásné šaty.

Tak trochu průsvitné, ale to nevadí,
namísto básníků veršují automaty
o stejných symbolech, ve stejném pořadí.
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CLXXXII

Kochám se propastí – propastí mezi námi,
vítr tu nevane, táhnou se procesí,

u cesty bez křížů uschnuly větrolamy,
bezlisté koruny tak lehce vyděsí.

Potkáš-li poutníka, v těle má malý strojek,
jsou srdce bez masa, výbuch je rozmetá,

své první milenky táhneme za obojek,
mana už neprší, vepředu lafeta.

Dnes všechny útěchy jsou jenom prázdná slova,
pojídáš hrdličku a pěkně zasyrova,

někdy si vybavím, že ses mi rozbila.

Střepy jsem zametl, lepím je do tvých rysů,
často jen z paměti, věřím v moc kompromisu,

třeba se proměníš nazpátek v Jekylla.
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Černé zlato těžních věží

VÍTĚZSLAV KAPRÁL

----------------------------

Duchové podzimu

S výstřelem rozbřesku
jak předpotopní tlustokožec
valím se radioaktivním spadem
paprsčitě zářícího listí

pod pásy holin
praskají krovky žaludských es

z hadích tlam opasku 
plazí se rozeklaný bodec
klobouk ustlal si hnízdem
v kučeravém roští

trny ryšavých bodlin
zbarvil mi šípek a černý bez.

Šustím hloub a pod nohami
v časoprostorových komorách
kostliví králové prapředků
propadají zteřelými věky

hluší k teroru hodin
zbaveni srdce i plic

prorostlí houbami
hnijí dál v hliněných mohylách 
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bez zpuchřelých jazyků
pijí ze zásvětní řeky

zatímco plním prach slunečních hoblin
do měchýřků nábojnic.

Navinulým pižmem
našlapuji po špičkách
tváře přestárlých bůžků
šklebí se v zrcadlech slepých ramen

v psí stopě schne krev
alejí hrčící zlaté kočáry

stloukají mast kaštanových kněžen
křepelka plaší se v osikách
když mlčky seřizuji mušku
a mdlý duch podzimu třískou z kamen

zažíná v korunách ohýnky barev
tiché a zázračné požáry.

Lokoemotikon

Z cementových pytlů oblak
::: ::: :::  sněží  ::: ::: :::

pole navléklo bílou halenu

v zákrutě skal čekám na vlak
chtěje inhalovati z komínu

černé zlato těžních věží
pohánějící parní stařenu

a z oken za jízdy obdivovati pak
poezii betonových skruží

než mráz nahodí zimní turbínu
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Jitrospekce

Nad obzorem hýří
jitrem vyfouknutá
duhová skleněnka

černí kosi víří
okrovou spraší

nádražáckou modří
letmo načrtnutá
nýtová mostovka

vlhkou houbou sýří
pyl v citrónovém kvaši.

Dny z pastelů slzí
mýdlovou oponou
do šnuptychlů jitrocele

opleteny přízí
všednosti a přízemna

řeka mizí
za cínovou clonou
vodního popele.

I my vlečeni mlhavou vizí
splýváme do ztracena.
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Lovcova ostražitost

Nesmím se zpít jako dráb
a vytrousit z torny broky

jinak rudovous rak
přestřihne telegrafní drát

a krokodýli potopených klád
vyčíhají si mé kroky

v asfaltových zátokách.
.



Nikkarin
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Alchymie srdečního pulsu

PRIMOŽ REPAR
ze slovinštiny přeložil Aleš Kozár

----------------------------

Pohled, mrknutí oka –
všechny dívky, které se

mi věnovaly

 
Svůdnost hledání:
Nit dálného pohledu,
jenž hledá klubko.

 
Ptá se kamzíkův

obličej, jaký to máš,
srno, úmysl.

 
Svěžest místa 
milování – vodopád
jak pramen nebe.

 
Moje pálící

oči hledají mast pod
hořícím keřem.
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Ta naše loutna:
zlaté cinkání hlasů
v rozbřesku ticha

Pospěš, předežeň
smutek oné balady

Tam dlí rychlá smrt

 
Přesně uprostřed
míry práh. Zde se v děsu
rána milujem.

Má milá, sladce
jen spi, ať moje krev se

v tobě probudí.

 
Bytosti žhnoucí
V svitu zraněného snu
Jsem vítr boha

Extáze noci:
nenasytně zatne trn – 

krásně a věčně.

 
Jsi boží úsměv,
jenže moje slzy jsou
dávno pohřbené.

(ukázky ze stejnojmenné sbírky haiku)



Partonyma (ročník šestý / číslo 21.-22.)

128

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

O záludnosti neutuchající 
touhy

DAVID ZÁBRANSKÝ

----------------------------

Budu vám kvapem vyprávět jeden podivný a pozoruhodný příběh. Odehrává se v jiho-
českém městě Strakonicích v roce 1923, v době první československé republiky, a týká 
se jedné nevěry. Poštovní doručovatelka Judita Skřípalová se jednoho dne rozhodla 
roztáhnout nohy před jedním slovenským mladíkem. Stalo se to u Švehly v hospodě, 
konkrétně na hromadě pivních přepravek ve sklepě.

Co po jedné nevěře následovalo? Však slyšte.

***

U Švehlů se v době konání komunistických schůzek omáčka nenastavuje a pivo se 
nalévá přesně k míře. Stejně tak by se v ony dny u Švehlů neměly plodit nemanželské 
či z jiného důvodu nežádoucí děti.

Neb drobní komunisté mají oči všude!
Jeden z nich sedl si v čase smilnění na kbelík, svlékl botu, svlékl ponožku, a strčil 

bosou nohu do dveří. Jeho noha ve tmě sklepa zaznamenala pohybující se zrnění. 
Drobný komunista zaostřil. Seděl na kbelíku a zaznamenával. Domníval se, že ve sklepě 
jde o jakési zatím neurčité prostátní jednání; kdosi od státu, nějaký státník pokouší se 
prokopat do sklepa či ze sklepa. V prvním případě šlo by o špeha, v druhém o špeha, 
který byl uvězněn. Ale sklepní zdí nelezlo nic ani dovnitř, ani ven, a drobný komunista 
uvědomil si, že to, co pozoruje, není jednání na zdi, ale na pahorku a na hrázi, načež 
jeho protistátní zájem ihned změnil se v zájem čistě osobní; závist a nepřejícnost vedly 
ho k dalšímu zaznamenávání slastného jednání. 

Když v uších uslyšel uši zaléhající výkřik a k zemi se hroutící přepravky, rychle 
nohu stáhl a utekl pryč; ale přepravky již byly svrženy. 

Doma pak opakovaně, vždy v zhruba pětiminutových seancích záznam analyzoval: 
„Kožená doručovatelská brašna!“ uvědomil si. 

Zjistit, která doručovatelka v onen den doručovala, už pro Rudolfa Adama nebyl 
problém. Drobný muž, zaměstnaný jako zemědělský dělník na velkostatku ve Štěkni, 
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kde v roce 1921 založil místní organizaci a zorganizoval, napodobujíce své strakonické 
vzory, stávku, jež skončila úplným nezdarem, propuštěním poloviny stávkujících, kteří 
museli pak vyklidit své byty a odejít, tento stávkující amatér, vůdce, který dovedl dvacet 
lidí k dosti jalové a nudné zkáze, když přišli zbytečně tak nějak o nic a o všechno (před 
svým definitivním odjezdem ze Štěkně dívali se na Rudolfa Adama pohledy, v nichž 
byly desítky otázek; byly to tytéž mlčenlivé otázky, které o dvacet let později budou 
pokládat svým katům transportovaní), Rudolf Adam měl dost důvodů, aby se snažil. 

Ráno ve Štěkni zapřáhl koně a vydal se do Strakonic. Cestou začalo vydatně sněžit… 
U poštovní budovy na náměstí koně uvázal, vytáhl z kapsy zimního kabátu motouz, 
jímž za zápěstí přivázal se k uzemnění bleskosvodu, a klekl si.

Když po kočičích hlavách Velkého náměstí projížděl první ospalý ranní automobil 
(byl to Laurin & Klement model A, patřící architektu Reitmajerovi, a za výrazy „první“ 
a „ospalý“ je třeba vidět i fakt, že v roce 1922 jednalo se ve Strakonicích o novum), 
jemuž vypadl jeden či dva takty (viz předchozí upozornění), na dvou klečící komunista 
využil rány, kterou vydal v tu chvíli již opět pozorně našlapující automobil, a předstíral, 
že kdosi ho střelil… Takto komplikovaně, ve fázích klesal na všechny čtyři.

Několik minut postával pak jako pes před poštovním úřadem. Na zádech hroma-
dil se mu sníh. Ve spárách dláždění pod jeho tělem začaly rašit ze zimního spánku 
vytržené prvosenky a jiné křehké květy. 

„Pojďte se ohřát dovnitř!“ – Na tuhle větu čekal celé věky. 
Protažený za zády o sníh vcházel jako akordeon do poštovní budovy. 
Napnutý motouz ho mrštil zpátky. 
Odvázal se od bleskosvodu a jako o něco méně nafoukaný akordeon opět vchá-

zel dovnitř, ten ježek každodennosti, ten lidský skleník, ten na zkáze druhých těžce 
pracující, ničím výjimečný. 

Uvnitř častovali ho posezením a něčím teplým. 
Nakonec uložili ho na lavici.
K rozuzlení došlo až pátého dne. Do čekárny vešla přetvařující se, velkopanská 

bohyně. Zavěšena byla do muže; snad byl to architekt Reitmajer, jenž konečně vrátil 
se ze svých výdělečných architektonických cest.

Drobný komunista okamžitě k páru přispěchal a vyzradil onomu muži vše, co 
věděl, avšak mužem, v jehož podpaží Judita pomalu podléhala hormonální změně, 
nebyl z cest se navrátivší Reitmajer, jak domníval se ježeček, nýbrž člověk, který Juditu 
miloval ještě více, její tatínek, jenž kdysi býval snad hercem, neb o jeho výkonu v poš-
tovní čekárně mluvilo se mezi Juditinými kolegy a kolegyněmi, dobře obeznámenými 
s Juliem Skřípalem, ve skutečnosti nikoli hercem, ale bývalým doručovatelem, ještě 
dlouho poté; ohromení kolegové oceňovali přitom především tatínkovo maskování, 
sponami vypnutou kůži a dokonale připevněný příčesek, dále pak moderní oblečení 
a postroj, jenž umožnil skrýt berle do nohavice; „Skřípal se s celou situací i s komu-
nistou popral úplně výborně,“ říkali později kolegyně. „Svalil komunistu na zem, bušil 
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do něj a omlouval se, to je vztek, říkal, neberte si to osobně, ach, Juditin tatínek vylil 
si na onom klíštěti všechen svůj během důchodového věku ukládaný vztek.“

Bitku ukončilo až falešné četnictvo: „Půjdete se mnou,“ řekl falešný uniformovaný, 
a právě tento improvizovaný moment později mnozí považovali za první, ale fatální 
omyl celé baletní synchronizace, neb tato v důsledku povelu k odchodu nyní ustrnula 
na místě. Nebylo kam hrát. Přípravný výbor pronajal pouze poštovní úřad, vozovou 
hradbu a menší salónek ve Weisse Rose, kde měl celý kabaret skončit; pronájem policejní 
stanice měl přitom na starosti jakýsi pierot, jenž nedodržel slovo, na stanici nedošel 
a nic nezařídil, na což však všechny účastníky s dostatečným předstihem upozornil.

V komunistovi klíčilo podezření. Prostrčil bosou nohu před budovu. Propnul 
a uvolnil prsty na noze. 

Snažil se najít vhodný úhel, ale gigantické černé skvrny pokrývaly celé jeho pavoučí 
sítnice. Do této flekaté sítě nikdo nespadne; mohl za to sníh lepící se k objektivitě, 
a tak komunista viděl a neviděl, jak před poštovním úřadem zastavuje jakési ohromné 
zvíře, k němuž ihned přibíhají lidé a stěhují cosi. Další skupina hrabala a navážela sníh.

Když konečně vyvedli ho, musel si protřít oči. Na náměstí nic podezřelého nespatřil, 
jen se mu nyní zdálo užší, komornější. – „Ne, to vy jste se zvětšil,“ řekli mu pieroti, 
kteří narychlo postavili ho na chůdy. 

A právě chůdy vzbudily v komunistovi další podezření… Když v doprovodu dvou 
liliputů vystoupal po svažujícím se náměstí k budově policejní stanice, štíhlá pogu-
movaná chůda těsně před vchodem zajela do sněhu jako do tůně. Komunista bez 
problému dostal se ze sněhu ven, ale do úzkých dveří policejní stanice vstupoval již 
opět jako průměrně velký člověk; a ani úzká vyšetřovna nepůsobila důvěryhodně… 
„To vy jste přibral,“ řekl mu kdosi, ale vycpaný oblek neměl již po ruce.

Cílem bylo dostat komunistu co nejrychleji do Štěkně. Peřinami obložený motor 
byl přeslechnutelný. Neřešitelným problémem byla však absence navigace a utajení 
řidiče. – „Stenograf, přivydělávající si výrobou keramiky, za ním obdélníkový plakátek,“ 
prohlásili vyšetřovatelé o čelním skle, v němž podezřívavý komunista postupně spatřil 
sněhem zapadanou západní část strakonického hradu s věží Rumpálem, Rennerovy 
sady s klasicistním pavilónkem, Spolkový dům, Sokolovnu na Stráži, morový sloup 
neboli Štátuli na Velkém náměstí, výjezd z města, a nakonec i Střelu, zámek, u něhož 
se vůz otočil.

***

„Štěkeň je na Písek, ne na Horažďovice, otočte!“ napsal už kousek za Strakonicemi 
Josef Skupa na malý papírek. 

Tomuto strakonickému rodákovi, synovi četníka, onomu nespolehlivému pierotovi, 
jenž měl na stanici s četníky všechno dojednat, bylo právě třicet let. Rodina se sice 
brzy i s malým Jozífkem přestěhovala ze Strakonic do Plzně (právě z Plzně, z tamních 
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Škodových závodů přivezl si Skupa motor, zapřažený před vozovou hradbu), ale Josef, 
nyní již poměrně známý loutkoherec, na rodné město nezapomněl. To on přišel za 
zoufalou Juditou Skřípalovou s nápadem obehrát komunistu o rozum a vyřešit tak 
Juditiny starosti.

Nyní měl však sám starost s papírkem. Chvíli postával nad vyšetřovaným, pak opět 
usedl na vyšetřovací sedadlo číslo 24, zatímco komunista seděl v řadě za ním, v sedadle 
číslo 27… Skupa v nepřirozené pozici s podezřelým v zádech ještě chvíli vyšetřoval, 
ale kilometry ubíhaly příliš rychle, a tak odhodlal se sepsat další papírek: „Potřebuji 
nutně dostat k řidiči jeden papírek,“ zapsal drobným loutkářským písmem, a hodil 
papírek přes uličku vyšetřovatelům, usazeným na sedadlech 25 a 26. Obratem přilétl 
mu papírek se zprávou: „Musíš za stenografem.“

Jak je možné, že to Skupovi nedošlo?! Ale vždyť Skupovi to došlo, jen se mu líbilo 
slovo „papírek“.

Se Spejblem, s přemoudřelou ušatou loutkou vystoupil poprvé na podzim roku 
1920. Jeho žena Jiřina Schwarzová nyní sice již druhým rokem vodila proti Spej-
blovi klasického žánrového Kašpárka, ale Skupa během příprav kulis pro před-
stavení s komunistou-ježečkem stále více uvědomoval si, že Spejblovi musí najít 
lepšího, stejnorodého protihráče… Název nové postavy rodil se ze slova „papírek“. 
Postava z větší části rodila se pak podle drobného, za Skupovými zády sedícího 
komunisty.

***

„Štěkeň!“ vyštěkl komunista před Štěkní. 
„Co jsme si vůbec mysleli?!“ pomyslel si Skupa. „Že nepozná, že leze ven ve Štěkni?!“ 
Ale zbytečně šašci hnali se ke dveřím; komunista proběhl sice uličkou k řidiči, ale 

dveře ho nezajímaly: „Velk-statek,“ křikl a posadil se v drobných dřevácích řidiči na 
klín, „ty svině z-sraný! … Obecní úřad,“ ťukl dřevěným prstíkem do skla, „ty svině 
z-sraný! … Dům mojí ženy,“ spadla mu na šňůrce vedená čelist, „tý svině z-sraný! 
… Tchán, kurva prašivá,“ šel s ním Hurvínek prstíkem po skle, „jde si pro pivo do 
h-spody!“ Ale už brzy vše se změní. Už brzy, už brzy: „Pepa Brůha,“ prohlásil, „ten 
už je dva r-ky po smrti!“ 

Pomsta vykopnuté Mimesis!
Co teď s ním, s divákem?
Několik desítek minut jezdili s ním po jeho vesnici. Mnohokrát museli přidat plyn, 

neb Mimesis běžela podél hradby a chtěla naskočit. – Inu, milá Mimesis, pro čelní 
sklo už tě nepotřebovali, ti nevděčníci!

Řidič zastavil za velkostatkem, musel si odskočit. – „Dojdu si na oběd,“ prohlásil 
před Hurvínkem a před vyšetřovateli, načež Hurvínka zvedl, otevřel provizorní dveře 
a vystoupil. Venku vyhnul se čelnímu sklu, šel podél hradby dozadu.
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Proti čelnímu sklu šel však kdosi jiný: zanedbaný muž, oblečený příliš nalehko. 
Čímsi trpěl a vedl samomluvu. Švihal dubovým proutkem do sněhu. 

Hurvínek nejdřív přikrčil se, klesl hlouběji do rozměrné sedačky, poté se však 
neohroženě postavil, chytil řízení a drápal se nahoru, až zapadl dřevěnými koleny do 
věnce volantu, a nakláněl se blíž a blíž čelnímu sklu.

Jeho výrazná zrzavá čupřina v šedivém listopadovém počasí přímo přitahovala 
kameny. – „Prásk!“ Jeden trefil ho přímo do hlavy, čelní sklo se roztříštilo, Hurvínek 
padl do uličky, v níž jeden z vyšetřovatelů rychle dával mu umělé dřevo, nezaměstnaný 
pronikl však mezitím do vozu a: „Flus! Flus,“ jeho vztek, nahromaděný z frustrace, 
ještě se nevylil, a vycházel nyní v podobě flusance, pročež mnozí propadli záchvatům 
smíchu (člověk, jenž kapalinou propojuje své nitro se světem, a impulzivně vyvrhává 
neškodnou, snad jen jakýmsi filosofickým podtextem zkalenou jemnůstku, takový 
člověk nebyl v očích vnímavých lidí plnohodnotným útočníkem), s výsměchem 
zahnali flusajícího do kouta, a vyžívali se v jeho bezmoci. Pohazovali si kamenem, 
jedinou zbraní, v jejíž moc věřili. Zahnali útočníka uličkou k sedadlům 52 až 55, na 
samý konec jednoho z vozů… Ach, tito lidé předběhli svoji dobu. Za osmnáct let, pak 
se budou hodit, takoví lidé a jejich nelidské metody, v roce 1922 by se však měli vrátit 
do školy, tak moc se v onom roce, jenž není příliš vzdálen sedmnáctému století, tak 
moc se v onom roce pletli. 

V tomto roce pražský spisovatel Franz Kafka opustil své zaměstnání v Dělnické 
úrazové pojišťovně. – „Pravděpodobně uživil se psaním,“ řekli by poplivaní, kteří ještě 
stále pohrávali si se zdánlivě bezmocným, do zadní části vozu zahnaným člověkem, 
o jehož propojení s čarodějnictvím neměli ani tušení, tito příliš moderní, očkovaní.

Pak: „Mátu beru!“ křikl na ně Hurvínek a domníval se, že vrátí je tím do správné-
ho, temného století, „mátu beru,“ klapal pusinkou, „mátu beru, mátu beru,“ načež 
vyletěl a zaklapal dřeváky… Měl by utíkat pryč, ale dostal se pod ruku Skupovi, 
jenž jako jediný z celého povozu znal příběh pražského spisovatele, umírajícího na 
plicní onemocnění; to Skupa před lety poradil Kafkovi, aby začal zdvojovat postavy. 
(S židovským autorem seznámil se v Siřemi přes Ottlu, básníkovu sestru, jíž se ne-
dávno narodila dcerka Věra, a pro niž Skupa po domluvě na zakázku vyrobil kulisy 
k pohádkám Jacoba a Wilhelma Grimmů. Právě tyto kulisy, na něž vleklou nemocí 
trpící Kafka hleděl během svých pobytů v lounském okresu, vedli Kafku k pronesení 
zamyšleného: „Klam,“ a následně k ukování stejnojmenné, na počest Skupy a bratří 
Grimmů zdvojené postavy, Klamma, úředníka a Frídina milence ze Zámku.) 

Loutkový komunista, jenž šel celý život z ruky do ruky, ze stranické pěsti do Sku-
povy levačky (a skončil zatlačený nazlobeným komunistickým prstem pod zemí), 
proletěl uličkou a rozdělil oba tábory. V bílé košilce a v krátkých kalhotách s kšandami 
postavil se čelem k poslintaným: „Má tuberu,“ řekl znovu s dřevěnou jistotou, načež 
rozpažil, poklesl v bocích, vytočil koleno a vysmál se poraženým, nyní již nesympatic-
kým štvavým psům. Jeho výsměšné „cha chá“ platilo právě jim, nemocným, k vleklé 
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smrti odsouzeným souchotinářům, kteří začali příliš pozdě stírat z obličejů bakte-
riální záplavu a honit se před vozem ve sněhu čili začínat hrát další hru, tentokrát na 
ubožáky a na smrtku, či spíše na Skupu, vždyť pieroti byli do jednoho členy Skupova 
loutkového souboru, jemuž je pouze červotoč na škodu… Loutkář vyklidil povoz, 
vytáhl ho a pověsil, načež odvedl Rudolfa Adama domů, kde komunista poslušně 
předal své ženě vázu, jíž dostal místo volantu, představil Josefa Skupu jako svého 
stranického kolegu a seděl vyřezaně u stolu.

Adamovy děti (a děti je třeba vidět pobíhat v celém tomto textu, na každé stránce 
je přece dětský koutek s počtem dětí, kteří v koutku odpočívají, však podívejte se 
vpravo dolů, a mocné zadutí větru nese celé dílo k Martinu Juhásovi, k oné centrální 
povaze, k onomu stromu, stojícímu uprostřed větrného parku, k němuž hrneme 
všechny listy tohoto románu), poprvé v životě dívaly se na otce jako na loutku. Ve 
vedlejších místnostech splašily kladívko a hřebíček; Skupa slyšel, jak se kladívko 
vzpírá, původně, pak ale opět došly kladívku síly a stala se z něj věc… Se zkrocenými 
věcmi děti proplížily se k židličce a udělaly přesně to, co jim Skupa nabízel: přibily 
tatínkovy dřeváky k podlaze, strhly Hurvínka za ruce ze židle, zapřely se patami do 
podlahy a – hekaje, oddychuje – napínaly; odtrhla je až maminka, „deus ex femina“, 
Skupa, neSkupa.

Loutkáři nezbylo než komunistu pustit a odevzdat; a Rudolfě nezapletla se jediná 
šňůrka, když ho přebrala.

***

V noci, sotva usnula, drobný komunista odhrnul peřinu ze svého ani nedutajícího, 
zdřevěnělého těla, sebral oblečení a po špičkách odešel do chodby, kde po slepu ob-
lékl se, nahmatal petrolejku a vyšel do temné, neelektrifikované štěkeňské jedenácté 
hodiny… Za statkem, v místech včerejších událostí zastavil, a jal se svítit petrolejkou 
po zemi, hledaje důkazy. 

Zmrzlé infikované sliny snadno přehlédl, ale do sněhu vroucí tekutinou a chladným 
srdcem vepsané zprávy už si povšiml: „Proč jenom, já vůl. Mohl jsem sedět doma 
na zadku.“

Pak další stopa: ve sněhu vyjeté kolejnice, důkaz valivého pohybu, a roztříštěné 
sklo (Adam vzpomněl si na film a na promítačku, načež hned vybavil se mu kámen 
letící proti kameře a zatmění, jež následovalo), a hle, ten kámen je právě zde, za stat-
kem ve Štěkni, inu: „Takže tak to tedy bylo! Dovalili mě ze Strakonic do Štěkně jako 
sud!“ pomyslel si.

Po stu metrech kolejnice se rozdvojovaly, jeden pár vedl vlevo, druhý stáčel se po 
polní cestě. Přes ten první položil kdosi větve do kříže, jasný signál: „Tudy ne.“ Rudolf 
šel tedy vpravo, nejprve polní cestou, poté polem a lesem, poté rybníkem, poté po 
skalním převisu, přes údolní nivu, přes rašeliniště a přes mokřad, přes alej a arboretum, 
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až od Písku přiblížil se zpátky ke Štěkni, již poznal nejen podle úplné tmy, ale i po 
citu, vždyť bylo to zde, kde se narodil, a znal tudíž každý místní, nejen krajinný zlom, 
znal místního psa, jenž měl už roky zlomenou nohu, i Antonína Brůhu, bratra Pepy 
Brůhy, jenž kvůli podlomenému zdraví neumí dospat, a tak chodí s podlomeným 
psem po štěkeňském okolí.

Potkali se před rozedněním u křížku nad vesnicí. Antonín, jemuž dával na bolest 
zapomenout pouze pohyb, u křížku ani se nezastavil. – „Včera tady někdo z kopce 
pouštěl kola od vozu,“ řekl Rudolfovi a vešel do stopy po kole, vedoucí dolů ke Štěkni. 

„C-lý vůz, Antoníne! C-lý vůz!“ doléhalo k Antonínovi ze souběžné stopy, Brůha 
však až dolů do vesnice nepřestával kroutit hlavou.

***

Slunce vyšlo v 7:35. Skupa, jenž v Plzni součástí byl kruhů levicově-bohémských, 
nejenže stihl do té doby obejít s kolem celou trasu; on v tvůrčím vzepětí zkonstruoval 
dosud nevídaný objekt a dal věci zcela novou významovou úroveň!

Adam probudil se v 7:40. Hned oblékl se a jal se zapřahat, když přitočil se k němu 
Brůha a pověděl mu: „Nemusíš! Zavedli autobus!“ – „Autob-s?“ zeptal se komunista. – 
Brůha vytáhl papír a začal z něj předčítat: „Motorizovaný vůz určený k přepravě třeba 
i několika desítek lidí… Dělnický autobus, svážející dělníky do Fezka a do Zbrojovky,“ 
četl dál, „autobus plný bolesti a smutku, jemuž mezi lidmi říká se radikální, odjel už 
chvíli po páté… Další spoj, ten pro úředníky, pro lidi ze služeb či pro občany, mající 
pochůzky na úřadech čili autobus plný lidí demokratického smýšlení, takzvaný de-
mokrat, odjíždí ze Štěkně v 7:55,“ dočetl a ukázal Adamovi k zastávce.

Bylo 7:57, ale autobus čekal ještě s otevřenými dveřmi a nastartovaným motorem… 
Brůha bezmyšlenkovitě pokřižoval se, nastoupil a zaplatil. Stvrzenka udávala: „Ště-
keň–Strakonice, 4 Kč, děkujeme, F. K. & Strakonická malorážní společnost.“

Na dvojsedačkách seděli všichni po jednom. Procházeje uličkou, komunista ne-
potkal žádného štěkeňského; lidé, do jednoho muži, ochotně nabízeli mu však místo. 
Komunista s úlevou chystal se usednout. U okna sedící dál projevoval dobrý úmysl, 
ale aktovku, ležící na vedlejší sedačce, neuhýbal. Komunista stál nad sedadlem a čekal. 
Pak popošel k dalšímu sedadlu. „Ta aktovka patří k místu!“ zvolal kdosi. A skutečně, 
na aktovce bylo v kůži vyraženo logo a firma. Komunista zdvihl aktovku a usedl. 

Ven ze Štěkně jelo se do svahu. Autobus se zadýchával, a řidič musel sešlápnout 
plyn až k podlaze. Vibrace po přední masce přenášely se k volantu a dále podél sedadel 
a po stropních odkládacích síťkách s železnou výztuží do celé kabiny, až po chvilce 
rozvibroval se i v druhé polovině vozu sedící komunista, nejprve jeho paty a špičky, 
pak celé nohy, a brzy pak i klín. Adamův soused sehnul se pro propagační materiály.

„Děkuji!“
„Nemáte zač,“ řekl Písečák. 
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Cestoval z Písku do Strakonic za poznáním, konkrétně na strakonický hrad, do 
Muzea města Strakonic a Středního Pootaví. „Slovo Pootaví je, mimochodem, jediné 
české slovo, v němž najdete toto pro češtinu netypické zdvojení,“ řekl komunistovi. 
„Jsem muzejník!“ dodal. Pracovník píseckého muzea Dolního Pootaví, odborník 
na mnohé aspekty jihočeského byvšího bytí, jenž však velmi pokorně cestuje proti 
toku řeky Otavy za dalším vzděláním. „V Písku nejsme dále,“ řekl komunistovi, „ač 
– soudě podle směru a šířky toku – mnozí mohli by si to myslet. Otava je řeka, jež 
často dává plody blíže prameni. Strakoničtí muzejníci jsou mnohem většími znalci 
Bavora II., jemuž říkalo se Velký. Vzal si nemanželskou dceru krále Přemysla Ota-
kara II. Držel Blatnou, Horažďovice a Bouzov. Ve třiceti letech ochrnul a od té doby 
nemohl pohnout dolní polovinou těla. Jeho polovičatost je symptomatická pro celý 
region. K rozvoji regionu, v němž se rozprostíral Bavor, docházelo na Sušicku, na 
Horažďovicku a na Strakonicku, tedy v horním a středním toku Bavorova těla a Ba-
vorových pozemků. Písecko, dolní tok, ač taktéž v centru Bavorova zájmu, za dobu 
Bavorovy vlády nikam se nepohnulo. Proto nyní musíme pro informace proti proudu. 
Já osobně jedu se po učit o plísních,“ řekl komunistovi písecký milovník starožitností. 
„Obě muzea, jak to písecké, tak to strakonické, bohužel leží poblíž řeky Otavy, obě 
navíc sídlí a vystavují v historických nemovitostech, v budovách, v nichž dýchaly celé 
generace lidí. Co se stalo na strakonickém hradě, brzy stane se i v Písku. Řeka s sebou 
v tomto případě nese houbu a plísně, problémy, jejichž řešení je finančně a technicky 
náročné.“

Autobus nechal Písečáka domluvit, načež ihned se zaškubáním zastavil. 
Řidič oznámil motoristické selhání: „Příliš šlapal jsem na plyn. Plynový pedál se 

uvolnil,“ řekl, načež poklekl a vystrčil na cestující zadnici. Ti hydraulicky vydechli; 
autobusem nesla se příchuť lidských vnitřností. 

Komunista byl jedním z těch, kdo hrnuli se ke dveřím. Řidič ochotně jim otevřel 
a nabídl pozornost od Strakonické malodrážní, koňské náušníky do chladného lis-
topadového počasí. Cestující, zpočátku podezřívaví, po chvilce odmítání přece jen 
přijali; uvědomili si historické souvislosti a z nich plynoucí přebytky, a nasadili si 
náušníky na hlavy.

Takto v polích mezi Štěkní a Přešťovicemi došlo k setkání jedné a druhé doby. 
Cestující, zaměnitelní, zbyteční, postávali s koňskými náušníky u autobusu a poku-
řovali. Dva z nich přeskočili strouhu, vystoupali po poli ke krajinnému zlomu, chvíli 
na něm trčeli, načež zmizeli. Kontinuum dál prosazoval pouze vanoucí vítr a větru 
se odevzdávající sněhové vločky, spíše jakési sněhové kumuly, spolčení, jež snažila se 
zformovat sněžný jazyk, a jež pravděpodobně zformovala by mnohem víc, pokud by 
je jaro nedonutilo ustoupit. 

Na krajinný zlom usedali havrani. Dále, směrem k Přešťovicím bylo na něm možno 
spatřit černé koňské uši a zvuky, jež přicházely zpoza zlomu, plné pytle zvuků, jakési 
zimní seno, jež neslo se nad horizonty. 
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Komunista hleděl na vzdalující se černé náušníky. Lehce, téměř nehmotně přesuno-
valy se bokem od silnice po krajinném zlomu mezi Štěkní a Přešťovicemi, a dokonale 
ho kopírovaly. Z jednoho těžkého, přes horizont valícího se pytle uniklo švihnutí 
bičem a psí zaštěkání. Stuha mlčení se uvolnila a do děsivého přimísil se další děs. 
Zprava, od Štěkně, jako nota po osnově, táhl polem Antonín Brůha se svým psem. 
Linkoval čistě bílé, nedržen ani silnicí, ani horizontem. Snažil se přebít bolest chladem, 
repeticemi, zapadáním po kolena do sněhu, a předklonem, jakýmsi uhnutím před 
pronásledovateli, či marným pokusem o vpád do budoucnosti. „Antoníne!“ zaznělo 
v komunistově mysli, a již rozevřel ústa a snažil se s pomocí vloček zformovat jazyk 
a rty, ale obojí ihned roztálo, a ze sněžných úst neunikl ani výkřik zděšení, pouhé po 
bradě a po kabátě tekoucí sliny; ještě silná, děsivá listopadová zima nedovolila, aby ji 
kdokoli přerušil. Sebejistě dál brala si všechen čas a naplňovala ho podle svého svými 
ledově chladnými obsahy; Rudolfovi vlezla i do bot, do prostoru mezi botou a špič-
kami. Zacvičil prsty a obyčejně, jarně, letně či podzimně zkontroloval, kolik je hodin.

Devět! Takové ponocování!
Prošel koňskými hradbami, vzal od řidiče plynový pedál a téměř bez vypětí sil 

ho připevnil. „Nyní opět můžeme propojit sílu motoru se silou řízení,“ řekl Písečák 
a tázavě pohlédl k řidiči. Ten pedál několikrát sešlápl, vyzkoušel hydraulické odpružení 
sedáku a srovnal zpětné zrcátko tak, aby do něj k odpočinku mohl uložit drobounké-
ho Antonína Brůhu s jeho věrným psem, načež vyklonil se z vozu a křikl: „Jedeme!“ 

Koně ustájili se již před autobusem. Jejich sedlem byl zvyk, a od počátku neštěstí 
uběhlo již dost času na to, aby osedlala si je zimní silnice, a tak jen neochotně zhášeli 
cigarety a ukončovali věty, jež byly plánované jako věty rozvité; tyto věty, nyní již 
všechny vedlejší, dopadly na zledovatělou cestu, z níž se se studem plazily do strouhy, 
načež zavřením dveří za posledním řidič venkovní svět definitivně ukončil, a autobus, 
nyní již opět proměněný v nehostinný interiér, rozjel se, načež opět zastavil: „Ti dva,“ 
oznámil řidič, „na ty dva jsme zapomněli.“ 

„Šli směrem k Přešťovicím,“ řekl Písečák a navrhl dojet do Přešťovic, kde se jistě 
najde místo vhodné k zaparkování a následné zvukové signalizaci, jež zaběhnuté přivede 
zpátky. Řidič souhlasil, rozjel se, avšak navrhl drobnou modifikaci: troubit bude se 
přerušovaně, ale již od teď, a až do Přeštic, a dále, podle potřeby. Další modifikací byla 
cesta po poli, jakési kontinuální, valivé stopování, rozjíždění stop, zanechaných dvěma 
ztracenými, a tak plazili se sněhem, dokud nenarazili na dva páry stop, načež: „Ano, 
tímto směrem šli,“ shodli se, přehlížeje záměrně, že jedny stopy jsou až nelidsky menší.

Po několika hodinách jízdy krokem po krocích (kteréžto jízdou navždy se smazaly) 
zjevilo se na obzoru lidské sídlo, cíl mnohého lidského snažení, útočiště, zhmotněný 
mír. Komunista s úlevou vrátil se na místo a rozevřel firemní desky, v nichž našel pak 
časový plán a fotografii zachycující Přešťovice, jednu z mnoha stanic. Silueta Přešťovic 
ani zdaleka však nepodobala se tomu, co před chvílí spatřil, vysypal tedy obsah složky 
na klín, vytáhl z množství reklam a reklamních předmětů relevantní brožuru s názvem 
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„Naše destinace“ a listoval v ní, dokud nenašel, co hledal: jednu konkrétní zastávku 
na trase ze Strakonic do Horažďovic, jež byla v brožuře popsána jako „krásná, avšak 
pozdně barokní stavba; proto většinou nezastavujeme“.

Autobus mířil ke Střele, o tom nebylo pochyb. Čelní sklo stočeno bylo právě tímto 
směrem, a Střela, na kopci umístěná jednopatrová budova o půdorysu písmena D, 
jejíž obytné křídlo několikrát obloukovitě zalamuje se kolem dvora, rychle se blížila…

Zabrzdili metr před poklidně stojící barokní kaplí sv. Jana Křtitele, z jejíž střechy 
s kdákáním odlétla autobusem vyplašená korouhev.

Když na zem dopadl i poslední ze střechy uvolnivší se směr, řidič improvizovaně 
přestavěl na palubní desce dva budíky (první měřil nyní dramatičnost, druhý míru 
zábavy), osvětlil temný dvůr a zahájil měření. Písečák tužkou zaznamenával změny 
na papír. Po chvíli registrovali zásadní pokles zábavy, avšak druhý přístroj ukazoval 
nepatrný vzestup, načež jeho střelka vyletěla k maximu, jako po nakopnutí, a zastavila 
se na úrovni tří čtvrtin.

Kdo seděl vpravo od uličky a podíval se z okna, pochopil. Podél pravé strany 
autobusu po dvoře vykračovaly si psí čtvrtiny, a kdo strachy neodvrátil zrak a začal 
počítat, dopočítal se tří: „Po dvoře procházejí se tři psí čtvrtiny,“ hlásil dopředu ten 
nejodvážnější. 

„Eh, je to chromý pes, svrchu z-sněžený,“ děl komunista. „Patří Brůhovi.“
„Zatrubte,“ navrhl Písečák.
„Tento vůz je leisure class,“ upozornil řidič a ukázal ke štítku nad zpětným zrcátkem, 

„jak vidíte zde, ale také zde,“ a ukázal na svůj na řetízku pověšený monokl, odznak 
zhýralosti a sodomie. „Použití zvukové signalizace se v takové třídě přísně zakazuje.“ 

„A co tro-bení v poli u Štěkně?!“ – „Diskrece!“ – „Tak prostě v-couvejme!“
Veblenovští sborově se zasmáli: „Je to zastávka. Možná chce někdo přistoupit. 

Nelze pominout jízdní řád, jímž je v našem případě voluntarismus a náhoda. Žijeme 
ponocování – veblenovský den!“

Pak začal však děs pronikat přímo do autobusu: „Sedák!“ křikl kdosi. „Podívejte 
se! Číslo dvacet šest!“

Vrtěl se, pak odskočil do uličky, a celá jeho konstrukce čili drátěnka, kovová vý-
ztuž, povlak a polštář, byla nesrovnatelně jednodušší než konstrukce onoho slova: 
sedák! Lidé hromadně děsili se sedáku, pak však: „Tam, pryč od sedáku, zpátky k té 
faustovské podlaze,“ řekla si pozornost, a Písečák nabral pozornost do víčka a laskavě 
přenesl ji tam, kam patřila. „Pod sedákem je deka,“ oznámil, „zeleno-hnědá,“ a pod 
ní ukrývala se postava: „Josef S.,“ pronesla, a bez zbytečného dramatizování odhalila 
svou maskovanou tvář: „Josef S., Strakonická malorážní,“ nasoukal se dovnitř, „a toto 
je zámek Střela,“ pokračoval, „po Hluboké snad nejvýznamnější jihočeská památka,“ 
odmlčel se. „Ale pojďme dovnitř!“ navrhl a klepl se do stehna, načež chytil zpředu 
autobusu hozená dřevíčka (loutkář řekl by vahadlo) a zasekl komunistu jako úhoře.

Zvenku důrazně ozval se zvoneček; Kafka, ač otužilý a houževnatý, byl již nemocen. 
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Ještě jednou zazvonil, načež opřel bicykl o autobus, jenž ihned začal se řítit ke 
straně, kde ho se zaskřípáním v úhlovém stupni 40 zastavila zeď. 

„Další poklesek,“ řekla jedna písecká troska, jež nechávala zbytek svého života 
ubíjet zimou vymletými jihočeskými cestami jako koťata, a rozkašlala se. „Převody,“ 
vyhrkl a uhodil se pěstí do hrudi, „mé tělo je plné převodů,“ řekl a sepnul dalším 
úderem pěstí do hrudi všechny převody, jež nyní jako solární panely převáděly ener-
gii generovanou kašláním na energii použitelnou k zhýralé radosti a přerývanému 
komentování: „Proto pravidelně vytahuju hlavu z Písku!“ vyhrkával a nabíral energii 
ze smrtelného kašle do hrstí. 

Hydraulika nepracovala. „Musíme oknem,“ zvolal řidič pod úhlem čtyřicet a lezl po 
čtyřech do kopce, zatímco ostatní lezli po sedačkách jako opice. „Nemusíme oknem, 
můžeme podlahou pod sedačkou dvacet šest,“ zahoukal Skupa a lezl daným směrem.

Napůl zdrobnělý komunista ležel mezi sedačkami složený jako stranická legitimace, 
pasem zaklíněn u stěny, nohy a ruce směrem k uličce. Skupa vytáhl ho a strčil mezi 
sedadla opačně, nohama a rukama napřed, načež ho rozevřel, nejprve do úhlu 40, 
tak aby alespoň horní polovina těla zaujala opět nějakou přirozenou, v tomto případě 
pochybně přirozenou vodorovnou polohu, a v uličce rozevřel ho pak úplně, načež 
dírou v podlaze protáhl tělo na dvorek, a po ledu sunul ho ke vchodu do zámku.

Tázavě podíval se na Kafku.
„Snad mám klíče,“ zareagoval židovský spisovatel a strčil ruce do kapes. „Ne, 

v kalhotách nejsou,“ a jal se šacovat kabát a sako pod kabátem. 
„Chvíli počkejte, jen co najdeme klíče,“ poprosil Skupa u autobusu vyrovnané 

osazenstvo a pohotově poslal Písečáka do Katovic pro pivo. 
Kafka odmítal se k situaci vyjádřit, loutkář mnohé si však domyslel, a začal sám 

prohledávat okolí; lehl si na promrzlou zem a podíval se pod autobus. Křehký, stydlivý 
spisovatel dál mlčel. Skupa otřel si ruce a zvídavě si spisovatele prohlížel: „Myslíte si, 
že klíče někdo našel a ukradl, že ano,“ zeptal se a začal prohlížet kapsy svých spolupra-
covníků: „Klíče, klíče, klíče,“ odříkával, vytahoval klíče z kapes a házel je na hromadu.

Kafka sesbíral klíče a odešel s nimi ke vchodu. 
„Hotovo!“ zakřičel, když zbývalo mu ozkoušet ten poslední. 
Očistil sníh z bot a vešel. 
Chvíli počkal, pak odjistil zarážku dveří, vrátil se na schody a ukázal ostatním.
Písečtí s vervou začali přesunovat centrum nicnedělání. Najednou lehcí jako šim-

panzi naskákali do autobusu, zotvírali větrací okénka a prohazovali jimi, co přišlo jim 
pod ruku, a tak po dvoře létaly spací pytle, vulgarity, vzpomínky. 

Kafka ze zámeckých dveří s láskou sledoval družnost těchto jasných individualistů. 
Dveře za jeho zády se mezitím zabouchly. 
„To nic, otevřeme si,“ řekl Skupa.
„Neotevřeme. Klíče jsou uvnitř,“ dostalo se mu v odpovědi od Kafky.



Nikkarin
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Chlápek s drakem

PŘEMYSL KREJČÍK

----------------------------

Povídka ze světa románu Univerzální katalog zoufalců 
(vydalo nakladatelství Pavel Mervart, 2016)

Následující příběh nebude dlouhý, takže životnost jeho hlavní postavy také ne. Nesnažme 
se tedy nijak tuto postavu charakterizovat, a už vůbec ne říct cokoli o její minulosti, neboť 
ať bychom se o to pokoušeli, jak bychom chtěli, tato postava nebude jinak než odsouze-
na k tomu, aby zůstala figurkou víceméně plochou. Nedáme jí proto raději ani jméno, 
pouze ji označme písmenem X. Jisté charakteristice se pochopitelně vyhnout nemůžeme. 
Shodněme se tedy na tom, že X má dvě oči, pár horních a dolních končetin, krátké vlasy 
blíže nespecifikované barvy a je mužského pohlaví.

Dobrá, aby nezůstal úplně nijaký, přidejme mu osobitou značku, kterou se stane te-
tování na pravém lýtku. Ovšem klišé tetování čínského draka, aby prozatím nebyl nijak 
originální. To je v tuto chvíli vše, co o X potřebujete vědět…

Náš příběh začíná v prvním patře panelového domu na maloměstském sídlišti v lož-
nici chvíli poté, co X zavřel internetový prohlížeč se svou oblíbenou pornografickou 
stránkou a jeho mozek vyplavil do upoceného, mírně obtloustlého těla silnou dávku 
endorfinů. X se zatmělo před očima a trojvrstvý ubrousek v jeho levé dlani zvlhl 
a ztěžknul.

Na tyhle filmy koukal nejraději, když měl vztek. Ne na pornografii obecně, ale 
konkrétně na pornografii tohoto typu. Když potřeboval ubezpečit, že už ze sebe ne-
nechá dělat hlupáka, který bude skákat, jak mu ženská pískne. Přiznejme to hned na 
začátku, abychom se později vyhnuli nesrovnalostem: vztah X k ženám není zrovna 
přehlídka respektu a dobrého mínění. Jistě k tomu má své důvody z minulosti, patrně 
těžké a dlouho potlačované, jenže koho to zajímá? X žije v přítomnosti a to, co X for-
movalo dříve, v přítomnosti nikoho nezajímá, neboť za činy X je zodpovědné jeho 
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přítomné já. Lidé kolem něho – lidé hodnotící jeho činy – žijí v přítomnosti. Když 
mluvíme o lidech, myslíme tím pochopitelně i ženy (X by nesouhlasil), což záměrně 
zdůrazňujeme, neboť my nejsme X… Vraťme se zpět k filmu, který právě X zhlédl na 
svém počítači. Proč právě tento typ pornografie?

Každá erotika se může později přelít do romantické dohry, ať už jde o erotiku 
sebedrsnější. Dobrá, porušme pravidlo a odkryjme kousek minulosti. X měl na sku-
tečné ženy zkrátka smůlu. Ne, neměl smůlu, neexistuje nic jako smůla na ženy nebo 
muže, existuje pouze smůla sám na sebe, protože v posledku je každý odpovědný za 
to, koho si vybere. Včetně X. Smůlu můžeme mít pouze na to, jaké typy nás přitahují. 
A X přitahovaly mrchy. Manipulátorky, kterým vše usnadnil ve chvíli, kdy se poddal 
citu a dal najevo emoce, onu opěvovanou zamilovanost, a tím jako by jim řekl „Dělej si, 
co chceš, nechám si to líbit,“ což byla jeho a pouze jeho chyba, jenže to si téměř žádný 
člověk (opět myslíme i ženy, opět by X nesouhlasil) přece sám nepřizná. A když toho 
měl dost, přelilo se vše ve vztek, nenávist a násilí, v prvopočátku jen v podobě stimu-
lace přesně touto pornografií: obvykle podle scénáře několika mužů na jednu ženu. 

Nelákala ho na tom ani tak skutečnost, že žena se z lidské bytosti v této chvíli 
proměnila na věc, používaný nástroj, hračku, se kterou se zachází bez sebemenší 
známky respektu. Ne, a pokud ano, tak ne na prvním místě. O co tedy šlo? Nebyl tu 
žádný prostor pro něžnosti, skrze které bylo možné s X manipulovat. A co je ještě 
důležitější, nebyl zde prostor pro něžnosti ani po skončení aktu. Shrňme si, co už 
dávno tušíme: pokud jsou milenci dva, ať je jejich fyzická hra cíleně sebebrutálnější, 
až bude po všem, vždy se mohou k sobě přimknout, hladit se ve vlasech a šeptat si 
něžná slovíčka… Ale tady? Ani pomyšlení! Zde by sebemenší projev – pouhý náznak 
– něžnosti působil přinejlepším dokonale směšně, nepatřičně. Několik mužů zacházelo 
při intimním kontaktu se ženou jako s nástrojem, s něčím, co si nezaslouží ani špetku 
soucitu a rozhodně ne něhy (pozadí filmového průmyslu a otázky, zda by o něco tako-
vého herečka stála, cíleně nechme stranou – zůstaňme společně s X v mezích filmové 
fikce, v mantinelech iluze a hry). Nemohou k ní projevit respekt, neboť s ní právě 
souložili s kolektivně sdílenou brutalitou a především pohrdáním. Slovo kolektivně 
si podtrhněte, je na tom tím nejdůležitějším, utváří veškerý sociální aspekt jednotně 
myslící skupiny, v tomto případě spíše tlupy. Představte si, že by v této situaci jeden 
z  mužů přišel, pohladil ji, řekl něco milého. A co teprve, kdyby se na ni usmál, nebo 
ji nedej bože políbil!

V očích kolektivu/tlupy by klesl ještě hlouběji než dotyčná. Jenže proč by se muž, 
který má něco takového v plánu, vůbec podobného natáčení účastnil? Copak by 
někoho soucitného vzrušilo kolektivní ponižování jedné dívky? Dobrá, možná ano, 
ale nezapomínejme, že všichni účastníci jsou herci. Jako herci (= civilní osoby) mají 
možná jiné preference, ale před kamerou jsou z nich postavy, u kterých, stejně jako 
u X, neznáme minulost, názory, myšlenky, ale na základě jejich chování před kamerou 
je postavám, které hrají, můžeme přisoudit. A právě vědomí toho všeho X vzrušovalo, 
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neboť jedině v té chvíli se cítil od ženské nadvlády svobodný. Pochopitelně neprávem. 
X sám sebe považoval za oběť, ačkoli už dávno se pomalu ale jistě stával tyranem. 
Což se zhruba překrývalo s obdobím, kdy jednoho středečního večera potkal Sabi-
nu. Sabinu můžeme uvést jménem, neboť je postavou mnohých příběhů. X ji zastihl 
zhruba v době, kdy opustila jeden literární svět po rozchodu s Alanem. Alan ovšem 
do prostoru tohoto textu nepatří. Sabina měla nyní potkat několik špatných mužů 
a později několik dobrých, zatím se však nacházíme v první fázi, tedy: na scéně se 
může objevit X.

X vypnul počítač a vyrazil do klubu, kde každou středu a pátek hrály punkové 
kapely. Ve středu o něco horší než v pátek, klub býval v půlce týdne znatelně prázd-
nější. Minulý pátek si tu na Sabinu dělal zálusk už jeden místní úchyl, o čemž Sabina 
neměla ani ponětí, proto se vrátila a opět se v klidu opíjela vodkou, aby dostala Alana 
z hlavy. X ji zahlédl na kraji baru, sedl si na jeho druhý konec.

„Té slečně ještě jednou to, co pije. Na můj účet,“ poručil barmance, a hned jak si 
ho Sabina všimla, hodil po ní zkušeným okem svůdníka (což díky vhodně zvolenému 
oblečení, které nepodtrhovalo tělesné nedostatky a určité sebejistotě po vypití dvou 
rumů, nepůsobilo zcela trapně) a místo, aby k ní přišel a dal se s ní do řeči – jak by 
jistě předpokládala – odešel s vlastním drinkem ke vzdálenému stolu. Sedl si a dívky 
si dál nevšímal, raději sledoval kapelu, jejíž kytarista neměl naladěno, což mu nijak 
nebránilo hrát. 

Tenhle fígl znal X samozřejmě z jednoho filmu pro dospělé. Z té části před samot-
ným pohlavním stykem, kterou všichni přeskakujete… Pokud to vyjde, dívka podlehne 
zvědavosti a přijde sama. V tu chvíli bude mít X navrch. Zatím to nikdy nevyšlo.

X zkoušel uplatnit tuto taktiku několikrát do měsíce. Jistě se ptáte, jak pokračoval 
onen zmíněný film. Nuže: Muž ženu opil do němoty, pak ji odtáhl k sobě domů, spoutal 
a probudil kbelíkem ledové vody. Že s ní pak nezacházel zrovna něžně (ač na to byl zpo-
čátku sám) není nutné zmiňovat, jinak by X těžko viděl tento film zhruba čtyřicetkrát. 
X byl závislý na pornografii a násilí. Nebezpečná kombinace, především pro Sabinu. 
Ovšem chtěl-li násilí prožít, nesmělo se jednat o předem domluvenou hru všech 
zúčast něných, ta by se pak mohla změnit v postkoitální něžnosti, což nechtěl připustit. 
Násilí, které hodlal prožít, muselo být skutečné. Na samotném filmu bylo zajímavé, 
že žena si k muži, který ji poslal pití, přisedla očividně ze soucitu. To si zapamatujte.

„Díky za panáka,“ přimotala se Sabina a na hlase i chůzi se dalo vcelku snadno 
rozpoznat, že to rozhodně nebyl drink první, druhý, možná ani pátý. 

Přisedla. 
Ticho. 
Ještě chvíli… 
Pomalu se začala zvedat k odchodu. Ovšem před tím:
„Ta kapela je strašná,“ řekl po dlouhé chvíli mlčení. Najednou nevěděl, jak se 

chovat, co říct, jak na dívku zapůsobit. Patrně už vám došlo, že X není lev salonů, se 



14
3

TexTáž

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ženami to příliš neumí. Když Sabina poděkovala za vodku, ústa obou dvou se přestala 
hýbat. Punkeři na pódiu během té doby stačili odehrát dvě krátké písně. Ve chvíli, 
kdy se stalo ticho – bavíme se o tichu mezi dvojicí postav, prostředí klubu zůstávalo 
pochopitelně punkově hlučné – příliš nesnesitelným (a přímou úměrou k tomu se 
mužský společník jevil příliš nudným), Sabina se zapřela rukama o stůl, aby se zvedla 
a odešla. Až tím byl X donucen přerušit mlčení a pronést předchozí soud nad kapelou.

„To teda,“ souhlasila dívka a opět položila svých osmačtyřicet kilogramů na ciga-
retami propálenou židli. „Hrajou to hůř než originál.“

„Originál?“
„Nepoznáš Sex Pistols?“
„Ne.“
„Aha.“ A zase mlčení.
Minuta. Dvě. Dvě a půl.
„Měla bych jít domů,“ zívla.
„Doprovodím tě.“
„Naser si,“ vysmála se mu. Jenže přesně to X potřeboval. Zkrotit drzost tý čubky, 

blesklo mu hlavou. Co si to – děvko – dovoluješ?
„Aby tě někdo nepřepadnul, ne?“ zkoušel to dál.
„Jasně, třeba ty. Padám odsud.“ Zvedla se. Chvíli počkal a vyrazil za ní. Zastihl ji 

až na ulici, šla pár kroků před ním. Nebyl opilý, pouze eroticky nabuzený, prakticky 
v tom není rozdíl. Představoval si, co všechno by ji rád donutil dělat. Jak ji potrestá 
a donutí k pláči za to „Naser si“. Jak se její slzy smíchají s jeho seme… Dost, nebudeme 
se tak detailně probírat jeho myšlenkami.

„A kdybych tě přepadnul já, to by se ti nelíbilo?“ zavolal na ni a přidal do kroku. 
Hlas se mu třásl vzrušením, což nepřehlédla.

„Hele, nech mě bejt,“ taktéž přidala do kroku, ale v opilosti a na podpatcích se jí 
to příliš nedařilo. Brzy ji dohnal. Chytil ji za levou paži. Tvrdě. Sykla bolestí. Co to 
udělalo s X, není patrně nutné zdůrazňovat.

„Pusť mě, debile.“
„Drž hubu!“ zavelel. Poslechla. Ne, že by chtěla, ale strach ji paralyzoval. Jenže sám 

si najednou nebyl jistý, co má udělat. Odtáhnout ji násilím přes půl města? To nebylo 
moudré, určitě by si někdo všiml, co se děje. Taky by mohla začít volat o pomoc. X se 
začal potit, najednou netušil, jak pokračovat. Jeho stisk sílil, zítra se na Sabinině paži 
objeví nepříjemná podlitina. Pak ji zničehonic pustil. Prohrál sám nad sebou. Sesul 
se na zem, hlavu schoval do dlaní a rozplakal se jako malé dítě.

Roztřesená Sabina se ještě chvíli vzpamatovávala, pak vší silou nakopla muže mezi 
ucho a spánek a něčím, co v rámci možností připomínalo běh, se začala vzdalovat. 
Z tohoto klubu naposled. Z části vinou toho, že klub o měsíc později zkrachuje.

X ležel na chodníku a krvácel.
„Do hajzlu,“ ozvalo se nad ním. „Jste v pořádku? Nepotřebujete pomoct?“
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Vzhlédl. Spatřil baleríny, kotníky, kolena, stehna, sukni, obličej skloněný nad ním.
„Je vám něco?“
„Přepadli mě.“
„Stoupněte si, pomůžu vám.“
„Díky.“
„Potřebujete zavolat sanitku,“ řekla dívka soucitně.
„Ne, to je dobrý. Jen to rozchodím.“
„Sakra,“ rozhlédla se po prázdné ulici, jako by hledala pomoc. „Nemůžu vás tady 

takhle nechat. Kde bydlíte? Odvedu vás k vám.“ Oči mu zaplály radostí.



Nikkarin



Partonyma (ročník šestý / číslo 21.-22.)

146

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Čtyři sny

IVO HARÁK

----------------------------

Sen o sněhu

U tchyně se na pardubických Polabinách dospávám z chřipky. Za okny úterní vlhké 
a lepkavé polední šero; rámované uvnitř pomalými, tvrdými kroky hodin. Snáší se bílá. 
Na jehličí a na jmelí, větším a bližším než stromy, se kupí tvrdá a ostrá ledová zrna. 
Zjemnělá clonou ze splývavých, zřasených závěsů protkávaných vážkami zmrzlý mi 
v letu. Přes větvičky prosvítají postavy v dlouhých řízách. Jak bych je jenom… Před-
stavte si ženu mezi třicíti – čtyřicíti, neboť právě takové mezi nimi byly, vábící, zároveň 
ale nikoli jíl, leč mramor, s hřejivým úsměvem; z nějž dýchne sklep a stín. Přestože 
se řízy zdají o poznání světlejší závěsů halících stromy a jmelí: jako když se do ranní 
mlhy otisknou první prsty paprsků. K tomu hudba – slyšitelná při bližším ohledání 
obrazu; ano, právěže hudba: to si meluzína namísto komína vyhlídla nejstarší a nejširší 
píšťaly varhan! Ovšem hudba rušená pitvořením skřítků. Plivníků. Černých kuřat. 
S červenýma kapuckama proti sněhu. Jak vám nadávali! Aniž jim bylo rozumět. Ale 
určitě to bylo móóóc sprostý. A fistulkou! Jenomže stále hlubší a tišší, jak měli hubu 
ulepenou od sněhu. Skoro bych se smál, když – – – mi jejich pozdní křik připomněl 
pípání rdoušených písklat. Přibylo sněhu. Už jen červené špičičky kápí a sem tam 
siré černé pírko. Přemrzlý mech pod syčením stromů, chřastěním jmelí. A nyní už 
zřetelnými bílými úsměvy; stále klidnějšími, stále spokojenějšími.

Sen o módní přehlídce

Druhým třetím čtvrtým rokem pravidelně cvičím; a lze to poznat. Nakonec si povšimla 
i drahá choť: „Ale před školkama se předvádět nebudeš!?“ Má to však i jednu stinnou 
stránku: do starého oblečení bych k manželce mohl vzít i podnájemníka. A nové tolik 
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stojí…! – přitom: kdyby mne vzali do reklamy…? Papulu vyšpulit, kožich oholit, natřít 
se jak božíhodová husička, svaly zatnout, a nedýchat. Poslat fotky a čekat. – Odpo-
vídáme na Vaši nabídku ze dne… Dostavte se prosím na… v … hodin. Přečtěte si, 
prosím, pozorně… a buďte, prosím, dochvilný! – Konečně je to tady. Kdepak ve čtyři 
odpoledne, budu tam už před třetí!! Nedočkavě postávám před zamčenou šatnou. Á 
je to tady: vypasovaný džíny, košilka ze sametu motýlích křídel – a botičky? ty budou 
né pochodovat, ty budou samy dokonce tancovat. A valím na pódium jako císařští 
na kapitulující Prahu, zubím se jak piraňa na misionářa, roztáčím to jak svatý Vít na 
mučení – ále co? Místo údivu úděs. Znáte to!? když se v promítačce zasekne film. 
V tom horším případě začne taky hořet. –Tohle štěstí mi ovšem dopřáno nebylo. 
Protože ten, co tomu celýmu velel, se prohnul a začal řvát: „Ty hovado blbý! Kam to 
lezeš. Přece ’sme říkali: o čtvrtý? Vrať se, blbe, zpátky. Boty dej támhle Frantovi (Po 
osprchování vaše pokožka sládne a mládne.), gatě Pepíkovi (S holítkem holík budete 
bez hole i s holí holí nahoře i dole!), košulu Jirkovi (i dieta vám může chutnat!). Tývole, 
ty sjíždíš lajnu už předem!? … asi né jednu. Vždyť jsme ti psali: přehlídka dám-ské-ho 
prádla!?! No nic, převlíkneš se tady před lidma.“ U nohou mi přistál úhledný balíček 
převázaný růžovou stužkou. Není nad pravý hedvábí.

Sen o klaunovi (Filmová etuda)

Předvánoční shon; ještě sucho a teplo. Až na ty koledy… Návštěvníky nákupního 
centra se marně snaží zaujmout šašek. Postává před vchodem, pak začíná žonglovat 
míčky a kužely. Málokdo se zastaví. Kdyby ale přišli blíž, zjistili by, že má strakatou 
kajdu všelijak pozašívanou, huba se usmívá, v očích smutek – – – Ale ty vrásky, ty 
nebudou jenom z tohoto napětí, vždyť i ruce se mu třesou, podívej, teď – málem ho 
nechytl. A děti – na ně se sice očima směje… Ale děti! – bojí se ho a pláčou a kašpar 
už je teď smutný celý, ještě víc potrhaný, ještě víc seschlý a stočený (jakoby ve větru, 
žádný však není). Teď, zdá se, přece jen jednoho kluka zaujal. Tak pět šest mu může 
být. Běží k němu; s pistolkou. Asi kapslovkou. Protože se co chvíli ozve rána. „Pad-
ni! a ty taky!“ a náš strašák je věru dobře patrný. Terč. Ozve se rána o něco silnější. 
Představte si podťatý strom. Nejdříve hnízda: to jsou míčky. Pak zulámané větve: to 
jsou kužely. Nakonec se sesune, tak směšně pomalu sesune, i sám šáša. „Seš mrtvej!“ 
Šašek poslušně leží. „A teď vstaň.“ Kašpárek ale nechce poslouchat. „To bylo jenom 
jako. Vstaň přece.“ – dloubá jej pistolí. „Jenom jako, jenom hra.“ Pak začne natahovat 
a nakonec už řve jako pila: po paňácově čele pomalu stéká hustý šarlatový proud a smáčí 
kamizolu a vpíjí se do asfaltu. Přibíhá chlapečkova maminka. Třese se šášulou: „Taky 
byste mohl mít rozum, takhle ho děsit. No tak, teď už toho bylo – – – Teď toho mám 
dost!“ – a klepe s ním a lomcuje a tahá jej: „Vobejdo jeden! zavřít by tě měli!“ – a jednu 
by mu – –, kdyby si nevšimla čerstvě ušpiněné dlaně. Obrací se na svého mazánka; 
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rozčileně sice – o poznání však tišeji: „Tys ho!? Tys ho doopravdy!“ – a bere jej do 
náruče a rychle (že se zadýchá) odcházejí. Nikdo si jich nevšímá. Nikdo si ostatně 
nevšímá ani šaška: zas jeden, co přebral. Právě začaly předvánoční výprodeje. Zlatý 
Hlas z Prahy k tomu zpívá: „Nám, nám narodil se.“

Sen o kulíškovi (Naděje?)

Byl jsem zároveň stárnoucím mužem, jakým vskutku jsem, a dítětem, jímž jsem nikdy 
nebyl. K narozeninám – pátým? padesátým? – jsem dostal malinkou sovičku: živou 
hračku. Můžeš se s ní mazlit, hrát si s ní, bude ti rozumět, bude tě poslouchat, neboj, 
ta ti neuletí. Vidíš, už si zvykla. a má tě asi ráda. Vždycky se ti vrátí do dlaně. – Ano, 
celá se mi vejde do dlaně. Moc se mi líbí, když ji můžu hladit. Jemně vrní, jako kočka. 
A její peří – mezi mými prsty. Jako když… Běžíte štreku, zpocení z horka, a najednou 
vás (to už jste doběhli) ofoukne jemně studený vánek. Trochu vlhčí, s příslibem bu-
doucího teplého deštíku. Anebo lépe: zkuste si představit svoji ruku, z níž jste právě 
upustili těžké kladivo a jíž protéká sotva znatelný elektrizující proud, který ji, aniž 
o tom víte, trochu zvedá do podoby neúplného křídla. – Neuletěla mi a já si dával 
záležet, abych jí neublížil. Ačkoli jsme spolu nemluvili, snad mi rozuměla lépe než 
já jí. Zase se dovolávám vaší představivosti: polštáře, do nějž se vaše hlava propadá 
tehdy, když se zdá k neunesení vším, co je v ní skryto. – A včíl bys ji měl nakrmit! 
– Jinak ti scípne. – Lehce se poví; ale čím? – Dobře viděli a věděli, co si schovávám 
z návštěvy kaváren: Víš, co má nejrači? – Ty tvoje sušenky. Biskvity. – Jaký? Já žádný 
nemám! – Tak ty lakoto chceš, aby scípla!? Tož jí je dones! – Ale vona už je nepotřebu-
je, už je mrtvá: leží na zádech, nožičky nahoru v dlani mámy nebo manželky, tělíčko 
tuhý jakoby v křeči. – Neboj se, to ona tě jenom příliš zná. Moc dobře ví, jak strašlivě 
dlouho bude trvat, než jí je přineseš. Mrtvá není, jenom spinká. – Dítě dospělý neuvěří 
dospělým dětem. Ale zdálo se mi, že na mne kulíšek mrknul.



Nikkarin
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Němá Barakuda

ALEŠ MISAŘ

----------------------------

1

Úředník odboru stavebního Jan Girgal vykonával svou práci po dlouhá léta poctivě 
a do slova a do písmene dle rozsahu předepsaných povinností. Svědomitě plnil zadané 
a žádané úkoly po dvě desetiletí, za která se mu podařilo, možná aniž by sám chtěl, 
ustálit v obličeji odosobněný sádrový výraz. Pravda, doma si koutkem úst někdy 
zahudroval na podivná výběrová řízení či starostovy excesy, ale jakmile překročil 
práh radnice, nasadil sádru, zarputil se a jako tažný valach rozorával perem brázdu 
dokumentů. Zasunut na bytelné židli za svým stolem byl pánem, přijímal architekty 
a zeměměřiče, trpělivě rozdával razítka a podpisy anebo je s ještě větší trpělivostí 
odmítal a vysvětloval svá stanoviska protahovanou nosovou dikcí a tak přesvědčeně 
a pečlivě, jako když se vedle sebe kladou pražce při stavbě dráhy, aby po nich argument 
projel k touženému účinku. Do zaměstnání docházel úzkostně včas, a když někdy 
vlivem náledí či neodkladných manželských povinností pár minut zameškal, přišel 
se raději napřed omluvit řediteli odboru, než aby schytal zákeřnou výtku na poradě. 
Poctivě chodil s kolegy na oběd, probíral s nimi rozbitou dlažbu, přírůstky do rodin, 
statiku městských lázní, revma, svržení starosty i vyhasínající sexuální životy. A když 
naplnil žaludek i půlhodinovou přestávku, poctivě se vracel do své kancelářské židle 
a poté setrval až do poslední vteřiny pracovní doby. Zásadně neodcházel před jejím 
skončením. Naopak, mnohdy se stalo, že na své „padla“ zapomněl a razítkoval přes 
čas a pak teprve telefonát od jeho starostlivé manželky jej vytrhl z pracovního zápalu.

Nad kolegy ve své horlivosti vyčníval a jim to neušlo: ukazovali si na něj a říkali: In-
ženýr Poctivka! Označení se vžilo a prolétalo mezi ústy a ušima polohlasně, s úšklebkem 
a za současného žďuchání loktem. Tajemné posměšky se na úředníka lepily samovolně 
už jen z důvodu jeho vzhledu. Mezi osazenstvem byl nejmenší, na krátkém krku nosil 
kulatou a skoro ještě dětskou tvář, na níž si nechal narůst štětinatý knírek zbarvení 
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vyžluklého stejně jako jeho k temeni přiléhající vlasy, a nad tím mžikaly rorýsovitě ostré 
oči v kulatých brýlích. Poctivost u něj doprovázel smysl pro pořádek. Ten se odrážel ve 
zvláštní oblibě číslovky tři. A tak míval tři plnicí pera, tři pravítka, tři druhy pozdravů 
a každé tři měsíce chodil k holiči. Mimoto si oblíbil přísloví „třikrát a dost“! Zřejmě 
si je někde přečetl v nějaké směrnici, ale možná se jím řídil už od dětství, kdy mu 
pohádky učarovaly číslicí tři. Proto když se poctivě účastnil podnikových večírků, stále 
dbal na magii pravidelnosti. Vždy si dal nanejvýš tři sklenice piva, číše vína nebo tři pa-
náčky slivovice a potom pil už jen vodu, pokud se neodebral s řadou omluvných poklon 
domů. Ale Girgal neboli Honza, jak mu přátelsky říkali, svou svědomitost přenášel i do 
osobního života. Doma poctivě vykonával, co od něj žádala jeho druhá manželka. 

Na tomto místě přenechme svědectví jejich jedinému synovi, jenž s nimi sdílel 
domácnost (děti z prvního manželství již přebývaly mimo hnízdo):

„Poctivě si pároval ponožky, poctivě dělal různé práce na baráku, poctivě i sou-
ložil, poctivě po ránu cvičil kliky a sedy-lehy, protože i jeho žena cvičila. Nebo spíše 
ona cvičila s ním? Nevím, ale pochybuji, že si té drezúry užil v předešlém manželství. 
Jednou jsem míjel nechtěně pootevřené dveře. A co nevidím – jeho nahá záda, klesal 
mezi její rozevřená stehna jako obláček do údolí. A mně došlo, že dělá právě a do 
puntíku to, co se od něj zrovna očekává, a nezáleží, jestli na něj tíha autority padá od 
úřadu nebo od ženy. Musím podotknout, že na loži své motto ‚třikrát a dost‘ neměl 
šanci prosadit, pokud si manželka přála více. A vůbec vykonával i spousty jiných 
aktivit se zvláštní oddaností: Takovou práci jako odhrabování sněhu bral natolik 
vážně, že si bral zánovní kombinézu technických služeb. A brával si kulicha, ač se do 
něj jeho menší hlava propadala jako hruška do pytlíku. Manželka mu jej se smíchem 
narovnávala. ‚Tobě žádný kulich nikdy nebude sedět, ty můj hříbečku!‘ A od té doby 
jsem mu musel říkat ‚Hříbeček‘. Ale jestli vy mu říkáte Poctivka, to vám neberu.“

Vystřídalo se pár prezidentů a několik předsedů vlád a nejvíce starostů. Jan Honza 
Poctivka Girgal seděl za svým dubovým stolem jako neudolatelný sádrový trpaslík. 
Natolik už se svým úřadem srostl, že kdyby se jej někdo pokusil vytrhnout, zanechal 
by bolestiplný kráter jako po vyvráceném smrku. Bez jeho figury už by snad instituce 
nebyla myslitelná, stal se jejím živoucím maskotem. „Inženýrem Poctivkou“, doplnili 
by jeho kolegové. Knír mu plihl věkem, hlava se mu více scvrkávala a kulichy padaly 
až pod bradu. Ale on se poctivě držel zadkem své židle a rukama toho stolu a pěstoval 
si tříměsíční knír a pracoval v poctivém zápřahu.

2

Až potom jednou časně zjara vypukla hrůzovláda. Vojska ctižádostivé sousední 
velmoci přetekla přes hranice vlasti a zaplavila silnice, koleje, parlament i prezi-
dentský stolec. Protektorát – to cizí slovo se zvukem zaklínadla sem dovezli oni. 
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Mnoho se nelíbilo, ale lidé je přijali. A museli skousnout mnohem více než slovo. 
Například na úřadě – kdo si chtěl podržet místo, musel kývnout, zmlknout, přihr-
bit se – poslouchat. Ty ostatní, ty vzpurné s tvrdou páteří, čekal návrat středověku. 
Zatýkání, výslechy, mučení, rychlé soudy. V podzemí města se otevřely dosud netu-
šené katakomby a v nich se objevily mučírny, které nebyly jen na ukazování turis-
tům. A pod nebem se rozestřela netušená nádvoří a na nich se rozhoupala poutka 
šibenic a najednou se také ukázala spousta strupatých zdí, do kterých se dobře 
střílelo

Osazenstvu úřadu v malém městě N. se dlouho dařilo středověku unikat. To si 
neslo svou daň. Úřadové měli oči na stopkách, jestli někdo nekoná rebelii a navzá-
jem se hlídali. Nad vším bděl jako vrchní pytel plný strachu dosazený protektorátní 
starosta. Jeho podřízení nadále vykonávali, co měli zadáno, a Jan Girgal to dělal nej-
poctivěji. Ovšem jeho kolegové, ačkoli dýchali strach místo vzduchu a úzkost by ve 
svých myšlenkách mohli krájet, našli si skuliny pro legraci a nadále do sebe žďuchali 
a ukazovali si: „Inženýr Poctivka, hele, už si vykračuje! Ahoj Honzo! Sieg heil, pane 
řediteli.“ 

Ale potom jich začalo ubývat. Kožená rukavice gestapa několikrát hmátla do jejich 
řad a pár jich sebrala. Ochranný povlak loajality přestával stačit. Zvláště když okupační 
moc přitvrdila po oné události s říšským protektorem. Jakmile tento stratég cukru a biče 
podlehl zraněním na následky atentátu, začala se moc chovat jako rozzuřená bachyně, 
jež brání svá milovaná prasátka. „I když to vrchní prase, zaplať nám to pánbůh, už 
ráčili odstřelit,“ zanotoval si jednou starosta, když usoudil, že sedí sám ve své kance-
láři. Tolik jeho názor na událost pod vousy. Z hlediska vysokých držitelů moci to však 
byla vražda a neodpustitelný sprostý mord na vzorném otci od rodiny, čistém árijci, 
elegantním sportovci, obratném politikovi a talentovaném strůjci genocidy. Tlampače 
dávily nudle lítosti a spravedlivého vzteku. Zlověstné bílé lístky se seznamy popra-
vených se vylupovaly na návěstích, sloupech a kandelábrech a děsily. Lidé se ztráceli 
navzájem a příliš často se objevovala prázdná místa tam, kde ještě před chvílí sedával 
kamarád, soused, bližní. Katakomby se plnily a vazební jeskyňky s chrupem mříží 
nestačily požírat obviněné. Jak lidé mizeli, další a další jména se pak vynořovala na 
seznamech. Také na úřední desce v podloubí radnice se mezi vyhláškami objevil 
povědomý papír s říšským znakem v drápech orlice. A právě v onom podloubí se 
jednoho časného rána několik dnů po atentátu začali shlukovat příbuzní úředníků 
a dav narůstal a tento útvar se rosolovitě třásl starostí o bližní. Slyšeli, že se tu bude 
lámat chleba.
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Uvnitř totiž byla na spadnutí velice vážná porada. Ačkoli začínal nový den, zdálo se, že 
renesanční kazetový strop zasedací síně se zatahuje soumrakem. Ovzduší bylo ponuré 
a tváře sezvaných členů sboru vplouvaly do síně v podobě oddaných oblaků. Starosta 
přesto nenechal rozsvítit. A nikdo to po něm ani nechtěl. Něco důležitého po nich ale 
chtěla protektorátní Moc. Druhý den se konal pohřeb říšského protektora a oni ještě 
nebyli schopni dát dohromady smuteční rezoluci. A jelikož se nenašel dost ochotný 
beránek, jenž by sklopil uši a kopýtkem to naškrábal za všechny, teď měli poslední 
den na poskládání textu. Od osmé ranní trousili se do sálu členové radničního sboru. 
Na ramenou si nesli noční můru, každý ze své probdělé noci, a pod tímto závažím 
posedali na vyřezávané židle s opěradlem neúměrně vysokým vzhledem k tomu, jak 
se cítili být skleslí a předem poražení. Při pohledu na neobsazená místa si vzpomněli 
na ty, kteří už nebyli mezi nimi, neboť na ně ukázal prst Moci. Ovšem kdosi tu byl 
přece nový, kdosi, kdo jim mohl jedině přidat další vrásky.

Přicházejícím neuniklo, že spolu s obvyklými členy sboru se do jednací síně dostal 
i jakýsi neznámý mladý muž. Vůbec sem nepatřil, oblečen v roláku a s rukama žmoula-
jícíma čapku působil až příliš civilně. Usadil se do zadního rohu stranou úředních míst 
a z té pokoutně privilegované pozice mlčky a ještě rozespalýma očima sledoval přibý-
vající úřednictvo. Kdo ho sem vpustil a z jakého titulu? Hranatý obličej se studeným 
rybím pohledem, vybělená pleť, bělejší o světlé vlasy, a pod téměř ztraceným obočím 
poněkud znuděný výraz. Ale všichni si jej povšimli, neboť jej nemohli minout, a všichni 
vytušili, že v těch očích svítí ostříží zrak, že uši pod hřívou skoro bílých vlasů jsou napjaté 
a připravené bděle vnímat veškeré dění v sále. Po celou dobu schůze pak nebylo možné 
nemyslet na neznámého mladého muže. A úředníci se třásli na svých místech strachem 
a říkali si, že odpřisáhnou cokoli, jen aby ta nejtrapnější ze všech schůzí skončila. 

Konečně vešel starosta, okamžitě povstali a pozdravili toho, který na sebe na chvíli 
vezme tíhu chvíle. Spíše zničeným než odhodlaným pohledem přelétl jejich prořídlé 
řady a potom jim pokynul, aby se posadili. I rachot židlí zněl jako smuteční hrana 
v prostředí, v němž se neslušelo říci ani slovo nazmar. Ale potom přece jen kdosi 
prolomil smuteční ledy: „Kde je inženýr Poctivka? Jindy chodí včas!“ Dotaz proběhl 
štafetou šumu. A najednou, jako by jej přivolali – a tehdy i okouní obličej cizího mla-
díka zbystřil – na prahu dychtivě otevřených dveří se objevil drobný Jan Girgal s  kyticí 
jakýchsi archů v podpaží, lehce se uklonil směrem ke starostovi a už sedl přískokem 
na volnou krajní židli, zasunul se celý pod vysoké opěradlo. Listiny si položil na hruď, 
musel se vydýchat. Ten si prošel námahou jako posel u Maratonu! Nese nejspíše něco 
velmi důležitého, to něco jej zdrželo a bude to mít zřejmě nesmírnou váhu, napadlo 
ostatní úředníky, kteří v tom kdovíproč viděli jiskérku povzbuzení. Co když si při-
pravil za všechny rezoluci s odsouzením atentátu? Oči sousedů přitahovaly ty svitky.
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Odpovědi se měli dočkat brzy. Zatím se níže v ulici u masitých úpatí sloupů 
podloubí srocovaly lidské částečky lepené dohromady starostí o své blízké úředníky 
a vyčkávaly na výsledek jednání. Nikdo z těch nahoře vlastně nevěděl, co ty dole tak 
přitáhlo k radnici, nečekali je – přece se tu nebude odehrávat zápas o budoucí smě-
řování lidstva. Anebo? Kdo jim co nakukal? Ale teď neměli myšlenky řešit takové 
záhady. Ovšem i náročná manželka Jana Girgala tam postávala a upírala přísný po-
hled do velkých renesančních oken síně nesené oblouky sloupů. Hloučkem probíhal 
polohlasný hovor, jak asi dopadne jednání? Mezitím po stranách vchodových dveří 
radnice, kde se vzali, tu se vzali, rozmístili se dva strážníci. 

V místnosti o pár metrů výše situace dozrála k úvodním slovu. Starosta už nemohl 
déle čekat, opatrně chytil cíp svého připraveného projevu a třaslavě jej rozvíjel: „Vá-
žení, sešli jsme se tu, abychom odsoudili vrcholně hanebný čin, náš ochranitel, náš 
velký říšský protektor Reinhard Heydrich, stal se obětí atentátu. Pan říšský protektor 
měl s námi jen ty nejlepší úmysly, a přece padl rukou hnusných nízkých a ničeho se 
neštítících banditů. Dnes jsme se tu sešli, abychom společně odsoudili tento doslova 
akt zrady na vlastním národu i proti zájmům velké německé říše, pod jejíž ochranná 
křídla jsme se s důvěrou vrhli,“ je jisté, že nad projevem strávil noc, ale sebetvrdší 
příprava nemohla zaručit, že mu budou věřit. A také svá slova tahal jako hlemýždě 
po smirkovém papíru a tupě zíral do mezer mezi ztrápenými obličeji, aby se nemusel 
podívat do očí nikomu. Přítomní se ovšem dívali na něj a trpěli. Kromě toho si nebylo 
možné nevšimnout, jak řečník hází bojácným očkem na mládence v rohu, a že vždy 
když tam pohlédne, zahraje křečovitý zápal a hned poté zase uvadne do pohřební 
tóniny. Ponuře se blížila první zlomová chvíle, kdy budou i všichni v hledišti vtaženi 
do děje. Věděli, že přijít to musí, a rozbušená srdce jim stoupají až do hrdla. Teď to 
přijde! Starosta si divadelně odkašlal a pravil: „Tímto bych se optal všech přítomných, 
zda jsou pro to, abychom odsoudili atentát na říšského zastupitele a následně sesta-
vili a schválili znění rezoluce,“ velmi zvolna se sesul zpět do masivní židle, otíraje si 
kapesníkem čelo, tím gestem přehodil břemeno mezi podřízené. Kéž by si je mohli 
rozdělit na drobné částečky a jeden každý si je odnést domů a schovat do hrníčku, 
aby to už nikdy nikomu nepřitížilo. Zbožné přání!

4

Ale co se to děje? Někdo jiný si chce uzmout hlavní roli v představení. Střízlík Jan 
Girgal pozdvihl pravici a hlásí se o slovo, ani nepočkal na vyzvání vyčerpaného starosty 
a povstal. Hřmot odsunuté židle na parketách zněl jako úvod Bachovy fugy. Úředníci 
se neudrželi: „Inženýr Poctivka,“ prosvištělo v jejich řadách. Zaslechl to? Netuší. Ale 
už si odkašlal, postrčil brýle na nose a zapíchl pohled do archu papírů, v němž mnoho 
kolegů spatřovalo vykoupení. Poodstoupil ke straně, premiant, který se pečlivě připravil 
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na zkoušení a nemůže se dočkat, až bude moci informace vychrlit. Ještě jedna lehká 
úklona a medový úsměv pod knírkem směrem ke starostovi. „Dovolíte?“ A potom 
se pootočil do pléna a četl a hrnul do uší lavinu slov, hlasem pevným, přesvědčeným 
a neprůstřelně strohým:

„Jelikož se pokládám za poctivého občana protektorátu a za poctivého úředníka a jeli-
kož mě za takového pokládáte i vy, moji kolegové, mohu s klidným svědomím prohlásit, že 
ten hrozný skutek z minulé středy byl nejen zločinem proti říši, ale i hanebnou vraždou na 
člověku poctivě vykonávajícím svůj úřad, a že viníci zasluhují nejpřísnější potrestání.“

Takto jej neznali. Jeho hlas ovládl starobylou síň, násoben čtyřmi stěnami. Sálem 
prolnul údiv, šepot na pár vteřin skrápěl prostory, a hned přicházela úleva. Vzal to 
na sebe! Ovšem Inženýr Poctivka neskončil: 

„Bohužel v tomto případě nemohu mluvit za celé osazenstvo úřadu. A proč? Protože 
i spoluviníci zasluhují trest, a nejen oni, ale i ti, kdo vraždu schvalují,“ pravil a odmlčel 
se. A podíval se do jejich řad a přeskákal pohledem po každém obličeji zvlášť. 

Blesky z těch vět sjely do jeho kolegů, byli omráčeni, už zase se z nich staly sochy 
s hrůzou očekávající destrukci, či spíše v té chvíli už ránu z milosti. A ta přicházela 
dávkována ústy jejich drobného kolegy: 

„… A vůbec i ti, kdo brojí proti říši s úmyslem ji rozrušit zevnitř a kazit její rovno-
měrný vývoj. A proto jsem sestavil seznam těch, kterých se to nyní a právě zde týká. 
Rozdělil jsem si rozvratné osoby pro tyto účely do tří kategorií…“

Ze strohého tónu jim naskakuje studený pot smrti. Proboha, zabijte ho někdo, než 
bude pozdě, zakruťte mu krkem, zlomte mu vaz, prohoďte ho oknem, ať ho ukopou 
tam dole ti, kdo na nás ve velké starosti čekají. Umlčte tu poctivou svini! Kdo to vezme 
na sebe? Ale nikdo nepovstává, nikdo se neozývá. Kromě rybího muže v rohu, který se 
najednou vzpřímí a zůstává trčet ve strnulém pozoru, a z hnízd jeho dříve znavených 
očí se v mžiku vylíhnou ostříži kroužící kolem hlav přítomných v sálu. A zarachotila 
židle pod ním a Bachova fuga se spouští po shrbených páteřích. Inženýr Poctivka 
sekne očima do rohu – s nepatrným vděkem směrem k anonymovi – a poté hvězda 
toho rána spokojeně pokračuje v referátu:

„…A počínal jsem si přitom značně systematicky. Nejprve ti nejzávažnější zlo-
činci: místní odbojová skupina s pozoruhodným názvem, poslyšte: Němá Barakuda. 
Věděli jste o ní? Pane starosto, znal jste ji? Já o ní vím!“ Přistoupil ke starostovi. Ten 
se doposud nezmohl na slovo a v podobě tragické sochy osaměle zaražené uprostřed 
dlouhého stolu vytřeštěně hleděl na květák listin, kterým mu jeho podřízený zamá-
val před očima. Na to šustění většina z osazenstva sálu do konce života nezapomene 
a většinu zaměstnanců by ani nenapadlo, že uvidí svého pana starostu tak poraženého, 
hlava úřadu s kapřím údivem okrouhlých úst lapajících po dechu.

„To zde, co vidíte, jsou nezvratné důkazy, jež jsem si dovolil zadržet. Například zde 
máme tajnou depeši, kterou si čirou náhodou nechal jeden neobezřetný rebelant u mě 
na stole v projektové dokumentaci. A hned mi vytanulo, kdo ráčí být členy té Němé 
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Barakudy. A kdo je to? Naštěstí jen hloupí amatéři, neboť, považte, oni si jako krycí 
jména nechali přezdívky, kterými se častovali mezi sebou v úřadě, ale snad se neurazí 
a nebude jim to znít příliš vážně, když je nyní budu jmenovat občanskými jmény: 
jsou tři – kolega Jan Novák, kolega Josef Král, kolega Rudolf Rašín. Spíše tři oslíci než 
barakuda, troufám si dodat takový příměr.“ Pozvedne se aspoň jediný hlas? Zahýká 
aspoň jeden z potrefených oslíků? Jenže se neozývá nikdo a v rohu stojí v pozoru ten 
slizký mladík a jen tupě poulí rybí oči do sálu. Girgal se u něj opět zastaví pohledem 
a lehce mu pokyne. Nechá svou hvězdu stoupat dále.

„A teď pokračujme: zde jest druhá, již košatější kategorie těch, kdo o oněch třech 
oslících věděli a nic proti nim nepodnikali: kolegové Bartoněk, Helešic, Kosař, Krbe-
ček, Krůta, Mlíčko, Sirovátka, Truněk.“ To už proskakovaly jiskry údivu, zděšení či 
pohoršení a muselo být otázkou setin vteřin, kdy se někdo skutečně zdvihne ze svého 
místa a umlčí hlásnou troubu katastrofy. Do té chvíle bude Honza pokračovat: „A na 
závěr velmi skrytí, avšak tím spíše horliví schvalovatelé atentátu – těch je nejvíce. 
Brouk, Fidrmuc, Janstová, Koťátko…“ 

Už jen příjmení jedno za druhým dopadají jako údery sekery na popravčí špalek z úst 
drobného úředníka. Tak už jej zastavte, to se nedá vydržet, zlikviduje nás všechny do jed-
noho! Co jméno, to rozsudek smrti. Ale nikdo se neozývá a rybí tvář v rohu sahá pod tlustý 
svetr, na okamžik odhalí černý opasek – tam má pistoli –, napadne přihlížející a vmžiku 
v nich vůle k jakékoli protiakci roztává po způsobu másla. A z jazyka hrdiny představení 
ukapávají další ortely: „… Kulhavá, Otomanská, Panák, Řezníček, Sklenář, Šiml, Švábenský, 
Votoček, Zouhar a k nim pochopitelně přičtěme všechny z předchozích kategorií.“

A tu poprvé a hned velmi čile se probral z postoje tragického pomníku pan sta-
rosta: „Ale to jsou úplně všichni stávající zaměstnanci našeho úřadu! Jen sebe, sebe 
jste vynechal, vy nic?“ A uhodil pěstmi na dubovou desku stolu, ačkoli spíše je nechal 
zemdleně dopadnout. Úvod Osudové symfonie. Ale Girgal už je na koni, on si je jistý, 
že pravda vítězí, protože on se za pravdu bije nejpoctivěji.

„Ano, ale to vy sám víte nejlíp, starosto Zouhare. Já nic, já jsem přece poctivý, jak 
to ode mne podstata mého úřadu očekává, vy všichni dokola mi to tady říkáte a já jen 
vaše slova potvrdil, a nyní i vy buďte poctiví a přiznejte si to, jste vinni! Ty, i ty, i ty. 
Krycí manévr s rezolucí se vám moc nepodařil a vy, pane starosto, vy dovolte, abych 
vám připomněl, že vy byste měl mlčet, vy jste nadával říšskému protektorovi do prasat.“

„Jak to? Co to…?“ zeptal se nechápavě, to představení, jež mu Girgal ukradl a na 
které se teď útrpně musel dívat, už bylo nad jeho síly.

„Slyšel jsem vás to říkat!“ řekl Girgal a poprvé se usmál, a hned triumfálně. A zase 
vyslal kometu děkovného pohledu k cizákovi v růžku. A snad tento výjimečný úsměv 
na jindy úředně sádrové tváři konečně vykřesal dostatečnou jiskru, že v někom 
vybuchla nakupená masa vzteku. To kolega Fidrmuc vyskočil v zoufalém protestu 
a málem převrhl židli: 
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„Tak dost, teď já zase něco řeknu, abys to slyšel, protože, víš, co jsi? Hnusnej Inženýr 
Poctivka a za tohle zaplatíš!“ vyjekl a už klopýtal uličkou nohou, jež mu nestačily uhý-
bat. Vzal to na sebe. „Přesně tak – Inženýr Poctivka, tak ti říkáme všichni tady dokola. 
To ty zasluhuješ smrt, ty ztělesněná ctnosti, ty udavačská kryso, ty vrahu, pusťte mě 
k němu, já to udělám, já…“ Nikdo netušil, zda má pan Fidrmuc připravenou zbraň, 
nebo se chce vrhnout na Poctivku jen holýma rukama. Ale bezesporu by se lidé ze 
seznamů rádi lavinovitě připojili k lynči Inženýra Poctivky, kdyby se ovšem z rohu 
místnosti neozvalo: „Halt!“ A vzápětí vyšel výstřel a nesnesitelně otřásl renesanční 
prostorou, že se div strop držící trámoví nerozlomilo. Strašlivá, nekonečně se rozlé-
hající rána a namířené vraní očko revolveru ochromily rozezleného Fidrmuce; ten 
zkoprněl pár kroků před osočenou krysou a z celé horlivé akce mu zbyl jen sípavý dech 
a vytřeštěné oči. Kouzlem vymizely i poslední zbytečky odhodlání a škubání ramen 
kvasící v davu za jeho zády. A potom se ozval dupot stáda nohou na schodech a blížil 
se neomylně ke dveřím. Snad lidé zespoda nás nenechají ve štychu a jdou nám na 
pomoc? Němčina v rozkopnutých dveřích ale smetla poslední naděje: „Hände hoch!“ 
Dobře promíchané družstvo uniforem s naježenými bodáky a kožených kabátů gestapa 
zaplavuje starobylou obřadní síň, rázem dusí poslední myšlenky na odpor, jako tornádo 
prohání se místností a odnáší s sebou udané osoby jednu po druhé, hrubě je nahání 
ke schodišti. Jakmile se první obvinění, postrkováni jako dobytek, objeví v podloubí 
v bráně z radnice, houf jejich blízkých se k nim chce vrhnout a z klubka vyšlehává 
směs úpění, nesmělých výkřiků a kničivých citoslovcí údivu, ale ty už jsou spíše mi-
losrdně oslyšenou kulisou, napřažené paže srážejí esesmani údery pažeb. „Abtreten!“ 
Všichni blízcí se musejí držet dále! Své oběti si pokoutníci Moci odvlečou do katakomb.

5

Kde se v tom zmatku pohyboval Jan Girgal? S elegancí úhoře se prosmýkl radniční branou, 
uzavíraje špalír odváděných nebožáků, a hned mu vstříc letěl šťastný a úlevou projasněný 
výkřik: „Honzo!“ A vzápětí padal do náruče své ženy. „Říkal jsem to odjakživa, Květuško, 
s poctivostí nejdál dojdeš. A neměl jsem pravdu?“ vyrážel ze sebe triumfující úředník po-
někud trhaně, jen co mu ženino vděčné objetí dovolovalo. Můžeme předpokládat, že se v noci 
po té milovali nejméně třikrát. A právě za tři dny vyvěsili seznamy s další várkou jmen na 
jídelníčku Moci. „Gut gemacht, Herr Bürgermeister!“ slýchával potom a to znělo lépe. A teď 
může na Inženýra Poctivku historie zapomenout, řekl si uspokojený Hans Gürgel.

A dále? Co byste si přáli vy? Například já jsem žádostivý zjistit, jak to viděl jejich 
syn – počkejte, nejen to, co se dělo v ložnici, ale celé ty děje okolo a dějiny, tak chvi-
ličku strpení, jen chvíli tu ještě vydržte, půjdu se ho optat.

       ENDE SCHLUSS!



Nikkarin
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Votočení

VERONIKA KAŠPAROVÁ

----------------------------

„Nutila mě stříkat do kelímků po nízkotučnejch jogurtech. Hnus. Ještěže to kouření 
stálo za to. A pak to přelejvala do skleniček a hrnků a přisypávala barevnej pigment. 
Další hnus.“ 

„A… no, co tím sledovala?“
„Nikdy jste nepíchal umělkyni? Jo vlastně, asi ne. Tipuju vás na slušňáckej život. 

S manželkou vod základky a svatba hned po matuře? Ne, sorry, nemyslim to špatně, 
nakonec… můžete bejt asi rád.“

„Rád? Litujete, že jste s ní byl?“
„Já s ní nebyl. Ne tak, jak spolu lidi bejvaj.“
„V čem to bylo jiný? Šlo vám jen o sex?“ 
„Tak pozor, kapitáne! Já ji fakt miloval!“ 
„Tak o co teda šlo?“
„Vo nic. Nepochopíte to.“
„Nepochopím?“
„Nezažil ste.“
„Dobře… Tak co dělala s tím obarveným spermatem?“
„Prostě umělkyně, performerka. Malovala, lila si to na vlasy, co já vím. Všechno 

s ní má hlubší význam… Všechno… I já… Tohle je směšný. Můžu jít?“
„Ještě ne. A mmm, slečna Korábková kouřila?“
„To jako mě? Jo a fakt slušně. Ale na to ste se asi neptal.“
„Neptal, ale můžete mluvit, o čem chcete.“
„Je mi to jasný. Co nejvíc detailů. Rozdílný výpovědi. Petra a Daniel, vlivný rodiče, 

co se najednou zajímaj, kde je.“ 
„Znáte Korábkovi?“
„Ani ne. Nikdy vo nich nemluvila. Myslím, že nechtěla bejt svázaná s životem 

někoho jinýho, jako aby nemusela jít v něčích šlépějích, nebo tak. Jo a hm… kouří. 
Hlavně, když na něčem dělá, pálí jedno cígo za druhým. Párkrát si i spálila konečky 
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prstů, když do toho byla moc zažraná. A nebo házela nedopalky do jedný z těch 
skleniček s mrdkou. Někdo to típá do květináče, ale ona miluje všechno živý. Fakt. 
Jindy přitáhla z ulice ňákou kočku, ale neměla jí dát co nažrat. Jednou sem viděl tu 
kočku, jak vylízává kelímek vod jogurtu. Málem sem se poblil. A pak ta kočka zmi-
zela, ale nemyslim, že by se jí něco stalo. Spíš jí vodnesla někam do útulku. Anebo 
kouřila, když hledala pravdu. Takhle říkala listování ve filozofickejch knížkách. Má 
těch knížek plnej byt. Jednou sme s nima stavěli bunkr. Takový to, když naskládáte 
židle a votočíte stůl a pak přes to hodíte deku a nanosíte tam polštáře. Dělávaly to 
děti a dospělý už na to nemaj koule. Ale ona je jiná. V Hodrově bunkru jsme spolu 
bydleli asi měsíc. Pojmenovala ho Hodrův, podle nějaký spisovatelky. Vždycky, když 
něco četla a přitom jí něco napadlo, pojmenovala to podle toho autora. Já si toho moc 
nepamatuju, ale Hodrův bunkr byl supr. Natáhla tam vánoční světýlka a dala šátky. 
Prostě věděla, jak něco udělat pěkný. Ten byt byl taky hnusnej, než se tam nastěhovala, 
a určitě i ten předtim.“

„Takže už jste v tom bytě byl, než se nastěhovala?“
„To ne, kapitáne, ale tyhle byty sou všechny stejný. Vomlácená vomítka, zatuchlej 

smrad, aspoň jeden plesnivej roh. Prostě nic moc. Ale ona to tam uďála fakt pěkný.“
„A kdy jste tam byl poprvé?“
„Na kolaudačce. Pozvala nás.“
„Ale znáte se dýl?“
„To jo, seznámili nás asi půl roku před tim, než se nastěhovala.“
„A chodili jste spolu jak dlouho?“
„Nechodili. Už sem vám to řek. Bylo to jinak.“ 
„Dobřeee, takže váš mmm… hlubší vztah, kdy začal?“ 
„Tak jako udělal sem jí to párkrát i před tím, ale vopravdu to začlo až na tom 

uvítacím večírku. Někdo dones pizzu a byla i whisky. Normálně nechlastá, a když jo, 
tak někomu napíše, že chce whisky a pak ji cucá půl roku. Jenže tenkrát sme ji dali 
jen spolu, a když pak ostatní vodtáhli, začala míchat ňáký barvy. Sakra…! Ale asi šlo 
jen vo něco jako akryl nebo tempery, měla jich fakt hodně a některý v tubě. Koukal 
jsem jí na ruce a pil. Ona to patlala na vokno a vypadala, že se baví. Byla v jiným svě-
tě. A pak mě do něj vzala… Prsty vod barvy mi vjela do vlasů a začla líbat… Kreslili 
sme po sobě a milovali se celou noc… ale bylo to jiný než před tim… a když jsem se 
ráno probudil, byl celej pokoj zalitej všema vodstínama… Jinej svět… Měl jsem to 
rád…“ 

„A kdy to skončilo?“ 
„Tak jako vono to úplně neskončilo, kapitáne, spíš vyšumělo. Přesně jak to mělo bejt.“
„Mělo to tak bejt?“
„Asi jo… Když spolu nechodíte, nemůžete se rozejít a my se nerozešli, prostě sme 

si šli po svým. U vás se to nenosí. Ste svázaný pravidlama slušnýho chování – nesta-
víte bunkry a nemůžete bejt fakt šťastný. Ale v tomhle světě se změníte. Vypadnete 
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z jeskyně – to mám taky vod ní. Znáte to, Platón, jeskyně a ona je to votočení, ten 
skutečnej svět za zády… Nechcete ji slepě vlastnit, ale bejt s ní a… a vidět.“ 

„Dobře. A kdy jste ji viděl naposled?“ 
„Tejden a něco. Středa mmm… úterý.“
„A chodila… měla hlubší vztah teď s někým jiným?“
„Spíš jo, ale fakt nevim.“ 
„A když jste ji viděl naposled, mluvil jste s ní?“
„Ne, to ne, já jel trojkou na Jungmanna a ona vycházela z Artu a měla v ruce desky 

a tu tubu na štětce.“ 

***

„Hele vo co de? Už tři hodiny si mě nikdo nevšim. Fakt nevim, kde je!“
„Promiňte zdržení, něco jsme prověřovali.“
„Fajn a teď už můžu jít? Kafe máte fakt hnusný a popravdě už nevim, co tady dělám.“
„Jde o to, že…“
„Jo, já vim, kapitáne, tejden se nikomu nevozvala. Ale to je normální. Asi někam 

vypadla si vyčistit hlavu.“
„Víte… Slečna Korábková… Našli jsme ji–“
„– jasně, že jo a kde byla –“ 
„–počkejte… Našli jsme j včera odpoledne… otrávenou u sebe v bytě… je nám to 

líto. Spolykala nějaké léky a vypila terpentýn. Ten se používá –“
„–na ředění barev… Sakra…“
„Pitva prokázala, že jí selhaly ledviny.“
„Do prdele. Kurva!!!“ 

***

„Jste v pořádku?“
„Jo, už dobrý, promiňte…“
„To je normální, nejste první, ani poslední, kdo tady zvracel. Nechcete si odskočit, 

trochu se opláchnout, než to někdo uklidí?“
„Spíš bych rači vypad, kapitáne!“
„Ano, jistě, ale… víte… ještě byste měl vědět, že vám nechala vzkaz…“ 
„Mně?“
„Asi ano… napsala ho na zeď… jde o to, že zatím nevíme čím. Možná vaší DNA.“



Nikkarin
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Nacpěte jim tam ten prostor!

MILAN PETRÁK

----------------------------

„To jsem zvědav, jak uspějeme,“ zabručel Kratina a odepnul si bezpečnostní pás.
„Doufám, že ne,“ opáčil kapitán Malec, vykouzlil na svém obličeji něco mezi 

úsměvem a šklebem a pomalu sešlápl brzdu.
K vile vedla úzká asfaltová cesta, zakončená malým parkovišťátkem. Malec na ni 

ale nezabočil a zaparkoval o kousek dál na krajnici. Hned za nimi zastavil černý jaguár, 
který je celou cestu doprovázel.

„Kež by!“ řekl Kratina a kývl směrem k jaguáru. „Posledně byl ten seladon pěkně 
nevrlej, když musel odjet s nepořízenou, dneska by se už mohl docela naštvat.“

Oba muži vyskočili z vozu a vydali se k vile. Nacházela se na samém konci města, 
obkroužená loukou, na kterou navazoval smíšený les. Jejího majitele spatřili klečícího 
mezi záhony a trhajícího do proutěné ošatky jahody.

„Dobrý den, vy jste pan Růžička?“
Překvapeně na ně zamžoural zpoza jahodníků, zvedl se a zahalekal: „Co pro vás 

můžu udělat?“
„Vy prý vyrábíte prostor.“
Muž viditelně ožil. Oprášil si kolena a vyrazil k brance. „Jo, to vyrábím. Kolik 

byste potřebovali?“
Odemkl branku a vpustil oba návštěvníky dovnitř.
„My bychom se napřed představili,“ řekl Malec významně. „Já jsem Malec z Bez-

pečnostní informační služby a tohle je pan Kratina z krizového odboru ministerstva 
životního prostředí.“

Pan Růžička naprázdno polkl a řekl temně: „Tak to jste si ke mně nejspíš nepřišli 
koupit prostor, že?“

„Obávám se, že vaši službu skutečně nevyužijeme. Ale neradi bychom řešili celou 
záležitost tady na zahradě.“

„No… prosím,“ pokrčil zaraženě rameny. Ve svých kraťasech a sandálech nabo-
so vypadal oprosti návštěvníkům v oblecích poněkud legračně. Jeho šedivé vlasy, 
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neuspořádaně se tyčící nad postupující lysinou, a bříško, deroucí se pod tričkem, 
tento dojem ve srovnání s Malcovým krátkým sestřihem a Kratinovou atletickou 
postavou ještě zesilovaly.

Návštěvníci se nechali uvést do obývacího pokoje a přinést si šálek kávy (Malec 
s mlékem, Kratina hořkou). 

„Nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše, pane Růžičko,“ začal Malec. „My 
vás přišli požádat, abyste s tím vaším melouchařením přestal.“

„Jaký melouchaření?“ nasadil nevinný obličej Růžička. „Já vyrábím ten nejkvalitněj ší 
prostor. Všichni zákazníci, co jsem měl, si ho pochvalujou.“

„To je sice hezké, ale asi vám uniklo, že výroba prostoru je už dva roky zakázaná.“
„Hm… zakázaná. Ale proč? Jak může škodit pár kubíků podomácku vyrobeného 

prostoru? Vždyť to množství, co dělám, nestojí za řeč.“
„Sám dobře víte, jak může škodit,“ řekl přísně Kratina. „Vždycky platí něco za 

něco. Tam, kde vy přidáte na prostoru, přicházejí lidé o čas. Předevčírem jste měl 
třeba melouch ve Zdicích, že ano?“

„Jo,“ připustil neochotně Růžička. „Jedna rodina si tam potřebovala rozšířit dům. 
Jim se bude ženit syn, on i ta jeho mají ve Zdicích práci a chtějí tam zůstat. Tohle bylo 
pro všechny ideální řešení.“

„To je sice hezké,“ řekl policista, „jenže Zdicemi projíždí mezinárodní rychlík do 
Paříže. A bohužel zrovna v dobu, kdy vy jste tam řádil. Kvůli vám ten vlak nabral 
hodinové zpoždění.“

„Ale já to neudělal schválně. Já si vůbec nevšiml, že tam zrovna jede nějakej vlak.“
„Nejde jen o vlak. V Ejpovicích přišla polovina obce pozdě do práce, protože jeden 

váš kolega tam operoval ráno, kdy lidem zvoní budíky. V Hrádku zase jiný šikula při-
pravil místní restauraci o tři čtvrtě hodiny z pátečního večera, kdy tam chodí nejvíc 
hostů. Chcete, aby vás jednou někdo zažaloval pro ušlý zisk?“

„No… to sestává. Ale vemte to z druhý stránky. Co by pro vás bylo důležitější? 
Mít kde bydlet nebo dorazit na výlet do Paříže na minutu přesně? Ti lidé v tom vlaku 
možná nadávali. Ale jednou třeba někdo z nich přijde a sám si rád zaplatí za trochu 
prostoru na založení zahrádky nebo stavbu verandy.“

„Pane Růžičko, zkraťme to,“ zvýšil hlas Kratina. „S výrobou prostoru je konec. 
Jednou byla zakázána a šmytec.“

„Pánové, to přece nemůžete. Vždyť já se neuživím. Mám dvě dospívající děti. Víte, 
co sežerou? Teda spotřebujou? Ať vláda sníží ceny cédéček a počítačových her. Pak si 
nebudu muset přivydělávat.“

„Bohužel do cen her nemá vláda co mluvit. Zato se musí postarat, aby se dodržovaly 
zákony. A vy je bez skrupulí porušujete!“

„Jenže dokud živím děti, tak se bez těch peněz neobejdu, pochopte to!“
„Pane Růžičko, je tu ještě záležitost, o které raději moc nemluvíme, abychom 

zbytečně neplašili lidi, ale která je velmi důležitá. Doufám, že když vám o ní povíme, 
změníte názor.“
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Růžička nic neřekl, ale bylo vidět, že předchozí dvě věty vzbudily jeho zvědavost.
„Při každém zvětšení stávajícího prostoru vzniká nepatrný bod s obrovskou hus-

totou. Říká se mu lokální singularita. Ona zase během zlomku sekundy sama od sebe 
zanikne. Jenže při neodborné výrobě prostoru může vzniknout globální singularita. 
Pravděpodobnost něčeho takového je velmi malá, ale bohužel ne nulová. A taková 
globální singularita, to je malér, který si nikdo z nás neumí představit. Ta potvora 
by porušila rovnováhu vesmíru a ten by se zhroutil sám do sebe. Chcete si to vzít na 
svědomí?“

„Těmhle věcem já nerozumím, pánové,“ pokrčil Růžička lhostejně rameny. „Co já 
vím, je, že mám rodinu a tu musíme nějak živit.“

„Pane Růžičko, nezahrávejte si s ohněm! Přestaňte vyrábět prostor a vydejte nám 
spejs-generátor!“

„Přestanu, až mi přidají v práci nebo až nebude všude taková drahota. A spejs-ge-
nerátor vám teď ani dát nemůžu. Mám ho na chatě.“

„Nelžete! Dobře víme, že žádnou chatu nemáte. A spejs-generátor jsme viděli stát 
pod plachtou v hale!“

„To je jedno. Stejně vám ho nedám!“
„Dobře,“ řekl Kratina ledovým hlasem. „Uvědomte si, že vaše jednání může mít 

pro celý vesmír katastrofální důsledky. A rozhodně je bude mít pro vás. Vy netušíte…“
„To nemá cenu,“ přerušil Kratinu Malec. „Šanci dostal. To nám nemůže nikdo 

vytknout.“
„Hm. Půjdeme,“ pokrčil rameny Kratina a obrátil se na pana Růžičku. „Je opravdu 

škoda, že jsme se nedohodli.“
„Moje škoda to určitě není, pánové. Na shledanou!“ řekl nahlas výrobce prostoru 

a doprovodil oba muže ke dveřím.
Ti se vrátili k Malcovu služebnímu vozu. Kratina mávl směrem k jaguáru, pak 

ukázal na vilu a otočil palec dolů. Policista otevřel kufr auta a vytáhl z něj despejzér, 
podobný laptopu s namontovanou krátkou trubicí s půlmetrovým průměrem. 

„Takovej hezkej domeček,“ povzdychl Kratina a obrátil se na Malce. „Ještě chvíli 
počkej. Udělám si pár fotek.“

Kratina odložil despejzér na zadní sedadlo a houkl: „Dobře, ale dělej!“
Kratina párkrát stiskl spoušť fotoaparátu. Malec pak zabušil do kláves despejzéru 

a namířil jeho hlaveň na vilu. Tu i její okolí zahalila nazelenalá mlha. Když se roz-
plynula, nebylo po vilce, zahrádce a panu Růžičku ani památky. Asfaltová odbočka 
již nevedla k parkovišťátku, ale končila zničehonic na dvoumetrovém pruhu louky, 
který odděloval silnici od lesa.

„Nepřehnal jsi to?“ řekl starostlivě Kratina. „Vždyť jsi vymazal i skoro celou louku.“
„Tím líp! Aspoň víc vyděláme,“ uchechtl se Malec, schoval despejzér zpátky do 

kufru, nastoupil si a sáhl po ministerském formuláři. Kratina mezitím vyplňoval 
služební protokol.
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„Co tam napíšeme? Jako vždycky?“
„Jasně, co jinýho?“ odvětil Malec. Vytáhl z kapsy propisovačku a polohlasem si 

mumlal psaný text: „Pachatel se ke své protizákonné a mimořádně nebezpečné čin-
nosti plně přiznal, avšak kategoricky odmítl výzvu k jejímu ukončení i žádost o vy-
dání spejs-generátoru. Vzhledem ke skutečnosti, že spejs-generátor, ukrytý v domě 
pachatele, nebylo možné blíže lokalizovat a protože hrozilo bezprostřední nebezpečí 
opětovného použití přístroje pachatelem či někým z jeho blízkých, musel být prostor, 
v němž se spejs-generátor nalézal, odstraněn.“

Malec si po sobě celý protokol přečetl a poznamenal: „Koneckonců, aspoň tři 
čtvrtiny z té zprávy jsou pravda.“

Policista si opět vystoupil a poodešel k jaguáru. Jeho dveře se otevřely a vykoukl 
z nich malý, obtloustlý padesátník v elegantním bílém obleku. Vedle něj seděla asi 
dvacetiletá blondýna oblečená do žlutých letních šatečků.

„Vidím, že jste toho chudáka nepřesvědčili,“ řekl muž vesele a ukázal na místo, 
kde ještě před chvílí stála vila.

„Nepřesvědčili, k jeho smůle. Nedalo se nic dělat. Ale takovej je život. Raději 
ať zmizí jeden barák než celej vesmír. Takže prostor, kde ta vila stála, je pryč. Pře-
transformoval se v čas. Naskočily místo něj tři extra hodiny a vy dnes budete mít 
sedmadvacetihodinovej den.“

„Tři hodiny!“ zajásal tlouštík a otočil se na blondýnu. „To je skvělé, co říkáš, Alenko?“
Alenka řekla „jo“ a doširoka se usmála.
„Kdybyste tušili, jak mě manželka hlídá. Nejraději by mě nespustila z očí ani na 

minutu. Ale tuhle fintu nikdy neprohlédne,“ uchechtl se muž a sáhl po peněžence. 
„Tak to je – za každou hodinu desítka, takže rovných třicet tisíc.“

„Díky,“ zabručel Malec a schoval peníze do kapsy. „Tak si to hezky užijte.“
„To víte, že jo,“ culil se tlouštík. „A příště mi zase dejte vědět.“
„Jo dáme. Nashle!“
„Na shledanou,“ zavolal majitel jaguára a sklopil sedačky do lůžkové úpravy.
Kratina vyinkasoval polovinu sumy. „Té vilky je mi stejně líto,“ povzdechl.
„Neblázni, vždycky je lepší mít patnáct táců v kapse než závistivě okukovat barák, 

kterej navíc patří kdovíjakýmu šejdíři,“ odvětil Malec a dodal: „Tak vyrazíme, ne? Ještě 
si ty dvě hrdličky budou myslet, že je šmírujeme.“

Služební vůz se pomalu rozjel a nechal za sebou jak podivný úzký pás louky a nikam 
nevedoucí odbočku, tak i jaguára, ze kterého se ozývaly slastné vzdechy.



Nikkarin
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Znamení nouze

VÍTĚZSLAV KAPRÁL

----------------------------

Den Tomáše Jedličky začínal v koupelně před zrcadlem.
Bylo k neuvěření, že i po flámu trvajícím do pozdních nočních hodin dokázal ráno 

vypadat k světu – ať se dříve chystával do školy, nyní do zaměstnání či jen plánoval 
víkendovou vycházku. Měl na to takový grif. Dopřál si ranní sprchu, oholil se, zvolil 
každý den novou vyžehlenou košili ladící s ostatním oblečením, gelem ulízl odstáva-
jící černé vlasy a ofoukl se značkovou voňavkou. Nakonec nasadil obrazu v zrcadle 
lehkovážný úsměv a šviháckým krokem ležérně odkráčel v nablýskaných lakýrkách 
vstříc napjatému očekávání venkovního světa.

Co na tom, že za sebou nechával svého času na koleji, dnes v pronajaté garsoniéře 
nebetyčný nepořádek, počínaje dřezem překypujícím špinavým nádobím a konče 
haldami použitého oblečení na zemi? Ačkoli byl jako dítě v rodině veden pečlivou 
matkou k pořádku a pravidelně zapojován do domácích prací, po osamostatnění si 
z úklidu nedělal hlavu. Záleželo přece pouze na vnějším dojmu věcí, na zdání, jakým 
se jevil být lidem kolem, tam venku. Tomáš se řadil mezi množství mladých mužů, pro 
které byt znamená jen obměnu bitevního pole, kde právě nocují, a estetika prostředí 
je prázdným pojmem. Ba ani účelnost přehledného uspořádání věcí u něho nenalé-
zala odezvy. Od mládí vštěpovaný řád úspěšně přetavil do léta pěstěných, většinou 
zbytečných rituálů.

Jednou ze zvyklostí zděděných po matce byla obliba čokolády. Nedbal častých 
matčiných varování, že holdování této neřestné sladkosti může vést k předčasnému 
poškození chrupu, obzvlášť pojídá-li se před spaním po vyčištění zubů. Paní Jedličková 
tak sama činila v dětství i během dospívání a nyní po padesátce o většinu zubů přišla, 
o bolesti prožité na zubařských křeslech nemluvě. Oproti ní syn Tomáš lámal tabulky 
a hryzal kostky čokolády zejména tehdy, měla-li se na obzoru vynořit situace působící 
negativně na jeho nervový systém. Sladký pamlsek ho uklidňoval. Zuby měl dosud 
bílé a úhledně pravidelné, i díky tomu, že osobní hygieně věnoval moře času. Zvolil si 
zaměstnání s flexibilní pracovní dobou, aby se nemusel obtěžovat časným vstáváním 
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a mohl se klidně vypravit na cestu. V kritické dny neopomněl před přesunem v MHD 
zhýčkat své nervy jedním dílkem mléčné čokolády.

(CHRAMST!)

Náplň práce ho nijak zvlášť neuspokojovala ani nenudila, k profesi zaujímal neutrální, 
někdy až indiferentní postoj. Na obsahu mu tolik nezáleželo. Povrchnost kořenila 
v Tomášovi jaksi samozřejmě s rostoucím věkem, snad jako pozůstalost po otci, snad 
byla jeho vlastní osobnostní charakteristikou. Jedlička senior proslul jako hochštapler 
vyznačující se náruživou touhou po ženách. Nebylo proto velké překvapení, když 
jednoho dne rodinu opustil a dokončení výchovy tehdy osmiletého chlapce svěřil 
výhradně matce. Alimenty platil řádně, avšak se synem se stýkal nejvýš párkrát za 
rok a v dospělosti už prakticky vůbec.

Tomáš Jedlička neměl mnoho přátel; opravdového asi žádného. Mezilidské vztahy 
vůbec nebyly jeho doménou. Postrádal patrně tolik potřebnou schopnost empatie a lidé 
kolem něj vycítili umělost jeho gest i zástěrku emocí, proto se vůči Tomášovi stranili 
jakýchkoliv intimit. Přesto platil za frekventovaného účastníka všelijakých party, 
mejdanů a diskoték v centru velkoměsta, rád totiž hýřil ve víru dění lidem na očích. 
S vnitřním uspokojením si „chytrým“ mobilem pořizoval momentky ve společnosti 
náhodných cizokrajných „pařanek“. Připadal si díky tomu jako mladý borec, který je 
cool a stále in, dokonce používal i slovník náctiletých, ač to z jeho úst znělo trapně. 
Sebereflexe byl ovšem schopen jen ve velmi omezené míře. Občas se mu podařilo 
i selfíčko s nachomýtnuvší se osobností popkultury v pozadí. Přítomnost tuzemské 
hvězdičky mu dodávala klamný pocit vlastní důležitosti. Všechna ta střetnutí a zná-
mosti byly anonymní a letmé a k jeho věku se pomalu ani nehodily.

V souvislosti se ženami je třeba zmínit, že Tomášovi na opačném pohlaví záleželo 
vlastně jen coby společnicích, jejichž doprovodem na večírcích dodával patřičný lesk 
sám sobě. Případně jich užíval k příležitostným after party flirtům, jimiž nevědomky 
po vzoru otce uspokojoval vlastní biologické potřeby. Vždy po milostném aktu s chutí 
zklidňoval obě rozbušená srdce řádkou bílé čokolády.

(CHRAMST! CHRAMST!)

Ani jedinou z těch chvilkových známostí nepozval k sobě domů. Nepochyboval, že 
jedna a táž partnerka by ho v posteli začala brzo nudit. Na partnerství se mu příčilo 
vědomí, že se dennodenně vzbudí a musí s druhou osobou sdílet lože; že musí ráno 
a večer čekat, až se uvolní záchod nebo koupelna. Podobně jej děsily i další omezení 
a nepříjemnosti vyplývající ze soužití. Obzvlášť v koupelně se mu zajídala představa, 
kolik zbytečných ženských přípravků a předmětů by tu zabíralo volné místo. Na odpady 
neustále ucpané dlouhými vlasy raději nemyslel. Po chuti by mu nebyly ani večery 
trávené doma v rodinném kruhu. Vadilo by mu dohadovat se o každé maličkosti, třeba 
o tom, jaký televizní pořad budou večer sledovat, a nedej bože muset činit v tom směru 
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ústupky. Nesnesl ani pomyšlení, že by mu družka přemísťovala osobní věci z míst, 
kam je položí, protože by je pak musel hledat po všech čertech. Proti občasnému 
celkovému úklidu provedenému druhou osobou sice námitek neměl, na to ale stačí 
pozvat si tu a tam placenou ukrajinskou uklízečku. Poslouží a zmizí.

A na rozdíl od družky nestojí muže další peníze.
Přesto se našla dívka, která o mladého Jedličku usilovala. Květa žila v sousedství a To-

máše znala jen od vidění. Líbil se jí, zejména ta jeho upravenost, světácké pískání a ruce 
v kapsách při chůzi a dojem všeobecné pohody a bezstarostnosti, který z něj vyzařoval 
i třeba při obyčejném placení v krámu, kde jej často „náhodně“ potkávala. Pokud tedy 
nebyla příliš velká fronta. Jestli Jedlička něco nesnášel, byly to dlouhé fronty a davy lidí 
obecně. V takových případech ho ale mladá žena neoslovovala a uhýbala očima jinam, 
protože nerada viděla svůj idol ve stavu rozčílení. Jednou se mu v takovém rozpolo-
žení podívala do očí a z jeho pohledu šel až strach. Časem sice přesvědčila samu sebe, 
že se jí tehdy muselo něco zdát, přesto se podobným situacím raději vyhýbala – z obavy, že 
by se podobná zkušenost mohla opakovat. Za běžných okolností neotálela mladíka ze sou-
sedství zdravit před domem a na ulici, leckdy s ním prohodila i několik zdvořilostních slov, 
zpravidla když venčila pejska. On však na přítomnost jejího čtyřnohého miláčka 
nereagoval, jak by si přála, a odvětil sice vždy slušně, nicméně bez většího zaujetí.

Tomáš sám si byl zájmu slečny Květuše vědom tak nějak způli. Copak ale jemu, 
požitkáři nočního života v neklidném srdci metropole, mohlo imponovat napohled 
prosté a slušné děvče? Vlastně úplně obyčejná, nevýrazná holka, řekl by nejspíš, kdyby 
ho někdo požádal o její popis. To přece nebyla partie pro něj! Takhle nějaká elegantní 
módní návrhářka, modelka z mola, potažmo úspěšná podnikatelka, v případě velmi 
úspěšné klidně o nějaký ten rok starší než on – zkušená, ale zachovalá kost. Ane-
bo – a na ten nápad byl Jedlička obzvlášť pyšný – co takhle průbojná obchodnice 
s diamanty, která by ho vyvezla z banálních tuzemských vod do velkého a divokého 
světa… byznysu?

Ano, pak by si možná dal říct a prolomil třeba i to partnerské tabu, kdo ví. Při 
té myšlence se mu drobet zvrtnul žaludek, a tak v něm roztavil jednu kostku hořké 
čokolády. Pro klidné zažití.

(CHRAMST!)

Jednoho léta zemi postihly katastrofální povodně. Zkomplikovaly život mimo jiné 
i čerstvému třicátníkovi Jedličkovi. Pronajatý byt vyplaven neměl, ale panelový dům, 
ve kterém se garsonka nacházela, omočila řeka až do výše prvního patra. Když se po 
měsíci směl vrátit z přechodné adresy, situace v bytě i okolí byla prekérní. Na sídlišti se 
vylíhla hejna křídlatého hmyzu, který nalétával okny do příbytků a houfně okupoval 
stropy. Síťky v oknech se staly nezbytností.

Nejhůře dopadala na Tomáše situace v dopravě. Metro ani tramvaje nejezdily. 
Přeprava v náhradních autobusech se především zpočátku, v dozvucích tragického 
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léta, stávala kalkatským peklem. Člověk se do několika prvních spojů vůbec nevešel, 
a když se mu konečně podařilo natlačit do přeplněného spoje, tiskl se vmáčnutý mezi 
korpusy spolucestujících na nebezpečně se klepající dveře. Nesnesitelná byla hlavně 
převažující omladina na trase do škol. Teenageři se chovali nepříjemně hlučně, oproti 
Tomášově generaci postoupili o další stupeň vulgárnosti a drzosti výš, až si člověk 
musel klást obligátní otázku, kam to vede. Neurvalost a sebeprosazování bez hranic 
byly nepochybně vedlejšími produkty doby, která na piedestal nejvyšší stavěla osobní 
úspěch jednotlivce, dominující současné morálce západního světa. Trvalo to měsíce 
a během toho času v Jedličkovi akcelerovaly nenávistné pocity vůči chumlům lidí, ze-
jména těch mladých. Spotřeba čokolády rostla. Už to vypadalo, že Tomáš tlak okolností 
neustojí a přemístí se do nového podnájmu někde vysoko nad řekou a daleko od ní. 
Negativní dopady povodně však plynutím času i přičiněním člověka pominuly. Malé 
sídliště, vlastně celá příbřežní čtvrť doznala proměny a dočkala se i protipovodňových 
opatření. Tomáš opět sedával při západech slunce na malém balkoně, a tak jako jiní 
kouří poslední cigaretu dne, polykal čokoládové bonbony. A rovnou po dvou.

(CHRAMST! CHRAMST!)

Něco nedobrého z té krize však ulpělo na Tomáši Jedličkovi i po jejím překonání. 
Změnu v chování mladého muže zpozorovala mezi prvními ctitelka Květa. Opouš-
těl dům s hlavou svěšenou, jakoby pod tíhou neblahých myšlenek, nevýskal si jako 
v letech minulých a při stále vzácnějších setkáních míval ve tváři prázdný výraz; jeho 
oči hleděly skrze ni kamsi do nicoty. Při několika příležitostech si všimla, že v super-
marketu reaguje podrážděně, někdy i nepřiměřeně dané situaci. Ač ji stále přitahoval, 
s údivem odhalila ve svém nitru, že ji cosi táhne za ruku zpět, uvažuje-li projevit mu 
otevřeněji své city. Dokonce i pozbývaly jasných kontur, a tak se stávalo, že zmatená 
Květa se s Tomášem stále více míjela.

Další oblast, v níž se projevilo prohloubení Jedličkovy zahořklosti k lidem, předsta-
voval způsob trávení volného času. Takřka nadobro se vzdal nočního života, zběsilého 
tempa obletování neadresných party, zavrhl chvilkové kratochvíle s mladými dívkami. 
Z jakéhosi důvodu jej přestaly uspokojovat. Pulsující uzly, kam dříve s oblibou chodíval 
relaxovat o slunečných víkendech do centra metropole, vyměnil za pustá místa nejprve 
v méně exponovaných koutech města, později za jeho okrajem. Vnímal, jak v něm 
sílí nevole k podřizování se davu a k toleranci všech rušivých elementů mísících se 
v kulturně a etnicky stále méně souladném životním prostoru metropole. Tomáš Jed-
lička začal nenávidět cizince, roztahující se po jeho světě. Nedokázal čelit samozřejmé 
průbojnosti hord halasných Jihoevropanů, nesnášel bohorovné povýšence ze „Západu“ 
s kosmopolitním pocitem, že jsou všude doma, ošklivil si přesídlující východoslovanské 
kolonisty. Ve špatné náladě ho dovedli vyvést z míry i výjimečně slušní, na domácí 
poměry bohužel příliš přemnožení mravenci z dalekých zemí Orientu. Ti všichni si 
pro sebe uzurpovali právo domorodce na přednostní pobyt a pohyb v rodné enklávě, 
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počínaje vytlačováním původního obyvatelstva skupováním nemovitostí v historických 
městských částech a konče lidskými řetězy turistů přehrazujícími přirozeně úzké ulice 
velkoměstského babylonu. Z centra se rychle stával neautentický zábavní areál k napl-
nění magistrátní pokladny a přiživujících se firem, mnohdy pofidérní hodnoty a pů-
vodu. Nakonec Tomáš opustil i do nedávna průchodnou náplavku, jedno z posledních 
míst v jádru města, kde se dalo vymanit tísnivosti davu. Přivlastnili si ji totiž cyklisté 
a in-line bruslaři, přičemž v první skupině se podle Jedličkova názoru jednalo kolikrát 
o arogantní jezdce nerespektující chodce, ať už agresivním stylem jízdy, kličkováním 
mezi lidmi či ignorováním příkazů k sesednutí v nejužších místech promenády.

Při své povaze neměl Tomáš Jedlička zkrátka na výběr a provedl nucený odsun 
do řidších vod. Štvalo ho to ale dost, ústup ze scény pociťoval jako omezení osobní 
svobody. To jednou nemusela spravit ani celá tabulka čokolády rozkousaná a zhltnutá 
vzteky naráz!

(CHRAMST?)

Nastal zlomový rok. Jedlička přesáhl kritickou hranici středního věku. Matka, několik 
posledních měsíců vážně nemocná, zemřela. Najednou mu připadalo, že zůstal na 
světě sám. Na pohřbu se sice setkal s otcem, oba ale záhy zjistili, že si nemají mnoho 
co říct. Krom toho byl jedináček.

Rutina pracovního cyklu jej deptala. Dorazilo ho, když mu odebrali vlastní kance-
lář a Tomáš byl přesunut do open space akvária plného mluvících ryb. Domů chodil 
s třeštící hlavou plnou černých myšlenek a trojúhelníkovou čokoládou v kapse. Někdy 
si odlomil pár táfliček už cestou, v přeplněném smrdutém autobuse byl ovšem účinek 
sladkého antidepresiva podstatně umenšen. O to větší porci pak musel spořádat. 
Nezřídka stoje v koloně v přehřátém spoji mlsně hleděl na červené tlačítko s nadpi-
sem Znamení nouze, které se v jeho očích časem proměnilo v symbol vysvobození 
z tlačenice lidí uvnitř i aut venku.

Ve volném čase omezil pohyb na čerstvém vzduchu. Beztoho se ve městě cítil uvěz-
něn v mikroklimatu k zalknutí. Více času teď trávil sám ve své garsoniéře u počítače 
hraním stále agresivnějších her pro náctileté nebo sledováním nekonečných zahra-
ničních sitcomů na hony vzdálených skutečnému životu. Vycházel zřídka, víceméně 
jen když musel. Květuše posmutněle sledovala, jak úpravnost a šarm jejího souseda 
berou za své. Párkrát ho nachytala dokonce neoholeného kráčet s hlavou bojovně vy-
trčenou jako beran. Rázoval tak neomaleně, že nutil lidi ustupovat mu z cesty. Nedělal 
to proto, aby si něco dokazoval nebo vymiňoval, prostě jen nebral ohledy a jednal ze 
zloby. Pokud si Květy venku vůbec všiml, zpravidla se jí vyhnul. Tou dobou již srdce 
dívky zarůstalo lhostejností k osudu daleko lhostejnějšího Jedličky, tudíž poklesky 
svého někdejšího ideálu ani přespříliš netrpěla.

Krátce po májovém svátku lásky se Tomáš Jedlička rozhodl pořídit si střelnou zbraň. 
K osobní ochraně, samozřejmě. Možná ho k té myšlence přivedl některý z klasických 
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filmů na dané téma, pár jich nedávno zhlédl, ale možná stimul přišel i odjinud. Získat 
zbrojní pas mu nečinilo zvláštní potíže. Pro vlastní potřebu zvolil CZ 75 Phantom, 
pistoli ráže 9mm Luger na osmnáct ran, a začal poctivě trénovat na střelnici. Při kaž-
dém úspěšném zásahu terče uspokojivá záplava endorfinů protékala jeho tkáněmi jako 
proud teplého mléka. Netrvalo ani moc dlouho, nežli Jedličku napadlo vyzkoušet si 
kvéry většího kalibru. Pěkně kopaly. Ale nejvíc ho blažilo nabíjení – ten zvuk pokaždé 
když zarazíte dovnitř nový zásobník.

(CHRAMST! CHRAMST!)

Udeřilo další parné léto v metropoli. Turismus se drápal k vrcholu sezony. Tomáš se 
iracionálně hrozil dalších záplav i přes existující protipovodňové bariéry. Třecí plochy 
teď vyrůstaly všude, zdálo se mu, že se proti němu semkly. V kanceláři se porouchala 
klimatizace a přenosné větráky coby dočasné řešení proháněly otevřenou prostorou 
pouze horký vzduch. Teploty šplhaly přes tropickou třicítku. V povrchových pro-
středcích MHD panovalo nedýchatelné ovzduší. Čokoláda se rozpouštěla v kapse, 
Jedlička ji musel vozit v pracovní kabele vedle pouzdra s pistolí. Štvala ho přílišná 
blízkost takřka kohokoliv. Cítil, že jeho osobní prostor je ohrožován až do úrovně 
intimní zóny, která u něj nepřirozeně nakypěla.

Do té dusné, rozjitřené atmosféry padlo jako kámen do vody zdrcující oznámení. 
Šéf oddělení sdělil kancelářským „krysám“, že od příštího týdne pro ně firma zavádí 
pevnou pracovní dobu s brzkým ranním příchodem. Jedličkovi se orosilo čelo a domů 
toho dne doklopýtal jako v mrákotách.

Celý víkend se povaloval v bytě obklopen nepořádkem obludných dimenzí. Většinu 
času trávil tím, že ležel v pruhovaných ponožkách v rozestlané posteli a na klíně choval 
svoji ČéZetu. Se rty pevně semknutými civěl na nespatřitelný bod na zdi a bezděčně 
hladil mrtvé tělo naolejované zbraně. Pravděpodobně naslouchal nezvučnému tiko-
tu výbušného mechanismu, oněch vnitřních hodin, které odpočítáváním pozpátku 
k nule užírají čas.

(CHRAMST!)

Tomáš Jedlička si na nový pořádek v zaměstnání ne a ne zvyknout. Často stihl nástup 
s odřenýma ušima a vedoucí měl pak připomínky k jeho vzezření. Dusil v sobě zlost, 
musel se držet, aby tomu panákovi nedal jednu do zubů. Nebo něco horšího! Jeho 
pracovní výkon začal zaostávat za standardem, což se nehezky projevilo v osobním 
hodnocení.

Jednoho dne konečně zaspal natvrdo. Marně si bral taxíka, aby dohnal čas a stihl si 
koupit aspoň svačinu a čokoládu na nervy, když už nesnídal. V supermarketu poblíž 
práce byla nemožná fronta špikovaná převážně důchodci, kteří si – sakra – nemohli 
vybrat lepší čas k okupaci obchodu než ranní špičku. Pár zásahů a hned by se frontička 



Partonyma (ročník šestý / číslo 21.-22.)

17
4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

zkrátila, fantazíroval Jedlička cynicky pod vousy. Místo toho naklusal do práce, kde 
nejenže schytal pokárání, ale navíc jej čekalo jedno velice nemilé překvapení.

Už tak oříznutá pracovní plocha mu měla být zkrácena o polovic. Kvůli úspoře 
místa byl k jeho stolu přidělen kolega, ke všemu ještě nováček. Dostal za úkol ho 
vyškolit. Když Tomáš spatřil brejlatého sádelnatého cvalíka, viditelně čerstvého ab-
solventa nějaké druhořadé vysoké školy, ládovat se čokoládovou tyčinkou, jaká jemu 
samotnému byla ráno upřena, otřásl se hnusem. Podal opatlanému tlusťochovi štítivě 
ruku a byli vzájemně představeni.

V průběhu dne se k Jedličkově okamžité nechuti vůči nové akvizici nabalovaly 
další odpornosti. Brzy zjistil, že zavalitý kolega je mimořádně mnohomluvný, kyne 
dojmem, že všechno ví nejlíp, všude byl a všechno zažil, přitom mu nechutně páchne 
z úst a je kromobyčejně vlezlý. Točil Jedličku do obrátek už jen tím, že si přisedával tak 
těsně, že jejich židle do sebe narážely, měl tendenci matlat baculatou tlapou kolegovi 
na monitor a ke všemu si stavěl na jeho půlku stolu vypůjčené kafe, zanechávající 
na desce malebné hnědé kroužky. Vrcholem byla ovšem zelenáčova familiárnost, to 
když svého mentora oslovil zkusmo „Tomíku“. Právě tehdy si rudnoucí Jedlička živě 
představil, že by byl schopen tasit a střelit toho obézního zmrda do břicha, až by sádlo 
vystříklo na klávesnici a steklo po židli na zem.

Fuj!
S velkým sebezapřením doklepal v práci zbytek dne. Kvůli zaučení nového kolegy si 

bohužel nestihl dojít ani pro svačinu, natož na řádný oběd. Cestou na zastávku MHD 
vibrovala Tomášovým prázdným žaludkem představa, že se s tímto člověkem bude 
potýkat na pracovišti dennodenně. Slunce i navečer nemilosrdně pražilo a Jedlička se 
smažil v obleku jako mravenec pod lupou. Nejasně si uvědomoval, že se dnes může 
ještě něco stát. Nebo i musí.

Autobus přijel skoro plný. Napěchoval se do dveří a úmorná cesta započala. Při ide-
álním provozu mělo trvat pětadvacet minut, než jej bus vyklopí na přestupu, kde může 
zvolit tramvaj nebo v parnu ideální podzemku. Jenže jako naschvál dostali se záhy do 
nervy drásající zácpy. Uvnitř vozidla bylo příšerné vedro a lidský puch s přibývajícími 
minutami sílil. Z hadrníka, který zabíral sedadlo blízko stojícího Jedličky a od pohledu 
jel načerno, táhly alkoholové výpary, až se z nich člověku točila hlava. Bezdomovec 
v zadní části kloubového vozu atakoval cestující omračujícím smradem nemytého 
těla. K těmto neřestem připojil se odér pižma z upocené matróny, která se o Tomáše 
otírala odhalenou paží rozměrů telecí kýty. Upomněla ho na sádelníka v práci a zvedl 
se mu žaludek. Věděl, že musí vystoupit na příští zastávce, jinak se snad pozvrací. Byla 
to ale předposlední stanice, a když se objemná paní vyvalila tamtéž ven, zatnul zuby 
a usoudil, že zbytek trasy zvládne.

Chyba! Místo zavalité dámy na poslední chvíli naskočila do spoje parta snědých výrost-
ků a ucpala uvolněný prostor houští těl v pruhovaných teplákách a ušmudlaných černých 
kraťasech. Jedlička zesinal. Úsek mezi posledními dvěma zastávkami patřil mezi nejdelší 
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ve městě. Při vyjíždění do svahu autobus překonával snad čtyři světelné křižovatky a ta 
poslední, na níž se krom víceproudých vozovek střetávaly i všechny druhy městské 
dopravy, byla tou nejhorší z celé trasy. Autobus se zadrhl v koloně dobrých sto padesát 
metrů od zarudlé panenky návěstidla. Při každé výměně světel stačilo projet křižovat-
ku sotva pár aut. Nekonečné cukání metr po metru ve čpícím pařáku nebralo konce. 

Výrostky zdlouhavé čekání omrzelo už po pár chvílích. Hulákali na sebe a hlásili 
sprosté průpovídky směrem k řidiči. Jeden mladík se vytahoval shyby na klandr, ostatní 
se pošťuchovali bez ohledu na to, že tím vrážejí i do kolemstojících obětí. Tomášovi 
připomínali lidoopy v zoo. Pozastavil se nad tím, že se proti jejich počínání nikdo 
neohradí. Asi ze strachu.

Semafor se zatím přiblížil na padesát metrů. Hleděl dlouhé vteřiny do nemrkajícího 
červeného oka a viděl před sebou rudou krev. Najednou ho popadl úděsný vztek. Na 
tyhle paviány, na toho vlezlého fakana v práci, na přihlouplé blbky z diskoték, na celé 
tohle přelidněné hnijící doupě plné socek, nažehlených panáků a drzých cizáků, kéž by 
je ta povodeň tenkrát z gruntu smetla, vyplavila tu chamraď a zatopila celé město! Kéž 
by je za války Němci rozstříleli nebo Američani vybombardovali do základů a vyma-
zali z mapy, aby tu teď on nemusel být a trpět! Popadla ho zuřivost, když pomyslel na 
otce, který opustil rodinu, a na matku za to, že si klidně umře a nechá ho tu napospas 
těmhle švábům jako potravu! Musel se zakousnout do čokoládové tyčinky, musel, teď 
hned, okamžitě, jinak mu praskne žilka, jinak… jinak co? Měl vztek i na sebe. Prud-
ce rozepnul zip kabely a šmátral uvnitř ve snaze nahmátnout tu pitomou čokoládu. 
Nebyla tam.

Nebyla tam!
Do ruky mu vklouzlo něco jiného. Ucítil v dlani pažbu pistole z odolného plastu; 

lekl se, ale nepustil ji. Ruka se mu roztřásla. Sevřel ji pevněji. Zvedl oči a už to nebyl 
on. Zalovil mezi nejbližšími lidmi a uviděl, jak jeden z mladíků žvýká stejnou čoko-
ládovou tyčinku, jakou byl zvyklý si kupovat. Jeho tyčinku! Brada mu ztvrdla. Ukradls 
mi ji!, málem vykřikl. Zčistajasna věděl, že teď, Teď, TEĎ se to všechno muselo stát 
a teď se to taky stane! Pomalu vytáhl pistoli z pouzdra. Prstem vyhledal kohoutek. 
Odjistil. Jeden z těch holomků se shýbl a přes jeho hlavu spatřil Tomáš Jedlička nad 
dveřmi autobusu červené čtvercové tlačítko a nad ním tabulku hlásající:

Znamení nouze.
Zaváhal, obnaženou zbraň na půl cesty venku z kabely.
Tadyhle před ním, to bylo to správné tlačítko, ano. Nikoli kohoutek pistole, ale 

tohle prachsprosté obyčejné mačkátko, znamení nouze – jeho exit do Ráje. Pustil 
pažbu a váhavě natáhl ruku směrem k červenému bodu. V ten moment na semaforu 
skočila zelená a autobus projel křižovatkou.

Teprve když stál venku na roztřesených nohách, uvědomil si, že si ten den žádnou 
čokoládu nestihl koupit – a sklapla mu čelist. Naprázdno.

(CHRAMST!)
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***

Jednoho podzimního dne slečna Květuše na procházce s pejskem a se svým novým 
nápadníkem narazila na paní správcovou z vedlejšího domu. V tu chvíli ji napadlo, 
že už delší dobu nepotkala v okolí pana Jedličku. Ze zvědavosti se na něj přeptala. 
Od správcové se dozvěděla, že si mladý muž našel práci jinde a odstěhoval se kamsi 
na maloměsto, kde prý je větší klid. Květa to kvitovala a nakonec s pokrčením ramen 
odkráčela za svým osudem.

Jediné, co Tomáš Jedlička zanechal metropoli, byla odhozená pistole na dně řeky.

Koneckonců, novou si může koupit kdykoliv.



Nikkarin
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Sny

TOMÁŠ KOLOC

----------------------------

10. října 2013

Včera jsem se probudil se snem, který jsem ihned zapomněl, a zapamatoval si jen tuto 
báseň (i s jejím názvem):

Haiku Ladislava Fukse

Běda! Vzdouvající se nozdry králíčka při vivisekci…

Dnes k ránu se mi zdál následující sen, kvůli němuž jsem v pět hodin vstal, abych 
si ho zapsal: Jedu autobusem z pražského Barrandova přes Smíchov za babičkou do 
Velké Chuchle. Vedle cesty stojí Erin Isobel Nielybrab a její sestra a mávají na mě. 
Ze Smíchova jedu do Chuchle pantografem, který se uprostřed cesty zastaví, všichni 
vystoupíme ven a na hromadách písku nakládáme nějaké součástky, jako jsme to dělali 
předevčírem, když měl Petr Voženílek čtyřicáté narozeniny. Když opět nastoupíme, 
všimnu si jednak toho, že vlak se vydal zase zpátky, ale hlavně toho, že jeden z mužů, 
s nímž jsem skládal součástky, byl mystik Eduard Tomáš. Má nesmírně láskyplnou 
tvář, podobně jako mistr, o kterém mi včera vyprávěla Vlasta Gottwaldová. Sedíme 
proti sobě a já mu říkám: „Vždycky jsem vás chtěl potkat, ale nevěděl jsem, že to 
jde…“ A on mi na to říká: „Neboj se toho, že jedeme opačným směrem. Dostaneš se 
tam. Máš nějaké kontakty na Jordánsko?“
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----------------------------
5. ledna 2014

Mé dnešní dost divoké sny byly zakončeny stánkem s novinami, na nichž byl palcový 
titulek: „V indiánském kmeni na Třeboňsku proběhl puč, při němž se k vedení kmene 
dostal jeho mluvčí.“

21. ledna 2014

Právě se mi zdálo, že se mnou na nádraží v Horním Benešově vystoupili z pantografu 
„dva slavní humoristé“; Milan Markovič a Jan Pavel II., aby si v nádražním kiosku dali 
oběd. Výroky Jana Pavla II. jsem se jal fixkou poznamenávat na svatý obrázek s jeho 
fotografií. Pamatuju si, že neustále zpíval: „Plzeňské pivo!“ a nakonec řekl: „Když mě 
Pánbůh povolává, abych nepracoval, tak se nebráním.“

22. června 2016

Myslel jsem, že k tomu už nedojde, ale nakonec jsem přece jen dostal to, čeho se 
bojím; pozvánku k oslavě dvaceti let od naší maturity, k níž se ve snu stavím úplně 
stejně jako v bdění a úplně stejně jako Jan Hlubina ze Šrámkova Měsíce nad řekou. 
Bojím se, o čem si se svými bývalými spolužáky budu povídat, když nemám peníze, 
tituly a (na rozdíl od Hlubiny) ani ženu a děti. V našem gymnaziálním měs tečku 
se op ravdu octnu, ale ne na oslavě. Jsem v domě naplněném sluncem, kde si naše 
třídní (která nám, první generaci porevolučních deprivantů, představovala přísnou, 
ale milující maminku) povídá se svojí přítelkyní. Leží přitom na posteli a její přítom-
nost hladí o to víc, že všichni víme, že je zde jen odkudsi na návštěvě, protože její 
hojící bytost je už léta mrtvá. Když její duch odchází, odkudsi přijde zpráva, že hoří. 
Za okny jsou vidět plameny – a mně se v hlavě objeví tyto verše:

Na jarmarku lidové bolesti
ve zdech malého náměstí
tramvají objedem spíž
a kára nám v garáží spí…
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16. července 2016

Dnes jsem strávil noc plnou horečnaté aktivity. Jaroslav Svoboda se mnou ucpával 
hydrant, který utrhnul Marquis Rock, pak jsem prováděl po Praze izraelského premiéra, 
kterému jsem se snažil nenásilně vštípit tradice středověkých humanistů, a nakonec 
jsem trhal jablka se synem Emira Kusturici. A u toho se mi zdála tato písnička:

Když s vámi slunce sadaří
tak žádnej sadař není Golem,
a když se vám to nedaří
vězte že v práci nejde o lem…

13. listopadu 2016

Moje sny jsou velmi často zeměpisného charakteru. Vzpomínám si, že když jsem poprvé 
po celonoční jízdě přijel na autobusové nádraží do Bernu, a Tindaro Ferraro mě tam 
zapomněl vyzvednout, usnuv na tamním autobusovém nádraží, snil jsem o Německu 
jako o krávě, z jejíhož vemene dvě telátka, Švýcarsko a Rakousko, pijí němčinu.

Dnes ráno jsem se zase probudil s tím, že jsem ve velkém městě jménem Ru-
munsko, u něhož je malé nádraží jménem Moldavsko, ale to nádraží k tomu městu 
nepatří, a kdo se chce dostat z nádraží do města a zpět, musí u starých oprýskaných 
nádražních dveří projít celnicí…

2. února 2017

Dnes se mi zdálo o mém oblíbeném nákladovém nádraží, o kterém se mi často 
zdává (asi proto, že nad nákladovým nádražím, v činžáku na třídě S. K. Neumanna 
v Pardubicích, která má na jedné straně porodnici, v níž jsem se narodil, a na druhé 
krematorium, jsem strávil první měsíce svého života). A taky že ano: nádraží bylo 
tentokrát napůl krematoriem a já jsem na nedalekém monitoru sledoval projekci 
kamer, které snímaly, co se děje v prázdných rakvích. 

Nedělo se tam nic. 
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Hned potom pak na nádraží přijela velká spousta lidí a jedna z příchozích paní mi 
přivezla dvě malé hnědé hračky, o nichž jsem až později zjistil, že jsou to rakvičky.

Potom začala svatba, doprovázená koncertem folklorního souboru, během níž jsem 
byl ženich – ačkoli na nevěstu si nepamatuji. Jen na to, že jsem hýřil a prolézal mu-
zikantům v krojích mezi nohama. Sen končil tím, že jsem byl fotka, na níž mě byla 
jen část a zbytek byl naznačen jakousi omalovánkou, kterou jsem musel domalovat. 

A když jsem se domalovával, stal se ze mě na tom obrázku kytarista Jan Matěj Rak…



Martin Korec - Athéna
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Volání z dálky

LUBOMÍR MACHÁČEK

----------------------------

 „Co je ti?“
„Chtěl bych slyšet hlas.“
„Už jsi zapomněl?“
„Právě, je to tak dávno!“
V místnosti bylo najednou úzko, uzoučko, a tíživé dusno. Chtěl dopovědět myš-

lenku, ale Pes mu skočil nešetrně do řeči:
„Každý máme nějaké to hoře, ty neslyšíš.“
„Slyším slunce,“ bránil se, „a řeku, slyším i obrubníky u chodníků.“
„Vážně?“ pravil Pes překvapeně a mírumilovně dodal: „Ale lidi, lidi neslyšíš.“
„To kvůli tobě!“ vyštěkl rozkaceně Borek, až se sám sebe polekal.
„S kým to mluvíš?“ zeptala se pohoršeně matka, když zaslechla syna promlouvat.
„Jen tak, jen tak si sám se sebou povídám.“
„Tušila jsem to,“ usmála se už klidná, aby vzápětí dodala: „Potřebuješ ženu.“
„Jistě,“ políbil ji mlčky na čelo a raději se rozloučil. Na chodníku před domem 

prokličkoval mezi dětmi a ještě jednou se za ní otočil. Rozkývala se za sklem jako 
nedokončený obraz. Její hole, zkřížené v rámu okna, připomínaly mříž.

***

Na dně talíře plavaly Borkovi dukátové buchtičky se šodó a on se najednou přistihl, 
že téměř nevnímá jejich chuť a je mu vlastně jedno, co jí. Kradmo a zaskočeně pátral 
očima po jídelně: stoly s vyleštěnými umakartovými deskami, sametově teplé slzičky 
němých zaječích tlamiček ve vázičkách, neodbytná vůně tří možných chodů jídel a do 
toho štěbetající ústa nenasytných strávníků. 

„O čem si asi povídají?“ ponoukal ho Pes. 
„Na světě je tolik zajímavých věcí,“ uvažoval Borek.
Řeč tekla mezi stoly a pronikala jako světlo kouřovými skly oken a záclonami, 

jídelna pracovala na plné obrátky. Nerozuměl, neslyšel. Pes mu nedopřával klidu.
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„Kuk,“ laškoval s ním, „tady jsem!“ A za chvíli se znenadání objevil na druhém 
konci jídelny: „A tady taky!“

Občas k němu sice dolétla nějaká ta věta, ale byla to jen tichá řeč mozkových 
závitů, v nichž se zvíře vyzývavě procházelo. Cítil se nadmíru nesvůj. A k tomu ke 
všemu jakási žena s mohutným masitým nosem dokonce zastavila u jeho stolu a ptala 
se po volném místu.

Raději rychle dojedl a odnesl talíř k okénku. Zdálo se mu, že v jednom z objemných 
kotlů zahlédl pod pokličkou psí oči. Plaše pozdravil kuchařky a rychle se z jídelny 
vytratil.

***

Vývařovnu, která u kořene telekomunikační ústředny vyrostla jako velká nacucaná 
houba, navštěvoval řadu let, ale nezvykl si. Chodil sem kvůli nim, kvůli hlasům. Tušil, 
že sídlí kdesi v útrobách věže a že je hlídá Pes. Hlídá je jako stádo, které má tendenci 
se rozprchnout mimo hranice svého území. Šlo o těžkou a zodpovědnou práci a Borek 
svým způsobem Psa obdivoval. Zaslechl občas jeho neklidné vytí i ve spánku, cítil 
jeho zvlhlý čenich, který lačně vystrkoval na měsíc i do éteru, viděl jeho dlouhatánský 
růžový jazyk, na němž zářily hvězdy.

Když to vypravoval matce, smála se:
„Takové příběhy jsem ti čítávala, když jsi byl malý. Pohádky!“
A přece nakonec Psa našel. Potkal ho jednou na chodbě ústředny, kdy málem za-

bloudil a popletl si východ z jídelny. Objevil ho i s hlídačem. Bodrý sukovitý chlapík 
měl víc fantazie než rozumu. Borek za ním čas od času chodíval, ten starý muž ho 
totiž čímsi přitahoval. A měl rád zvířata! 

„Tak co, slyšel jsi mého Psa?“ dobíral si ho obvykle hlídač.
„Slyším ho, jak vyje na měsíc, jak vrčí, drtí v tlamě kosti a někdy příšerně mlaská.
„Jenom?“ podivoval se tajuplně muž. 
„Říkal jste, že rozděluje hlasy a že jeden z nich má schovaný i pro mě.“
„Taky že má,“ přitakával samozřejmě hlídač, aniž kdy Borkovi naznačil, jak Psa 

uslyšet.

***

„Už jsem myslela, že ses někde zapomněl,“ přivítala ho nedočkavě matka, trávící svůj 
standardní půlden mezi rámy oken. S heknutím srovnala tělo, vysušené jako scvrklá 
slíva, ale nějak se jí to úplně nepodařilo. „Podívej, co donesla pošťačka,“ mrkla pro-
zíravě na syna a podsunula mu naditou obálku.

Nejevil přílišný zájem, inzeráty obhospodařovala odjakživa sama. 
„Myslím, že jsem ho zaslechl,“ pravil poněkud nejistě.
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Z obálky se vysypalo na stůl mnoho obálek menších. Žena synovo počínání nijak 
nekomentovala, snad ho považovala za samozřejmé, chvíli mlčky sledovala jeho vy-
hýbavý výraz, poté vzala hůl a dobelhala se ke sporáku, kde si ohřála mléko. A když 
se stále k ničemu neměl, neuchopil totiž ani jednu z těch nabízených rukou, pravila 
podrážděně: 

„Seš hluchej, najdi si taky hluchou. Už si to musíš přiznat, už se nesmíš litovat!“ 
Mezi pichlavými větami, které ho jitřily až k bolesti, usrkávala vlažné mléko, po němž 
jí na studeně fialových rtech roztával srpek běloby. Vypadala teď jako klaun, který se 
otrávil smíchem nad ubohostí světa. „Chtěla bych vnoučata, rozumíš?“

„K obědu jsme měli buchtičky se šodó,“ pravil poněkud vyhýbavě.
„Hlídač ti plete hlavu. Kdepak má toho svého Psa, kdyby ti sehnal radši nějakou 

holku. Jen mu řekni, ať ti ho ukáže! A kdyby, Pes stejně nemůže mluvit,“ prohodila 
nakvašeně, otvírajíc zároveň jednu z mnoha obálek, které se podobaly jako vejce vejci.

„Křivdíš mu,“ vytrhl jí inzerát a všechny malé obálky začal překotně soukat do 
oné objemné a pomačkané, kterou nakonec strčil do šuplíku. 

„Někdy mi připadá, jako bys věřil tomu, že lidé dokážou létat,“ zaútočila na syna, 
až mu to bylo nepříjemné. Raději rychle řekl:

„Večer se půjdu projít.“
„Nebo už nějakou máš… nevěstu?“ pohlédla na něho s nadějí, leč opatrně, jako 

by se bála, že syn by jí mohl z hnízda přece jen uletět.
„Ano, myslím, že ano,“ odsekl a zavřel se do pokoje.

***

Vystoupil z trolejbusu o stanici dřív, aby se k ní mohl krůček po krůčku přiblížit. Před-
stavil si telekomunikační věž jako nevěstu v nadýchaném svatebním krajkoví s bílým 
závojem. Miloval ji a zároveň nenáviděl jako všechny hlasy, které v sobě skrývala. 
Nakonec se té představě rozesmál. 

Došel na křižovatku a rozhlédl se. Semafory už jen oranžově mžikaly a auta, blou-
dící poloprázdným městem jako postřelení ptáci, brejlila v soumraku rozsvícenými 
reflektory. Bez problému přeběhl na druhou stranu silnice a zazvonil u hlídače. 

Muž právě dojídal večeři a nemínil se nechat nijak rušit. Borek se uvelebil na židli 
bokem ke stolu a netrpělivě pozoroval, jak v něm mizí karbanátek a chleba namazaný 
hořčicí. Několikrát si v duchu přikázal, že tentokrát hlídače požádá, aby mu ukázal Psa.

„Co chceš?“ řekl konečně hlídač.
„Půjč mi Psa. Chci ho vidět, jak hlídá stádo.“
„Můj Pes není na půjčování,“ utřel si jedlík dlaní pusu. „Ale že seš to ty, tak běž, 

běž nahoru,“ mávl rukou k výtahu. „Já mu o tobě řeknu…“ 
Borek znejistěl. Dělá si z něho legraci? Chlapík v modré erární uniformě se však 

zvedl a bez váhání ho vystrčil ze dveří.
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***

Stál na věži a letěl v závoji bílého mraku, který mu zčásti bránil ve výhledu. Dusivý 
podvečer hasnoucího léta prozařovala cínová hladina Labe.

Borek se raději chytil zábradlí. Točila se mu totiž hlava, až oči klopýtaly, vítr mu 
vháněl vlasy do čela, tělo spoutávala řeka. 

„Vypij mě a budeš nesmrtelný,“ řekla. 
„Roztáhni křídla a leť,“ zašeptal vítr.
„Schovej mě v dlani a prodloužíš den,“ zavolal na Borka narůstající měsíc.
„Pejsku, Pse, kde máš své stádo, kde je můj hlas?“ zajíkl se Borek úzkostí z toho, co 

se mu přihodilo. Byl sám, samotinký, obklopen seshora i zezdola několikatunovými 
ocelovými plošinami, plaval v moři ultrakrátkých vln obklíčen útesy cylindrických 
antén a parabolických zrcadel, vznášel se v tichu večera naprosto opuštěný, bez spojení 
se světem. Je vůbec možné neslyšet?

„Není žádný Pes, jsi jenom ty, lidé a jejich stádo,“ zaslechl konečně hlas z nitra věže.
„Já?“
„Ty.“
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O formě, letadlech a kravách 
na stráni

Rozhovor s Davidem Zábranským

PŘEMYSL KREJČÍK

----------------------------

Otázka prostoru je ve tvých textech poměrně časté téma. Ať už jde o pojetí západu 
ve tvojí prvotině Slabost pro každou jinou pláž, nebo naopak ve tvém posledním 
počinu, divadelní hře Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny. Konec-
konců, právě v té hře řešíš i – jak se dá podle názvu čekat – naši domovinu. Nedá 
mi to, abych nezmínil ještě tvůj nejnovější román Martin Juhás čili Českosloven-
sko, kde jde – mimo jiné – o vztah Čechů a Slováků. Má otázka tedy zní: Jíš rád 
rohlíky?
Skoro vůbec, zcela výjimečně. Před lety, možná už jich od té doby uplynulo skoro 
k desítce, jsem zcela změnil životní styl a při tom mi ze života vypadly mimo jiné 
i tučné a kalorické rohlíky, prázdné kalorie. Stárnul jsem, tělo se kulatilo, věděl 
jsem, že to je trend, a chtěl jsem s tím nedobrým trendem něco udělat, zvrátit ho, 
jít do formy. Nechtěl jsem být bečka! A forma mě navíc vždycky zajímala, nejen 
forma břicha či lokte, nýbrž i forma v umění, v literatuře. Na obsahy, významy, 
ponaučení a na hloubku jsem nikdy moc nevěřil, protože obsahy, významy, po-
naučení a hloubku si každý nakonec stejně obstaráme sami, už jenom tím, že 
žijeme, koukáme. Obsahy, významy, ponaučení a hloubku nám dodá život, čas. 
Všichni nakonec něco zažijeme, vždy je to triviální a hluboké v jednom. Koktáme 
o tom, neumíme se vyjádřit, ale všichni to všechno (to všechno!) tak nějak víme, 
není to nakonec žádná věda. Umělec, domnívám se, je tady od toho, aby nás rozmlu-
vil, aby nám dal k dispozici manuál, noty, věty, s jejichž pomocí se koktání změní 
ve zpěv. Literatura a umění vůbec vyjadřuje. Neříká nic nového, říká to, co všich-
ni víme, ale říká to krásně, bez koktání. Tolik tedy k formě, ve které jsem. Břicho 
mám rovnější než před deseti lety, svaly na rukou, na nohou. Rohlíky v té formě 
nenajdete.

Ve většině tvých próz se objevuje motiv hospodářských zvířat. V prvních dvou 
hovoříš o kravách (Šternův pokus milovat ji má dokonce na přebalu), v Editě 
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Farkaš, tuším, o ovcích… Když jsi psal kapitolu do kolektivního románu Šest 
nevinných, také sis neodpustil zmínku o kravách na stráni. V Martinu Juháso-
vi se taky nějaká objeví… Ve mně jako čtenáři to vyvolalo až nepříjemný po-
cit, a když mám tu možnost, rád bych se zeptal: Jaká je tvoje oblíbená země 
a proč?
Tohle je grandiózní observace! Hospodářská zvířata prostě k literatuře patří, vyskytují 
se v ní pravidelně, a to na obou stranách. Píšeme, volové, čtou nás volové a krávy. Ovce 
jdou za Kateřinou Tučkovou a Markem Šindelkou, slepice mají Radku Třeštíkovou, 
kapři Miloše Urbana, perličky se stahují u Kahudy… Píšu, že píšeme, volové, ale 
zároveň se mi na hospodářských zvířatech líbí, že nepíšou a nemluví. Možná by to 
stálo za pokus, vzít všechna dobrá literární díla a pročíst je s ohledem na přítomnost 
či nepřítomnost němých tváří. Vsadím se, že v každém větším díle bude alespoň 
jedna němá tvář, protože žádnému autorovi většího díla jeho instinkt nedovolí, aby 
tuto němou stránku věci pominul. Dark side of literature! Jen velmi špatný autor si 
ve svém sebezahledění nevšimne, že kolem nás je spousta čehosi, co nemluví a nepí-
še. Prase. Stůl. Věci vůbec… Dobrého autora nutně musí nemluvení věcí fascinovat. 
Dobrý autor, a to je důležité, nemluvením nepohrdá, nevyvyšuje se nad stůl jen proto, 
že stůl nic neřekne, naopak – dobrý autor si nemluvení váží… No a k těm státům či 
zemím… V současné době Řecko. Líbí se mi nejen tamní moře, ale i ta schopnost 
docela pěkně upadat. Přijde mi, že tam upadají se ctí, především ekonomicky… 
Z hlediska lidského a kulturního se mi naopak zdálo, že rostou, rovnají se, ujasňují 
si, co je lidské, kulturní, podstatné. Za sebe mohu říct, že si přeji, aby v Česku jednou 
bylo nejen řecké moře, ale i řecký úpadek.

Protože děláme rozhovor do tematického čísla „meze textu / meze prostoru“, 
nemohu pochopitelně nezmínit tvou hru se čtenářem. Oblíbený motiv, který mi 
přijde i pro tvoje texty takřka signifikantní. Včetně třeba – opět – Martina Juháse, 
kde už samotný název je tak trochu mystifikace, někdo by řekl až klam. Vedeš text 
k něčemu, k čemu takřka nedojde. Proto bych se rád zeptal: Jaký je tvůj vztah ke 
kravatám?
Ale ty kravaty… Ptají se mě na ně pořád, v každém rozhovoru, jednou se mě na ně 
ptali i v České televizi. Ano, je to pravda, mám kravatu. Dlouhé roky jsem se oblé-
kal jako teenager, trička a tenisky a tak, ale pak jsem si našel holku, která shodou 
okolností dělá v tý Český televizi, a ta ze mě udělala něco úplně jinýho, štramáka 
v kravatě. Nyní, mohu snad říct, na sobě mám již dvě formy: nahý jsem ve formě, 
cvičím, dělám kliky, no a na téhle formě mám další formu čili tu kravatu, oblek atd. 
Člověk se v jednu chvíli musí rozhodnout: co bude s mým životem, čím budu? Teena-
gerem, nebo štramákem? Jakou formou půjdu dál světem? Budu mluvit od srdce, či 
nepřirozeně? Budou mé věty chodit v teniskách, či v krásných lakovaných botách za 
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čtyři tisíce? Skočil jsem v pětatřiceti po hlavě do života, uvázal jsem si kolem krku 
kravatu… 

Od založení jsi členem prestižního uskupení Asociace spisovatelů, donedávna jsi 
působil i jako člen výboru. Byla by škoda toho nevyužít a na Asociaci se tě alespoň 
trochu neoptat… Takže: Když jedeš do ciziny, jaký preferuješ způsob dopravy?
Mám rád letadla, ale důvodem není jen ta rychlost a celková efektivnost přepravy, ale 
i jeden pro mě velmi podstatný detail, a to ten, že v letadle znám své místo. Když o tom 
teď ale přemýšlím, tak si uvědomuju, že své místo můžu znát i ve vlaku a autobusu, 
když si udělám rezervaci (v tom případě si mohu vybrat i místo u okna, stejně jako 
v letadle, že ano?), takže ta moje příchylnost k létání asi musí vězet i v něčem jiném… 
Tak jednak letadlo nemůže být přeplněné, narvané, to je jasné; v letadle se nestává, 
že by se někdo držel tyče, nikdy se mi nestalo, že bych se musel prodírat uličkou 
k záchodům. V letadle se vždy dá dýchat. V letadle se moc nechodí, ano, i to mi moc 
vyhovuje, jen potichu k záchodům a zpátky, a ať už jde kdokoli, v těch krocích je vždy 
jistá míra pokory, ostychu, nenápadnosti… V letadle si žádná parta nedovolí zabrat 
zadek nebo prostředek nebo jednu řadu a hrát v ní pak na kytaru country. V letadle 
nemusím čekat na revizory a na průvodčí, v letadle je klid… A letušky. Nedílnou sou-
částí létání jsou letušky, což je krásně vytvořené, prosvětlené slovo, povolání, tvar… 
Letušky jsou vytrvale krásné, snižování nákladů na to nemá žádný vliv. Možná už po 
novu nejde ani tolik o krásné tváře, krásná těla a krásné úsměvy jako spíše o krásu 
celého toho nyní již do velké míry překonaného konceptu – o krásu slova letuška, 
o krásu myšlenky, že cestování je vhodné, dobré či účelné zpříjemnit přítomností 
krásných ženských a mužských těl… V nejmodernějším dopravním prostředku se tak 
setkáváme s prvkem, který je v rámci veškeré dopravy tím zdaleka nejarchaičtějším… 
K zábleskům slunce na křídlech prostě nerozlučně patří letmé pohledy do ženských 
podpaží, když letušky zavírají ty úložné prostory na příruční bagáž… 

V poslední době se objevovala poměrně velká spousta rozhovorů s tebou. Říkám 
si, jestli tě trochu nemrzelo, že jsi pozornost vzbudil možná nejvíce právě skrz di-
vadlo, respektive kontroverzní téma tvého dramatického textu, a David Zábranský 
jako spisovatel a jeho romány možná tolik pozornosti nedostaly, ačkoli si ji jistě 
zaslouží. Ale já se chci zeptat na něco jiného… Ono to s tím vůbec nesouvisí, ale 
věříš v Boha?
Ale ne… Ale postupně… V roce 2006 jsem vydal prvotinu s názvem Slabost pro kaž-
dou jinou pláž, což byl román, kterému se krom Litery dostalo i hodně pozornosti. 
Považuji ho za svoji jedinou nepovedenou věc, ten text v mnoha ohledech selhává. 
Pak přišel Šternův pokus milovat čili další román, a dva kratší experimentální texty, 
všechno méně pozornosti, lepší texty… V poslední době pak román Martin Juhás 
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čili Československo, dobrý text, hodně pozornosti, a to divadlo, Herec a truhlář Majer 
mluví o stavu své domoviny, hodně pozornosti, text OK, snesu ho, místy je vtipný… 
Divadlo je o Zemanovi, o tom, že ho mám rád… Nic velkého, ale média tyhle drobnosti 
zajímají… Pozornost se mi líbí, stejně jako třeba holky, ale zároveň nejsem takový 
idiot, abych si myslel, že pozornost mne může z dlouhodobějšího hlediska přibližovat 
ke spokojenosti a ke štěstí, k uspokojení v oblasti tvorby. Stejně tak si nepletu holky 
a lásku; umím rozeznat jednu formu uspokojení od druhé… Takže stručně: o pozornost 
jde a nejde. Čili mě to mrzí i nemrzí; nehledě k tomu, že to není tak úplně pravda, co 
tvrdíš… No a na poslední otázku – ale jo.
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Spisovatel v pohádkovém lese

Rozhovor s Janem Řehounkem

ALEŠ MISAŘ

----------------------------

Jan Řehounek (* 1950) se narodil v České Lípě, ale ve svých šesti letech se s rodiči 
přestěhoval do Nymburka. Dnes již patří mezi spisovatele neodmyslitelně spjaté se 
středním Polabím. Žánrová paleta jeho psaní je velmi rozrůzněná – od pohádkových 
knih pro děti přes vzpomínkové prózy a sebrané místní pověsti, historické detektivní 
prózy až po literaturu faktu. Jejich společným znakem je téměř výhradně regionální 
zaměření. To platí i pro jeho novinářskou odnož činnosti. V roce 1992 vydal svou 
první knížku Pověsti z Kaplanky a od té doby se tvůrčí stavidla otevřela – následovaly 
více než tři desítky titulů. Patrně největšího ohlasu dosáhl na poli literatury faktu. 
Jeho práce se pohybují na pomezí historie a národopisu a vždy si udržují populár-
ně-naučnou povahu. Za knihy Osudové okamžiky 100 let vojenského výcvikového 
prostoru Milovice-Mladá (2006) a Nymburk – královské město v červených hradbách 
(2012) obdržel regionální Ceny Miroslava Ivanova, za knihu Rytíř smutné postavy 
– básník Jan z Wojkowicz (2014) Cenu Petra Jilemnického. Mimo to znal osobně 
spisovatele Bohumila Hrabala, kterého ctí, a neváhá šířit „hrabalovskou osvětu“ 
mezi veřejností i ve spolupráci s rozhlasem nebo televizí nejen v čase význačných 
výročí. Ne náhodou patří k zakládajícím členům Klubu čtenářů Bohumila Hrabala. 
Několik jeho próz přetavil do divadelní podoby. Jan Řehounek také vede nakla-
datelství regionálně zacílené literatury Kaplanka. Od dětství je rovněž náruživým 
fotografem. 

„Vším jsem byl rád,“ praví Jan Neruda v jedné básni. Jakými povoláními sis v životě 
prošel, než ses dopracoval ke spisovateli na volné noze?
Prošel jsem řadou profesí. Vyučil jsem se elektrikářem a pracoval v nymburských 
železničních dílnách. Při zaměstnání jsem studoval, pak jsem pracoval v kulturním 
domě (provozní pracovník, vedoucí oddělení, zástupce ředitele), v regionálních 
novinách jako redaktor, šéfredaktor, vydavatel, na Výstavišti v Lysé nad Labem ve 
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funkci manažera výstav. Nyní jsem spokojeným důchodcem, který si píše knížky 
a spolupracuje se sdělovacími prostředky.

Kdy jsi začal pociťovat náklonnost k literatuře vůbec? Kdy nastal ten zlom, že 
u tebe propukla záliba v psaní? Dovedeš si vybavit ten rozhodující moment, který 
tě nasměroval na literaturu faktu?
Psavec jsem byl už od dětství. První knížku Pověsti z Kaplanky jsem napsal v eufo-
rii porevolučních vymožeností svobody slova. Celý život jsem se zabýval historií 
Nymburka, sbíral jsem historickou literaturu, vypisoval jsem si informace a postře-
hy, které mne zaujaly. Od toho už byl pouhý krůček k psaní literatury faktu. Ta je 
mým hlavním zaměřením, tím ostatním, například pohádkami, se odreagovávám 
od náročného bádání v archivech či v odborné literatuře. Nebo se také naopak 
může stát, že dojde inspirace v beletrii. Proto mám vždy rozepsaných několik věcí 
najednou. 

Jakým řízením osudu se z rodáka z České Lípy stane zakládající člen Klubu přátel 
starého Nymburka?
Česká Lípa je pro mne opravdu pouhým rodištěm. Do svých šesti let, kdy jsme se 
odstěhovali, jsem si nestačil k tomuto městu, mimochodem v padesátých letech na 
rozdíl od současnosti velmi nevlídnému, vytvořit vztah. Nymburk jsem adoptoval za 
svůj rodný a mám ho rád.

Dvakrát jsi dostal Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu a jednou Cenu Petra 
Jilemnického. Objasnil bys blíže, čím se zabývaly oceněné knihy?
Kniha Osudové okamžiky mapuje dlouhou stoletou historii vojenského výcvikového 
prostoru Milovice-Mladá. Měla velký úspěch, vyšla ve dvojím vydání, obě byla velmi 
rychle vyprodána. Třetí vydání vyšlo v jednom dárkovém kusu – věnované měs-
tem Milovice prezidentu Miloši Zemanovi. Nymburk – královské město v červených 
hradbách zpracovává formou nevelkých kapitol a příběhů sedmisetletou historii 
mého města. Rytíř smutné postavy je životním příběhem dekadentního nymburského 
básníka Jana z Wojkowicz, velmi zajímavého literáta i člověka žijícího na přelomu 
19. a 20. století.

Jak jsi přišel k té prazvláštní přezdívce „malej Ventil“, kterou jsi vetkl i do titulu 
jedné své vzpomínkové knihy?
To byla klukovská přezdívka, jež vznikla takto: Mému staršímu bráchovi začali 
kluci říkat Řehounek-Šlahounek. Od šlahounku už byl jen krůček k ventilku a ven-
tilovi. A protože byl větší nežli já, zůstala mu přezdívka velkej Ventil a na mne zbyl 
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malej Ventil. A ta kniha pojednává o tom, co malej Ventil prožíval jako dvanáctiletý 
kluk.

Znal jsi osobně Bohumila Hrabala. Jsou nějaké okamžiky s ním, které se ti obzvláště 
vryly do paměti?
To je naše seznámení. Tehdy jsem byl malý kluk a s mým kamarádem Pepíčkem jsme 
se přidali k panu Hrabalovi, který šel s jejich bernardýnem na procházku podél Labe. 
Bohužel si nepamatuji, co nám při těch procházkách vykládal, protože se opakovaly,  
ale moc nás to bavilo.

V 90. letech jsi působil jako šéfredaktor v týdeníku Nymbursko a po jeho převzetí 
vydavatelstvím Vltava-Labe-Press jsi posléze založil vlastní týdeník Polabské listy. 
V čem tehdy bylo snazší či naopak těžší vést regionální periodikum?
Moc mě to bavilo. Bohužel vedle toho psaní byla ještě druhá stránka, a to finan-
ce. Kvůli nim jsem měl velmi často bezesné noci. Nakonec jsme to právě kvů-
li financím v  zostřeném konkurenčním boji museli vzdát. Ale ničeho nelituji. 
Dodnes se ke mně hlásí lidé z venkova, kteří oceňují, že jsme pravidelně psali 
i o těch nejmenších vesnicích, což ta dnešní centralizovaná média pochopitelně 
nedělají.

V letech 2002–2010 jsi z pozice manažera organizoval Polabský knižní veletrh 
v Lysé nad Labem. Jakou máš zkušenost s tímto mamutím podnikem a proč jsi od 
něj po několika ročnících jeho pořádání upustil?
V žádném případě to nebyl mamutí podnik, ba právě naopak. Polabský knižní ve-
letrh byl komorní a měl přátelskou atmosféru. Mojí ambicí bylo, aby se vystavující 
nakladatelé a knihkupci cítili na výstavišti dobře, aby jejich kontakt s návštěvníky byl 
osobní a aby se nejednalo pouze o prodejní akci, ale jednalo se i o setkávání čtenářů 
s autory, ilustrátory, nakladateli apod. To se mi, myslím, dařilo. No a skončil jsem 
proto, že jsem onemocněl a následně odešel do důchodu. I když částečně stále spo-
lupracuji – organizuji literární soutěž (vyhlašovanou každoročně právě Výstavištěm 
Lysá nad Labem – pozn. red.). 

Nezanedbáváš ani dětské čtenáře. Ustálil se ti v letu let nějaký recept na psaní pro 
děti, jak a čím je oslovit? Dáváš své knihy číst pokusně i svým vnoučatům?
Moje vnoučata jsou prvními čtenáři, samozřejmě. Už od své první knížky pro děti 
Pravda pravďoucí si ověřuji, zda jsou moje pohádky pro dětského čtenáře stravitelné. 
Chodím s nimi do mateřských a základních škol, čtu je dětem, povídám si s nimi. To 
je velmi efektivní. A hlavně zůstávám i jako dědek stále malým klukem.
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Jedním z tvých odskoků od Nymburka bylo sepsání beletristicky pojatých dějin 
města Kopidlna a několika přilehlých obcí. Jak se nymburský patriot dostane 
k psaní o Kopidlnu? 
Byl jsem osloven paní starostkou. Doporučil mě můj kamarád – učitel Olda Sucho-
radský. Ale musím přiznat, že Kopidlno mi bylo blízké, hodně jsem o něm věděl. Moje 
podmínka ovšem byla, že mi bude pomáhat kolektiv spolupracovníků. Takže já jsem 
se věnoval starší historii, kterou lze čerpat z archivu a historické literatury, ostatní 
chystali tu mladší historii a já to pak „česal“ do jednotného jazyka.

Je nepochybné, že se při psaní měníš v badatele, že své knihy musíš „vysedět“ v archi-
vech. Jak dlouho ti průměrně zabere příprava knihy? Kterou jsi připravoval nejdéle?
To je různé. Ale nejkratší doba k sepsání nevelké knihy je rok (samozřejmě nepíšu 
denně). Svůj Nymburk – královské město v červených hradbách jsem psal několik let, 
a to jsem pro něj měl nasbírané podklady už předtím.

Do povědomí čtenářské veřejnosti spadáš spíše jako „regionální“ autor. Avšak 
nenosíš v hlavě i nějaké dílo, například román „univerzálnějšího“ rozsahu?
Někteří autoři se nad označením „regionální“ ofrňují. Já jsem na něj hrdý. A zůstanu 
mu věrný. Píšu totiž vždycky o tom, co důvěrně znám.

Co chystáš a na čem nyní pracuješ?
Právě jsem odevzdal do nakladatelství Regia další knížku do edice Tajemné stezky 
a začínám dělat na další. V počítači mám téměř hotové „železničářské pohádky“ a po-
kračování povídek Uvěřitelné k neuvěření, tentokrát Neuvěřitelné k uvěření. K okamži-
tému vydání mám hotovou pro mne netypickou knížečku veršů s vánoční tematikou. 
Tu si asi vydám sám v komorním provedení, abych měl nějaký dárek pro své blízké 
a kamarády. Rád bych využil zděděnou ručně psanou kuchařku po své babičce v ne-
tradičním dílku o jejím pečení bábovek. Nápadů mám víc… nestíhám!



Kdo je kdo?
Kdo je kdo?

Kdo je kdo?

---------------------
-------------------------

--------------------------





Kdo je Kdo?

19
9

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-----------------------
OdpOvědný redaktOr: Lukáš vavrečka

Kontemplum

Tadeáš Dohňanský – viz oddíl textáže

Tereza Exnerová – viz oddíl redakce

Ivo Harák – viz oddíl textáže

Kateřina Korábková (* 1991) vystudovala žurnalistiku a navazující mediální studia na Fakultě 
sociálních věd Univerzity Karlovy a historicko-literární studia na Fakultě filozofické Univerzity 
Pardubice. V současné době pokračuje na pardubické univerzitě doktorandským studiem a ve 
své disertační práci se věnuje vztahu literatury a meziválečného českého tisku.

Aleš Misař – viz oddíl redakce

Pavel Panoch (* 1974), historik umění. Pracoval jako památkář, od roku 2006 působí na Ústavu 
historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Badatelsky se věnuje památkové 
péči, moderní architektuře 1. poloviny 20. století, raně novověké emblematice a baroknímu 
východočeskému umění. V současné době se usilovně věnuje rešerším pro plánovanou studii 
Kulturní dějiny angreštu. Autorsky nebo spoluautorsky – často ve spolupráci s fotografem 
Štěpánem Bartošem – se podílel na řadě publikací; výběrově: Hradec Králové. Průvodce po 
architektonických památkách od středověku do současnosti (2015); Barokní umění na Chrudimsku 
(2011); Gočár - Wenke (2011); Josef Gočár (2010); Slavné vily Pardubického kraje (2009); Ve 
víru modernosti. Architektura 20. století v Královéhradeckém kraji (2008); Kaleidoskop tvarů. 
Století moderní architektury v Pardubickém kraji (2006); Ke slávě Ducha. Sedm století církevního 
umění v královéhradecké diecézi (2003); Karel Řepa. Pardubický architekt ve věku nejistot (2003); 
Architektonické a stavební plány Pardubicka (1999).

Attila Pató (* 1967), od roku 2007 žije v Čechách. Věnuje se práci s lidmi (učitel, mentor) 
a politické filozofii (esejista, překladatel a recenzent). Překládá z angličtiny a češtiny (Hannah 
Arendtová, Derek Sayer, Mariusz Surosz). Je členem Maďarské filozofické společnosti AV a re-
dakční rady literárního časopisu Ex Symposion. 

Marta Pató se narodila v Hradci Králové, kde v současné době i žije. Překládá z maďarštiny.

Petr Poslední – viz oddíl redakce

Olga Roebuck, lektorka na Univerzitě Pardubice, na Katedře anglistiky a amerikanistiky. 
V roce 2001 získala titul M.Litt. na Strathclyde University v Glasgow, v roce 2007 titul Ph.D. na 
Karlově univerzitě v Praze. 

Carl E. Schorske (* 1915, † 2015). Během armádní služby za 2. světové války pracoval pro 
Úřad strategických služeb, předchůdce CIA, jako vedoucí specialista na politickou špionáž 
v západní Evropě. Po válce vyučoval historii na Wesleyan University v Ohiu, v šedesátých letech 
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na Kalifornské univerzitě v Berkeley a od sedmdesátých let působil až do svého odchodu do 
penze na počátku osmdesátých let na univerzitě v Princetonu. Je autorem knih: German Social 
Democracy 1905–1917: The Development of the Great Schism (1955), Fin-De-Siècle Vienna: 
Politics and Culture (1980; česky: Vídeň na přelomu století; Barrister & Principal 2000), za níž 
obdržel v roce 1981 prestižní Pulitzerovu cenu, Budapest and New York: studies in metropolitan 
transformation, 1870–1930 (spoluautor Thomas Bender, 1994), Eine österreichische Identität: 
Gustav Mahler (1996) a Thinking with History: Explorations in the Passage to Modernism (1998). 
V roce 2004 se stal laureátem ceny Ludwiga Wittgensteina, udělované Rakouskou výzkumnou 
společností (ÖFG).
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OdpOvědný redaktOr: přemysL krejčík

Textáž

Jiří Archalous vystudoval filosofii, zaměřuje se na scholastiku a středověké myšlení. Zabývá se 
sonetem v alexandrinu, ale není mu cizí ani volný verš. Jeho koníčky mimo poesie a filosofie 
jsou umění a historie, obzvláště pak barokní hudba.

Tadeáš Dohňanský (* 1995) studuje historicko-literární studia na Univerzitě Pardubice a po-
lonistiku na Univerzitě Karlově. Žije ve Valašské Bystřici, kde chodí na procházky s liškou 
Bystrouškou, čte a píše.

Michal Dunda, narozen v roce 1968 v Hradci Králové. Autorovou literární snahou je, aby se 
poezie nevzdalovala lidem, tak jak se o to mnozí autoři poezie (ač nevědomky) vehementně 
snaží. Aby jednoho dne nebyla poezie jen odlepenou etiketou na nenačaté lahvi. Dnešní 
dobrá poezie musí čtenáře bavit a zároveň nabízet zamyšlení, sama musí být odpovědí na 
otázku: Proč číst poezii? Spojování zdánlivě nespojitelného, silné pointy a humoru, stále může 
i v dnešní rychlé době a tvrdé ekonomice významně pomáhat čtenářům i tvořivým profesím. 
A tak není divu, když se najednou město Hradec Králové nečekaně změní v ženu a soutok 
Labe s Orlicí v ženský klín s básněmi seřazenými jak zboží v supermarketu tak, aby se auto-
rovu prvotinu vyplatilo projít celou (Hradec Králové – město nad trojúhelníkem bez odvěsny).  
Zdravé pohádky z vlastní zahrádky jsou autorovou třetí knihou, inspirovanou svými dětmi – 
devítiletými dvojičkami.

Ivo Harák, nar. 4. 11. 1964 v Brně. Literární kritik, VŠ pedagog (na UJEP v Ústí nad Labem). 
Člen Obce spisovatelů a Českého centra Mezinárodního PEN klubu. Žije v Benátkách nad 
Jizerou. Autor básnických sbírek (Měkké gumy, Panel Nebe), novely (Meziřečí), souborů stu-
dií i kritik (Nepopulární literatura, Býýýt odněkud) a publikací literárněhistorických (Básník 
a jeho čas, Básník Josef Suchý). Divadlo Agadir uvedlo v Brně montáž z jeho básní a próz pod 
názvem Pedomancie. V nakl. CKK sv. Vojtěcha vydal debuty autorům jako Jiří Koten, Daniel 
Petr, Milan Šedivý, Kateřina Kováčová (Cena Jiřího Ortena za knížku Hnízda) či Stanislav 
Beran. Nyní dokončuje povídkovou knihu Česno. Je nositelem Ceny PLŽe za publicistiku.

Tomáš Jireček (* 1985) je hercem v divadelně improvizační skupině Paleťáci. Je lektorem he-
reckých a měkkých dovedností v Improvision. Jeho básně byly otištěny v těchto periodikách 
a almanaších: Tahy, Partonyma, Lžička v šuplíku, Host, Chuťovky k pivu, Na dva východy. Psal 
texty pro folkrockovou kapelu Zvrchudrát. Ve spolupráci s Lenkou Ondráčkovou a Petrem 
Drahošem vydal sbírku Hrdinové nebo srabi. Je možné si také stáhnout jeho deníkové zápisky 
z Istanbulu s názvem Řvát smíchy jako tur.

Vítězslav Kaprál, rodák ze severočeského Mostu žije v současnosti v Lysé nad Labem a pracuje 
jako dispečer asistenčních služeb. Mezi jeho zájmy patří turistika, umění či historie. Ve volném 
čase se aktivně věnuje psaní prózy i poezie, od roku 2010 dosáhl vícera ocenění v amatérských 
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literárních soutěžích po celé ČR. Mezi jeho oblíbené autory patří např. Umberto Eco nebo 
Virginie Woolfová.

Veronika Kašparová (* 1995) se narodila v Hořicích do rodiny s truhlářskou tradicí. Žije ve 
dvou světech, malé vesničce daleko od všeho a všech a Pardubicích v centru dění se všemi a vším. 
V každé volné chvíli řeže do kytary, dokud nepraskají struny. Často píše texty s existenciální 
tematikou. Miluje stromy a přírodu, která je pro ní jedním ze zdrojů inspirace.

Tereza Klenorová (* 1990, Česká Lípa) vystudovala obor Sociální práce a sociální politika na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, magisterské studium sociologie a solidární ekonomie 
absolvovala na Univerzitě v Lille. V roce 2013 odjela na Erasmus do Bordeaux. Do roku 2016 žila 
střídavě mezi Prahou a Francií, v současné době žije v Praze a pracuje na několika projektech 
(BeCulture, dokument Pechblende). Publikovala v iLeGaLiTu, Dobré adrese, H_aluzi, pravidelně 
také publikuje na svém blogu: vesnu.tumblr.com. V návaznosti na vítězství v Nezvalově Třebíči 
jí v roce 2015 vyšla básnická sbírka První ranní vlnobití (Amaprint, Kernl, 2015).

Tomáš Koloc, narodil se v roce 1977 v Pardubicích, jednom z mála českých měst, kde během 
svého vědomého života nebydlel. Po výtvarném gymnáziu studoval učitelství, což je jedno 
z mála zaměstnání, které nevykonával. Poezii (především lyrickoepickou) píše od prvního 
stupně základní školy, časopisecky ji začal publikovat od roku 1990. Soustavně se zabývá formou 
haiku (je zastoupen v antologii současného českého a slovenského haiku Míjím se s měsícem, 
2013). V mládí vydal dvě samostatné sbírky poezie Osek (2001) a Někdy je to blízko (2003), 
od té doby už má šuplík přeplněn dalšími básněmi, které ovšem nevydává, protože nemá čas 
pro ně shánět vydavatele (zveřejněné verše patří mezi ně). Celkem 22 let pracuje jako publi-
cista, za kteroužto dobu okusil práci v novinách, časopise, rozhlase i nakladatelství, překládal 
z angličti ny, francouzštiny, chorvatštiny a lužické srbštiny, a byl přeložen do angličtiny, němčiny 
a ruštiny. Od svých třiceti let k literám přidal další povolání: stal se z něj sociální pracovník.

Aleš Kozár (* 1975, Most) vystudoval bohemistiku a slovenistiku na FF UK v Praze. Od roku 
2007 přednáší o slovinské literatuře a kultuře na FF Univerzity Pardubice. Překládá ze slovin-
štiny, mj. díla Vladimira Bartola, Feriho Lainščka, Polony Glavanové, Lojze Kovačiče, Gorana 
Vojnoviće aj., píše eseje, recenze, odborné články.

Přemysl Krejčík – viz oddíl redaktorů

Ondřej Krystyník (* 1993) pochází z Mariánských Lázní, studuje v Brně anglistiku. Publikoval 
v časopisech Host a Souvislosti.

Lubomír Macháček – viz oddíl redakce

Aleš Misař – viz oddíl redakce

Milan Petrák je datový analytik, absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT. Publikovat začal 
v roce 1999 a od té doby mu v časopisech, novinách a antologiích doposud vyšlo zhruba še-
desát povídek. V roce 2007 publikoval u nakladatelství Triton román Výrobce osudů. V roce 
2011 následovala kniha Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (Dybbuk), následovaná 
v roce 2016 titulem Terapie chaosem aneb Jak nejistota člověka posouvá i rozvíjí (Dybbuk). 
Na webových stránkách iracionalita.net publikuje výsledky kvantitativních textových analýz 
politických subjektů.

Aneta Plšková – viz oddíl redakce
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Kamil Princ – viz oddíl redakce

Ladislav Slezák (* 1990). Básník pocházející z Pardubic. Na Univerzitě Pardubice vystudo-
val magisterský obor Dějiny literární kultury. V současné době je učitelem na střední škole. 
Debutoval rozsáhlou básnickou skladbou Noc s klaunem. V roce 2015 mu vyšla sbírka veršů 
s názvem Monotónně znějící samoty. Publikoval v časopisech Tahy, Partonyma a Plž.

Michal Téra (* 1976) pochází z Trutnova. V současné době působí na Katedře literární kultury 
a slavistiky FF UPCE.

Bronislava Volková, narozena 15. 5. 1946, je česko-americká básnířka, výtvarnice, vědkyně 
a překladatelka. Je autorkou jedenácti knih existenční a metafyzické poezie, řady dvojjazyčných 
sbírek, jakož i vědeckých knih o teorii emotivních znaků v jazyce a o české literatuře, článků, 
povídek, esejů a překladů poezie. Viz např. velká antologie pětašedesáti českých básníků Po 
hřbetě ďábla / Up the Devil’s Back. Své koláže vystavuje jak v Evropě, tak v Americe a používá 
je i v multimediálních představeních. Je emeritní profesorkou slavistiky na Indiana University 
v Bloomingtonu ve státě Indiana, USA, kde po třicet let vedla bohemistiku. V současné době 
žije v Praze a v Bloomingtonu.

David Zábranský – viz oddíl setkání
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OdpOvědný redaktOr: aLeš misař

Setkání

Jan Řehounek (* 1950) se narodil v České Lípě, v šesti letech se rodina přestěhovala do Nym-
burka. Pracoval postupně jako elektrikář, provozní vedoucí a pracovník kulturního domu. 
Po roce 1989 pracoval jako novinář v regionálních novinách, stal se šéfredaktorem týdeníku 
Nymbursko, posléze šéfredaktorem a vydavatelem týdeníku Polabské listy, šéfredaktorem 
Středočeských listů. Žurnalistice se věnuje jako volný novinář – spolupracuje s řadou časopisů 
a rozhlasových stanic. Je stálým autorem internetových Pozitivních novin. Stal se zakládajícím 
členem Společnosti přátel starého Nymburka – vydává občasník Kaplanka, a Klubu čtenářů 
Bohumila Hrabala – vydává občasník Nymburský pábitel. Aktivně se podílí na kulturním životě 
v Nymburce. Je členem Obce spisovatelů, Klubu autorů literatury faktu, Klubu autorů literatury 
pro děti a Spolku českých bibliofilů. Založil regionální nakladatelství Kaplanka, v němž vydává 
knihy z vlastní tvorby a knihy svých přátel. (Převzato z webových stránek autora.)

David Zábranský (* 1977). Jeho prvotina s názvem Slabost pro každou jinou pláž byla oceně-
na Magnesií Literou, novela Edita Farkaš byla nominována na Českou knihu a Škvoreckého 
cenu. Zábranského texty vycházejí v českých i zahraničních antologiích a časopisech, Slabost 
pro každou jinou pláž se v roce 2014 dočkala maďarského překladu. O rok později vychází 
rozsáhlý román Martin Juhás čili Československo. Od září 2016 pak v Praze dávají Zábranského 
divadelní prvotinu s titulem Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny. Zábranský žije 
v Praze a Athénách.
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OdpOvědný redaktOr: ZuZana martínkOvá

Výtvarníci

Martin Korec, výtvarník a grafik na volné noze bytem v Ostré u Nymburka. Rád pracuje 
s mystickými, až snovými motivy, užívá nejraději akvarel a tuš. Životní motto: „Optimismus 
je známkou nedospělosti.“ (Schopenhauer)

Nikkarin (* 1987) je kreslíř komiksů a ilustrátor na volné noze, autor několika komiksových 
knih. Spolupracuje pravidelně i nepravidelně s řadou periodik (Čili Chili, Právní rádce, Redway, 
Raketa, Čtyřlístek a další), ilustruje převážně dětské knihy a je autorem mnoha knižních obálek. 
Má rád spánek a videohry. Jeho tvorbu naleznete na stránce: www.nikkarin.cz

Martin Šugár – MrFREAKE (*1996) Pochází z Bratislavy, kde vystudovat Strednú školu 
úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru (ŠUV) se specializací Grafika a propagačná grafika. 
Vytváří obálky pro malá vydavatelství, je mj. autorem obálky knihy Kvantové víly Alebo neznámi 
hrdi novia tvoria dejiny. Má v oblibě klasické výtvarné techniky, jako je suchá jehla nebo lept. 
V případě komiksu ale pracuje výhradně s tuší. Momentálně vytváří komiks SACRAMENTUM.
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Redakce

Tereza Exnerová, studentka literatury. Literárních ambicí se vzdala po zjištění, že literatura 
nikoho nezajímá. Ve volném čase je matkou rodiny plyšových želviček.

Přemysl Krejčík (* 1991 – † zatím ne). Býložravec, básník a prozaik. V redakci Partonymy pů-
sobí od roku 2013, od roku 2015 jako šéfredaktor. Knižně debutoval básnickou sbírkou Křehké 
nepřenášet (2015), měsíc po vydání se stal jedním z autorů románu Šest nevinných (2015), který 
vznikl během 72 hodin nepřetržitého psaní za výlohou pražského knihkupectví Neoluxor. Dále 
je autorem sbírky sci-fi povídek Kybersex (2016), jeho zatím posledním počinem je román 
Univerzální katalog zoufalců (2016). Na letošní rok připravuje k vydání druhou sbírku poesie.

Lubomír Macháček (* 1947), původním povoláním psycholog, spisovatel, redaktor literár-
ního časopisu Partonyma. Do povědomí čtenářů vstoupil povídkovou knihou Písek v zu-
bech (1978). Vedle niterně zaměřených povídek, např. Láska v kaluži (1975), Co skrýváme 
pod kůží (1979), Manželky a jiné ženy (2011), Zelené vdovy (2015) a románů A budeme šťast-
ni (1985), Zasvěcen démony (2001), Milenka půlnoc (2003), se věnoval též žánru sci-fi: Výlety 
do snů (1984), Fantastický mezičas (1989), Upíří tanec (1993). Píše i knihy pro děti: Poklad 
na Kunětické hoře (1997, 2007), Zač je v Pardubicích perník (2002), Jak chutná v Pardubicích 
perník (2004) a Jak voní v Pardubicích perník (2007). V posledních letech publikoval pod 
pseu donymem Adam Borek pobídkové knihy s krimi tematikou. Jeho prózy se objevují v řadě 
domácích i zahraničních antologií.

David Mareš (* 1981), bez poetické (pří)slušnosti. Narozen v Praze, v kterémžto městě žije 
i nadále (žije-li a nežije-li jinde). Některé jeho básně jsou zastoupeny v Almanachu neodeka-
dence (2012) či ve sborníku haiku Míjím se s měsícem (2013). Své verše též osobně prezentuje 
před publikem v pořadech Opilé koráby (Praha, klub Mandragora), Zrcadlení duší (Nymburk), 
Večer přiměřených depresí (Praha, Jiný kafe) a dalších. S částí jeho tvorby se čtenáři mohli 
seznámit i na několika literárních serverech, ve sbornících z literárních soutěží, kterých se autor 
účastnil, a nejspíše i jinde (zlí jazykové například tvrdí, že křídou psané osmiverší, které na jaře 
roku 2003 smyl déšť z chodníku v pražských Riegrových sadech, bylo až podezřele marešov-
ské). Za stavu redakční nouze plní funkci „překladatele“ slovenských textů do jazyka českého.

Zuzana Martínková (* 1991), amatérská výtvarnice, filmový nadšenec, čtenářka. Vystudovala 
Historicko-literární studia na Univerzitě Pardubice a navazující magisterský obor tamtéž. 
Toho času doktorand a brigádník.

Aleš Misař (* 1984) se narodil v Nymburce, kde žije doposud. Vystudoval germanistiku na 
Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje jako překladatel a lektor jazyků včetně 
českého. Vydal básnické sbírky Neštěstí v lásce, štěstí v poezii (2004), Proti armádě tvé krásy 
(2006), Patřím Noci (2009) a Lunoryty (2013 jako e-kniha). Vedle knižních vydání publikoval 
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také v časopisech např. Psí víno, Divoké víno a Tvar, jeho verše zazněly v pořadu Českého 
rozhlasu Zelené peří. Esejemi kroužícími kolem poezie přispíval do ročenky Univerzity 
Pardubice Tahy a do H_aluze. Je zástupcem šéfredaktora literárního čtvrtletníku Partonyma. 
Vedle vlastní autorské tvorby se zabývá eseji, recenzemi a překládáním poezie (Sonety Orfeovi 
R. M. Rilka vyšly v nakl. Literární salon 2013), na rok 2017 připravuje k vydání novou sbírku 
Na dně rozednění.

Aneta Plšková (* 1991), pendluje z rodného Hradce do Pardubic, kde studuje filozofickou 
fakultu. Dosud publikovala v časopisech Tahy, Protimluv a Host. Volné chvíle tráví v práci 
s knížkou v ruce. Nemá čas ztrácet čas.

Petr Poslední (* 1945), Doc. PhDr., CSc., literární historik a teoretik, zabývá se srovnávacími 
dějinami české a polské literatury a problematikou literární kultury. Dosud vydal mj. knižní 
monografie: Hranice dialogu. Česká próza očima polské kritiky 1945–1995 (1998), Měřítka sou-
vislostí. Česká a polská literární kultura po roce 1945 (2000), Paměť hor. Z literárního povědomí 
východních Čech po roce 1945 (2001), Polské literární symboly (2003), Obtížná kontinuita. Dvojí 
recepce polské literatury z let 1945–1959 (2004), Spisovatelé jako čtenáři. Tři česko-polské parale-
ly (2006). Je autorem reportážně laděných vzpomínek Krok ze stínu (2002) a syntetických prací 
z dějin polské literatury Jákobův žebřík. Polská literatura v letech 1945–1969 (spolu s Malgorzatou 
Kowalczyk, 2008) a Zápas s Leviathanem. Polská literatura v letech 1970–1990 (2011). V roce 
1997 obdržel cenu Polcul Foundationa v roce 2010 vyznamenání Honoris Gratia prezydenta 
Krakowa. Dalším esejisticky laděným dílem je Taktika přepisu. Polští autoři v časopise Světová 
literatura (2014). V roce 2016 mu vyšla vzpomínková publikace Knihy bez záruky.

Kamil Princ (* 1987) se narodil v Žatci a nyní žije v Praze. Vystudoval obor Jazyková a lite-
rární kultura na Univerzitě Hradec Králové. Věnuje se komponování hudby, textování, hře 
na hudební nástroje a zpěvu. Obdržel několik literárních ocenění, mezi nimi např. 1. místo 
v soutěži Literární Varnsdorf 2012, 1. místo v literární soutěži Jindřichohradecký Textík 
2012 a Zvláštní cenu redakce časopisu Host. Vydal básnickou sbírku Sonáta pro rezavou harfu 
a uspořádal Almanach neodekadence.

Jiří Studený (* 1960), básník a esejista, vysokoškolský učitel; na Katedře literární kultury a sla-
vistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se zaměřuje na výuku tvůrčího psaní a rétoriky, 
v jejichž rámci se snaží využívat metodických postupů různých motivačních a transformač-
ních systémů, současných i historických (dramatická výchova, buddhistická a taoistická jóga, 
kreativní konstelace, artefiletika a koučování aj.). Zabývá se rovněž literární teorií, kterou ve 
smyslu své specializace přednostně chápe jako aplikovanou poetiku; mezi lety 2007–2016 se 
podílel na vydávání literárněkulturního časopisu Tahy, od roku 2010 v pozici šéfredaktora; 
je spoluautorem a editorem dvou kolektivních monografií (Pop & brak. Populární literatura 
v kontextu proměn literární kultury, 2014, společně s Antonínem K. K. Kudláčem; Sedm sta-
tečných a spol. Próza psaná ženami v kontextu současné české literární kultury, 2015, spolu s Ivo 
Říhou). Knižně vydal šest básnických sbírek, nejprve pod vlastním jménem (Soulbuilding, 1996; 
Lotosové zajetí 2004; Zase básně, 2008), později pod současným pseudonymem Krejzyber, 
respektive Dr. Krejzyber(d) (Myslet jako auto, 2011; S lotosem za pasem, 2013; Varných konvic 
sten, 2015). Jeho poezie byla zařazena do sborníků Antologie české poezie II. díl (1986–2006) 
a Nejlepší české básně 2009; nejnovější titul Povytažený dráp. Eseje o tvůrčím psaní navazuje na 
publikaci Dramata jazyka. Teorie literatury a praxe tvůrčího psaní (2010).

Lukáš Vavrečka  (* 1987), člen Asociace spisovatelů a Obce spisovatelů ČR, zakla datel 
a mezi lety 2012–15 i šéfredaktor literárního čtvrtletníku  Partonyma. Je autorem 
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knih Revolucionáři (2005), Vyhnanec s křídly (2008), Partitura (2011), Idealistický román (2009), Ali-
bi na příští noc (2014), Dej holce jméno (2015) nebo Ztracená generace (2017). Je rovněž 
spoluautorem a editorem několika literárních almanachů a detektivního románu Šest nevin-
ných (2015) spolu s Davidem Zábranským, Jiřím W. Procházkou, Janem Svitákem, Josefem 
Pecinovským a Přemyslem Krejčíkem. Vystudoval Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice, 
v témže městě dosud žije, živí se jako technický redaktor na FF UPCE, a příležitostně také jako 
jazzový pianista. V jeho díle se setkávají prvky detektivního žánru, lyrického románu i ma-
gického realismu, především pak klade důraz na reflexi těchto žánrů i literatury jako takové.

Anna Gudrun Vavrečková (* 1991) se narodila v Pardubicích, kde dosud žije a vychovává 
syna. Pro radost programuje informační systémy a weby a v redakci časopisu působí jako 
správce systému a webmaster.
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