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E ditorial

Hrát si na hranici
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Nevím, zda šlo od kolegů o zlomyslnost, či snad opravdu mé úvodní slovo postrádali. Ať je to jak chce, na poslední redakční radě jsem se dal přemluvit k tomu, abych
úvodníky Partonymy zase začal psát. Mám-li být upřímný, nemuseli mě přemlouvat
dlouho a já se do své obnovené povinnosti pouštím s velkou chutí.
A proč vlastně editorialy zmizely? Původně to byl nedostatek místa, pak se zkrátka
nějak zapomnělo. Poslední úvodník jsem psal v roce 2016 pro dvojčíslo Umění zločinu
/ Zločinné umění. Následovala naše prozatím nejužší Partonyma o hudbě a výtvarném
umění v literatuře, kam se ani přes její štíhlý (a chce se říct až anorektický) rozsah
úvodník zkrátka nevešel, neboť jsme shodou okolností zrovna museli šetřit na každé
stránce.
Od té doby se mnohé zlepšilo, rozsah další Partonymy se blížil hranici dvou set
stran a ani žádné z následujících čísel nekleslo pod stovku. Nyní držíte v ruce (či
pravděpodobněji čtete online) zase jedno poměrně tenké vydání, alespoň na poměry
našeho časopisu. Tentokrát není na vině nutnost zkracovat a třídit a vyhazovat i to,
co bychom jindy rádi otiskli. Dá se říct, že tentokrát jsme to tak zkrátka chtěli. Do
Hry na hraně: Pohybu a rovnováhy přišel velký počet příspěvků a náš redakční tým
vybíral tak, abychom vám přinesli to nejlepší a zároveň aby otištěné texty byly pokud
možno co nejrůznější a nejpestřejší.
Jak je již tradicí, setkávají se v našem časopise básně, prózy a články autorů zavedených (tentokrát například Ludvík Němec či Ivana Myšková) s texty těch, kteří
jsou širšímu čtenářskému okruhu doposud neznámí. Nemálo autorů u nás dokonce
debutuje. Čeho však tiskneme poměrně málo, jsou překlady současných zahraničních
autorů. Několik se jich na našich stránkách za těch osm ročníků již objevilo, přesto
mám velkou radost, že v aktuálním čísle si k nim můžeme přidat další dva: maďarského
básníka Mária Z. Nemese (v rubrice Setkání s ním naleznete také rozhovor) a polského
básníka a prozaika Tomasze Majerana. A co víc, v obou případech jsme prvními, kdo
zmíněné otiskne v češtině, a tak s těmito dvěma milými chlapíky můžeme – alespoň
prostřednictvím jejich textů – seznámit i české publikum.

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

----------------------------
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Téma Hra na hraně v sobě totiž obsahuje i ono oblíbené balancování na hranici.
Ať už jde o hranici žánru nebo formy, hranici mezi známými a neznámými autory
či o překračování hranic státních a o navazování spolupráce se současnými autory
z jiných zemí. Doufáme, že budete s Partonymou spokojeni a u námi vybraných
textů oceníte nejen jejich literární kvality, ale i hravost, projevenou v mnoha z jejích
možných podob. Abych svůj krátký úvod zakončil větou balancující na hraně velikého
klišé, dovolte mi na závěr konstatovat: Jsme přesvědčeni, že ve Hře na hraně najdete
vše zmíněné a ještě mnohem víc.
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-------------

Přemysl Krejčík, šéfredaktor

Textáž

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

Textáž
---------------------

Textáž
-------------------------
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Magický realismus

---------------------------LUDVÍK NĚMEC

Ta žena na Juliše pohlédla zrovna ve chvíli, kdy nás už zase otravoval svými chytráckými posměšky nad touto prý ubohou pouťovou zábavou, sklouzla očima na nás,
bezpochyby vhodnější i vděčnější objekty ženského zájmu, ovšem pak se kupodivu
vrátila k Julišovi, napřed jen kouzlícíma očima a pak i třemi nejistými kroky, neboť
její krása měla svou váhu a jehlové podpatky se bořily do koberce pódia.
Šla ke mně jako koza na ledě. Nebo přesněji: spíš klisna, černá, silná, zpocená klisna
s vyvalenýma očima a vyceněným chrupem. Ordinérní kráska, vhodná tak do masturbačních představ těch křupanů kolem mě, kteří mě – jako vždy, jako vždy, jako už po
tisíciletí – přehlasovali, ať konec roku oslavíme v tomto ubohém, byť obrovském varieté.
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-------------

„Ty…“ řekla tomu chudáčkovi překvapivě dětským hlasem a vztáhla k němu bílou,
oblou a jaksi až příliš nahou paži, a když se vyděsil více než před chvílí, kdy ho poprskal cvičený šimpanz, nakročila jednou nohou na zábradlí naší lóže a teď už na něj
mířila všechna těžká děla jejího velkorážného těla, plné stehno v řídce síťovaných
punčochách, hladké koleno, výrazně vyboulené pohlaví, spíš zdůrazněné než kryté
proužkem blankytného saténu, vyzývavý úsměv i pohled i zmíněná paže – paže, kterou
Juliše zachytila, když jsme ho prudce vystrčili z lóže a on, oslepen reflektory, zakopl
o schůdky na pódium.
O prázdninách po maturitě – a to už je dávno – jsem se s několika spolužáky přihlásil
na brigádu do městských jatek, mně osobně nešlo ani tak o peníze, jako spíše o bezprostřední dotek s tím, co jsem v duchu nazýval drsnou stranou života. Byla hladká – neboť
jediné, čeho jsem se celý měsíc dotýkal, byly vepřové půlky: řezníci prase porazili, vyvrhli,
rozpůlili a hlavou dolů zavěsili na stropní kolejničky, po nichž jsem to dosud teplé a často
i chvějící se maso tlačil přes halu k mrazírnám. Občas mi na krvi a tuku uklouzly nohy,
a tu jsem padal obličejem na hladkou, čerstvě oholenou prasečí kůži a musel jsem se
pevně přidržet toho masa, aby se řezníci nesmáli mému pádu.

T extáž
Ten pitomec! Bylo se vskutku čemu smát, když se polekaně zmítal v její sladké náruči, stvořené pro docela jiné muže nežli tohoto otravného doktůrka, který při každé
příležitosti důležitě opravoval anglickou výslovnost konferenciéra. A bylo ovšem
i co závidět, když jej ona táhla za ruku do středu půlkruhového pódia, sama rovněž
tvořena ze samých kruhů a polokoulí, jejichž střed je nám všem bolestně znám, neboť
kružítko mívá ostrý hrot.
Ale přejděme raději od oblin ke hranám a rohům, neboť takový už je svět a rovněž
na Juliše čekali uprostřed pódia čtyři na sobě postavené krychle a jeden zvláště stojící
hranol, jehož základna byla stěží půlmetrová. Byl tam samozřejmě také kouzelník,
přesněji Mistr Velké Magie – ale co o něm říct kromě uznání, že byl šikovný? Co se
naší party i většiny publika týče, mohl zrovna tak sedět na stoličce a předčítat z novin,
neboť jediným skutečným kouzlem tu byla ona, plná a polonahá a překrásná, s černou
hřívou až do pasu a černými touhami pod ním.
Tahat diváky na scénu má podle mého soudu jediný účel: učinit z nich spoluviníky. Ale
jednou to někdo musí otočit!

Když Juliš zmizel, dali jsme se do potlesku, naznačujíce tak, že tento stav věcí by
nám nebyl proti mysli. Jenže pak kouzelník dal zmizet v hranolu i tu krasojezdkyni,
která nepotřebovala koně a při níž nám přece bylo snít o bičíku a ostruhách, o udidle
a sedle. Zhluboka se uklonila do tří stran, dávajíc nám možnost vzdychat při pohledu
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Tak jsem se ocitl v kraji za zrcadlem – neboť na ničem jiném ten trik samozřejmě nemohl spočívat, já přece nezmizel, stál jsem dál v tom těsném hranolu a skrze šikmé sklo
jsem viděl lidi v publiku. Leč oni neviděli mne. Dívali se na mne se zájmem, s jakým
na mne celý život nikdo nepohlédl, snědý vekslák ve vedlejší lóži se dokonce nenápadně
pokřižoval a jeho kurva spolkla olivu z martini i s peckou a ti naši chudáčci tleskali jak
slaboduší – a všechno to nadšení vlastně nepatřilo mně, nýbrž faktu, že jsem zmizel. Že
už jsem pro ně neexistoval. Opakuji, že je mi celkem známa podstata tohoto triku – ale
přesto mne náhle sevřel ubohý, obyčejný lidský strach – a málem jsem to sklo prorazil.
Málem jsem se snad poprvé v životě dopustil násilí, aby mne ti lidé (jejichž nadšením
pro tento podvod jsem tak opovrhoval) opět viděli. Aby mne skutečně viděli. A neudělal
jsem to možná jen proto, že jsem si nebyl zase tak zcela jist, zda by se mi to i po návratu
na pódium skutečně povedlo.

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

První kouzlo nás však potěšilo, protože jsme s úlevou zjistili, proč byl vybrán právě
Juliš. Bylo to kvůli jeho tělesné nepatrnosti. Kouzelník otevřel dvířka hranolu, do
něhož by se skutečný muž nemohl vtěsnat, pohrdavě se usmívající Juliš byl vecpán
dovnitř a zavřen – a když se dvířka otočného hranolu opět otevřela, Juliše uvnitř
nebylo. Hranol byl prázdný.
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na dokonalost ňader i nahých ramen, pozpátku se vsoukala do hranolu, a tu některé
z nás zabolelo pomyšlení, že snad zmizí navždy, že už ji nikdy nespatříme…
Viděl jsem z ní jen obrys proti ostrému světlu reflektorů, vypadala jako ty nestvůrně přebujelé siluety na starých reklamních plakátech – a pak se ke mně přitiskla velkým zadkem
a nahými zády a dvířka se zavřela a ve tmě jsem uslyšel cvaknutí skryté pružiny a pak se
nějaké pero uvolnilo i ve mně, pardon, napjalo. Péro ze slovníku mých ubohých kolegů,
kteří by na to byli určitě dokonce hrdí. Ale ani já jsem se kupodivu nestyděl, neboť za své
tělo přece nemůžeme – a když bylo to mé (hladové) doslova vydíráno vůní jejího potu
a laciné kolínské, když se můj obličej tiskl (v té tmě) k její vlhké šíji, když její bezmála
nahé hýždě horce tlačily proti mému klínu, nedošlo vlastně k ničemu neobvyklému. Ba
možná to byla první má normální reakce po dlouhé době.
Když se dnes nedopatřením nebo z nebytí opět setkáme, ta naše stará parta, nikdy na
to nevzpomínáme. Nebo nanejvýš se ujistíme, že nikdo z nás přece nemohl tušit, jak
to všechno dopadne. Nikdo z nás přece neměl křišťálovou kouli jako ten kouzelník
(říkáme si). A ten v ní stejně hovno viděl (smějeme se), jinak by se radši hned změnil
v holuba a odletěl větrákem.
Vlastně ne, nesmějeme se.
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Za své tělo snad nemůžeme, leč za jeho činy ano – a tak zřejmě nejsem bez viny. Neboť
když se dvířka hranolu opět otevřela a lidé v sále vzrušeně hleděli na něco, co pokládali
za prázdnotu (zatímco prostor byl zcela vyplněn živou hmotou, jíž ještě přibývalo, a já se
snad poprvé necítil prázdným), dotkl jsem se jí. Záměrně. Dotkl jsem se života – a rovněž
toto slovo je třeba chápat i v přeneseném významu, neboť mé ruce sklouzly z jejích boků
a vsunuly se pod vykrojený trikot.
Byla bezmocná. Nemohla se ani pohnout, ani vykřiknout, aby neohrozila trik, a já
jsem mohl před soustředěnými zraky stovek diváků beztrestně dělat to, co jsem si jen
párkrát v životě dovolil s nějakou ženou o samotě.
To všechno mi dnes nepřipadne špatné. Špatné bylo to, že jsem si nalhával něco o spravedlnosti. Říkal jsem si: Zneužila mě k tomuto ubohému triku, a já tedy zase zneužiji ji.
Přinejmenším to tedy zde nebylo na místě.
Věděli jsme, že je to pitomec – ale že zase takový… Když totiž kouzelník zavřel a po
chvíli opět otevřel dvířka a Juliš se vypotácel ven, byl o třídu zábavnější nežli ti přiblblí
klauni před přestávkou. Tak vyjeveně hleděl do prázdného hranolu! Tak zmateně jej
obcházel! Ba dokonce si i klekl a díval se pod otočný podstavec s tak nefalšovaným
zděšením, že lidé vstávali a tleskali. A když kouzelník náhle otevřel čtyři krychle,
stojící na sobě, a ona tam byla ona, Juliš vykřikl.

T extáž
Vykřikl jsem jen a jen hnusem, neboť její tělo bylo předěleno čtyřmi přepážkami a já si
opět vzpomněl na ta jatka, na vysoký tón elektrické pily, rozdělující mrtvá těla na části,
na sladký pach krve, na neustálé kničení pod okny, kde dva imbecilní pomocníci obušky
naháněli ubohá zvířata na smrt.
Žel než jsme se stačili potěšit pohledem na tu znovu zjevenou krásu, kouzelník dvířka
jednotlivých krychlí opět pozavíral – a pak to přišlo: Jednu po druhé klad ty krychle
daleko od sebe na koberec. Po chvilce užaslého ticha začalo celé varieté nadšeně tleskat a křičet, k tomu se přidal virbl z orchestřiště, barevná světla reflektorů se míhala
pódiem a mezi nimi tančil kouzelník, který bleskurychle míchal jednotlivé krychle, až
záhy nikdo z nás netušil, která je která. Poté gestem vladaře, které nám teď už přišlo
případné, vyzval zmateného Juliše, ať krychle opět naskládá na sebe.
Tehdy mne poprvé napadlo, co udělám. Konečně. Vyhověl jsem tomu podvodníkovi, sestavil z krychlí opět hranol, a když byla dvířka zotvírána, raději jsem se hned nepodíval.
Třebaže náhle bylo takové ticho, že jsem dokonce slyšel, jak v orchestřišti někdo obrací noty.
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Teprve když všichni začali křičet, hvízdat, tleskat, bušit do zábradlí lóží a zalykat se
smíchem (být nějaká spravedlnost, byli by se zalkli!), ohlédl jsem se a spatřil tu zrůdnost.
Tu oživlou Dalího sochu, to děsivé monstrum, jehož karmínová ústa se na mne klidně
usmívala. A tu jsem náhle pochopil, že už nejsem v kraji za zrcadlem, nýbrž v pustině
před zrcadlem, že hledím vlastně na obraz svého nitra, jež je poskládáno stejně nepatřičně
a směšně jako její tělo. Na rozdíl od těch vyjevených pitomců v naší lóži jsem samozřejmě
ani na okamžik nezapochyboval o tom, že je to jen další důmyslný trik, možná šlo opět
o zrcadla, možná některé části jejího těla teď byly jen náhražkami z plastu – ale to už
nemohlo nic změnit na mé pošetilé touze po správném uspořádání věcí, obecně zvaném
spravedlnost.
A tak, když kouzelník opět rozložil krychle po zemi a vyzval mě, ať zkusím tu ženu
poskládat znovu, zvedl jsem nejbližší uzavřenou krychli a rozběhl jsem se s ní pryč.

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

Žena dle sestavy JUDr. Arnolda Juliše vypadala (odshora dolů) prosím pěkně takto:
1.
krychle:		
zadek
2.
krychle:		
hlava
3.
krychle:		
stehna
4.
krychle:		
trup

Fantazie!
Fan-ta-zie!!
To jsme křičeli spolu s ostatními, když se Juliš probíjel mezi stolky v sále k zadnímu schodišti. Bezpochyby jen my jsme tušili, že to vše není předem domluveno,
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že Juliš nepatří ke komediantům – tak to bylo perfektní! Sklenice padaly ze stolků,
dámy padaly ze židlí! Holčička s bílou mašlí se rozkřičela! Kouzelník se až po chvíli
rozběhl za Julišem, ale musel pronásledování vzdát, protože mu z pláště začaly vylétat
holubice! Někdo – černý šerif z ostrahy? – vystřelil do vzduchu! Z bočního vchodu
vyběhli proti Julišovi dva klauni – ovšem než cokoliv pochopili, Juliš už byl téměř
u zadního schodiště. Měl všechny výhody na své straně: lidé jej pouštěli, kdežto černému šerifovi a klaunům se stavěli do cesty; jeden klaun nakonec přišlápl pantalóny
druhému a oba spadli mezi nadšenou romskou rodinu.
Dokonce i my jsme Juliše hlasitě povzbuzovali, jenom ta holčička s bílou mašlí si
zakryla dlaněmi tvář – takže přišla o to nejlepší, když se Juliš probil až do prázdné
ředitelské lóže tři patra nad pódiem a zvedl svou vybojovanou krychli vysoko nad hlavu.
Budou říkat, že mi přeskočilo. Že jsem nevěděl, co dělám. Ale věděl jsem to a byl jsem
šťastný.
Někteří z nás si myslí, že skočil dolů úmyslně. Jiní tvrdí, že chtěl jen dohmátnut
na provazový žebřík, visící spolu s hrazdou z kopule. A někteří šeptají o černém
šerifovi, který se vrhl po Julišovi příliš zhurta a ke skoku ho tak vlastně donutil.
Ale většina soudí, že to není vůbec podstatné. Hlavně že ona byla u něj první, hlavně
že bleskurychle zamíchala tu jeho krychli mezi tři ostatní, aby jeho tajemství odešlo
s ním, hlavně že se tak neskonale něžně sklonila nad jeho navždy nehybným tělem a pak
ho nesla jako malého chlapce v náruči k nám, kteří jsme tam náhle stáli zachmuření
a šeptali slova, která si už nikdy víc neřekneme, nesmíme říct.
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Když všechen ten víceméně směšný mumraj utichl a policie vyklidila sál, kouzelník se
vrátil po sepsání protokolu na pódium a zblízka pohlédl do svého hranolu.
Ale neviděl mne.

Ludvík Němec (* 1957). Publikuje od roku 1973, knižně debutoval v roce 1978. Je
autorem osmi prozaických knih, za sbírku povídek Láska na cizím hrobě (Druhé město,
2013) byl nominován na cenu Magnesia Litera. Jeho zatím posledním románem je
Žena v závorce (Druhé město, 2018). V letech 1992–1995 a 1998–2013 byl ředitelem
brněnského studia Českého rozhlasu.

T extáž

V létě 2009
(Před hranicí, nad hranicí)

---------------------------TOMASZ MAJERAN
Z polštiny přeložil Martin Veselka

V létě 2009 jsem prošel celou jižní hranici Polska. Anebo jinak: v létě 2009 jsem prošel
severní hranici Slovenska a severní hranici České republiky. Níže uvedené záznamy jsou
úryvky z deníku, který popisuje více než 1000 kilometrů pochodu před hranicí, nad
hranicí a kolem hranice. Myšlenka státních hranic se bezpochyby výborně prezentuje
v historickém atlase, avšak v realitě hor, když už člověk vážně potřebuje na velkou
a jediné místečko bokem nachází na údajně zakázané straně hranice, je uspořádání
Evropy po jaltské konferenci tím posledním, o co se stará.
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Hory skončily. Brzy ráno jsem sestoupil z Velké a Malé Čantoryje, prošel kolem
nevysokého vrchu Tuł a bez fanfár, potlesku, ohňostrojů, jakož i uvítacích výborů
a hasičských dechových orchestrů završil karpatskou etapu svého pochodu. Bylo
nutné to alespoň nějak skromně oslavit – pozval jsem se tedy na oběd a pak na kávu
a zákusek. A byla to ohromná chyba.
Těšínské náměstí mě znechutilo přemírou lidstva školního věku, urychleně jsem
se tedy klidil do jakési vedlejší uličky a padl do náručí jedné malé hospůdky. Posadil
jsem se na zahrádku, abych si mohl v klidu zakouřit a promyslet si svůj život na pár
dní dopředu, tedy na sto dvacet kilometrů asfaltu mezi karpatským a krkonošsko-jesenickým masivem. Lákalo mě sice – proč to skrývat –, abych ten úsek projel stopem,
ale z těchto rozpaků mě vytrhla číšnice, která přinesla jídelní lístek. Trochu se před�klonila a odhalila přitom kousek mohutného, ale hezkého poprsí. Och. Oko, v těchto
záležitostech lačné jako Leica, neomylné jako Nikon, rychlé jako Canon a suverénní
jako Zenit, si zkrátka nemohlo nepovšimnout malého tetování nad levou bradavkou.
Autostopem teda ne. Vždyť po Moravské bráně nikdo na túry nechodí a to je
přirozeně výborný a dostatečný důvod, aby ji člověk prolétl, přesněji řečeno prošel.

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

1. září, den dvacátý
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Co to tam měla vytetované? Nějakou kaligrafii nebo ornament? Nakláněla se moc
krátce na to, abych to věděl jistě. Takže rozhodnuto – půjdu po svých a mezitím si
musím něco objednat. Polívku si dám rajskou a jako druhé – to se ještě uvidí. Pokud
to děvče, až si budu objednávat rajskou, poodhalí roušku tajemství, tak to může být
řízek rovnou. V opačném případě si ponechám ještě jednu příležitost a objednám si
druhé zvlášť. Vždyť nikam nespěchám.
Jak to, že nespěchám? Když jsem si v červnu plánoval trasu, úplně jsem zapomněl, že o dva měsíce později bude den o několik hodin kratší a že slunce zachází už
před osmou večerní. Snad je to prkotina, ale před soumrakem, když ještě cítím, že
bych měl sílu zmáknout pár kilometrů navíc, už se musím poohlížet po noclehu tak
jako po tetování za podprsenkou té číšnice. Panebože, proč si tohleto dělají? Proč se
nechávají tetovat zrovna v místech, co žádnou okrasu nepotřebujou? Rajskou jsem
snědl, řízek taky. Co dál?
S číšnicemi je to vždycky stejný problém jako u dřevorubce – je trapné zvát je na
kávu, vždyť do lesa se dřevo nenosí.
Poodkryla to. U druhé kávy to konečně poodkryla. Přeci jen je to nápis, důmyslná
kaligrafie. Zase moc nakrátko, abych to stačil přečíst, ale rozluštil jsem písmena „B“
a „R“. Uff, už jsem se bál, že zbankrotuju, když si budu postupně objednávat celé menu,
a nezbyde mi kvůli tomu na mapy. Ty jsem si totiž nevzal – všechny jsem si je sehnal
a prostudoval, ale na poslední chvíli, vysloveně pár hodin před odjezdem, jsem usoudil,
že jsou moc těžké a že nemá cenu je tahat, protože jestli je budu potřebovat, tak si je
koupím cestou. Fatální chyba, naprosto jsem totiž nepředpokládal, že budu muset
řešit, co si člověk může nechat vydrápat na levém prsu. Mám si objednat ještě kafe,
nebo se prostě zeptat? Pokud je to anglicky, tak to je možná „Breath“? Nebo „Brave
Heart“? Protože „Breast“ by bylo v tomhle obdařeném případě už trochu nadbytečné,
a ne jako někde na plochohrudi, co by možná potřebovala i popisek.
Objednal jsem si třetí kávu: „B“ a „R“ jsou jisté, patrně tam je ještě „Y“ a určitě
je to spíš polsky. Snad to jsou „Brány ráje“? Člověk by sice neměl tak zírat do cizích
výstřihů, ale na druhou stranu – pokud tam má nápis, tak to asi bude proto, aby si
to někdo přečetl a vyvozoval z toho poučení do budoucna… Soustřeď se, Majerane,
vždyť jsi psal o mapách. Poučení do budoucna je takové, že je nutno vzít si je s sebou
všecky a těch, co už nebudou potřeba, se zbavovat až cestou. Jinak člověk vždycky ztrácí
čas tím, že je shání v horských boudách, na stáncích či v knihkupectvích, nebo si to
zbytečně prodlouží tím, že vyrazí jen tak naslepo. Anebo zapadne do mysteriózních
pastí mezi kosticemi podprsenky.
Mám se jí zeptat? Věděl jsem, že čtvrté kafe už nezvládnu, srdce by se mi rozletě�lo. Co tak člověk může sdělovat světu tetováním nad kozama? Že „brzy zvítězíme“?
Začínal jsem chápat, že zbytek dne pro mě bude utrpením, pokud se to nedozvím,
ale ještě víc jsem se bál zklamání. Pravda člověka mnohem častěji nasere, než osvobodí. Už mám dvě kávy zpoždění, ale konečně jsem se pochlapil. Setřel jsem si pot
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z čela, oklepal a uhladil si tričko, došel jsem k výčepu, usmál jsem se jako neviňátko
a zahleděn hluboko do jejích očí oznámil, že budu platit.

7. září, den šestadvacátý
Včera pozdě odpoledne jsem byl na Sněžníku. Výstup od Płoszczyny mi pořádně rozesral svaly, ale snad to bylo i dobře, aspoň jsem si připomněl, že ta hora je můj mentální
bod, z něhož není návratu. Podobně nejspíš uvažoval i Rafał, co se sem trmácel až
z Vratislavi a přivezl mi mapy, morální podporu, nemorální drby a vynikající tyčinky.
Sestoupili jsme do vsi Międzygórze a minuli jsme Trójmorski Wierch. Rafał si
s lehkostí sobě vlastní, jakkoli nepříliš originálně povšiml toho, že to je jediná hora
v Polsku, ze které se dá načůrat do tří moří – Baltského, Černého a Severního. Nechápu,
co mají chlapi furt s tím čůráním. Dovolil bych si zapochybovat, že by ženskou napadlo
plahočit se na nějaký vrchol jen proto, aby se vymočila do tří nebo čtyř světových stran.
Později jsem si řekl – a otázku pohlaví už ponechal stranou –, že je to přece jen
dost typické pro náš druh, jehož evoluční úspěch zajistila výbušná směs temných
atavizmů a vražedného novátorství. Psovi by stačilo oběhnout dvorek a označkovat
si všecky kouty, zatímco člověk chčije totálně rovnou na půlku Evropy nebo světa, ale
stále je to tentýž prvotní teritorialismus.
Ale ne že bych to odsuzoval. Ostatně jednou něco takového napadlo i mě. Kdybych
byl místní politik, nechal bych na Trójmorském Wierchu umístit tři repliky proslulé
fontány Marcela Duchampa, aby nefalšovaně lidskou formou přeměnily primitivní
instinkty na rozverný šoubyznys.

9. září, den osmadvacátý
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Slabota. Nejdřív SMS od Magdy. Pak telefon od táty. Pak já Magdě. A pak ta fotka.
Satelitní televize, kurva. Prý protože mě nechtěli znepokojovat. Protože jdu. Protože
mi fandí. Protože kecy kecy kecy. Ale pídím se, vyptávám se, vrtá mi to břichem
i mozkem. No a pak jsem se dopídil.
První tři dny byli kocouři jednoduše uražení. Klasika. Dělali, že je neznají a že jsou
jim ukradení. A tak vůbec, co se jim to potlouká po bytě za cizáky, ať táhnou do hajzlu.
Pak uznali, že starší a mladší jsou zmatení. Jako že přátelští, jako že sem chodí
denně, jako že žrádlo, jako že kyveta, ale ve skutečnosti to byli oni, kdo vlastníma
rukama spáchal ten únos. Stopro. Vždyť sám od sebe by neodjel, až takovej parchant
to přeci není. Takže budeme válčit. Na začátek syčení a vrčení, pak ještě bonusový
pravý hák, uštědřený znenadání, s vytaženými drápky a přímo do lýtka nebo chodidla.

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

Broumovské stěny (Hlavňov)
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A opět změna taktiky, ale jen nakrátko, nějaké dva dny. Kyvadlo dotlouklo a nastala
láska, spousta lásky a dotěrnost z lásky. Lísání, protahování, povalování na zádech
a smutná očička. Jednoznačná petice těla: Vzkažte laskavě tomu volovi, že my jsme
my. Předem děkujeme. Podpis: My.
Minulo se to účinkem, s láskou byl tedy konec a začala deprese, blok a apatie. Ani
pohyb navíc. Celé dva týdny seděl Ibsen na mé židli jako sfinga otočená k celému zbytku
světa zadkem, zatímco Sajgon si hověl v šuplíku na tričkách s čumákem zastrčeným
do nepřítomného podpaží. Žrali málo, ale žrali. Ale nikdy v jejich přítomnosti. Oni
tam jen přicházejí a odcházejí.
Až nakonec dneska Sajgon zmizel. A to regulérně. Táta zpanikařil a zavolal Magdě.
Magdo, prosím vás, vážně jste před odjezdem zkontrolovala celý byt? Protože ta kočka
tam není, utekla. Magda: Jedu tam!
Hledali asi hodinu. Úplně všude a ještě víc. A mně ani muk. V šuplících, v pračce,
ve dřezu, v záchodě i pod záchodem, v posteli i pod postelí, za knihami, pod topením
i v botníku.
V botníku! Mrkneme se tam ještě jednou – vždyť Sajgon je fetišista. No to je. Není.
Ale je. Kocour v botě.
A s dírou v hlavě.
Nejdřív SMS od Magdy, pak telefony. Kdy si to jen udělal? Předevčírem malá ranka
a dneska zralý na ARO. Už prý byli na veterině, nemám se strachovat. Tak mi pošli
fotku, říkám. No, asi radši ne. Pošli, říkám. Poslala. No a mám to. Sajgon do hajzlu
jako terminátor na kvadrát, půl držky rozdrásaný až na kost a v očích samozřejmě
výčitka, že mu dali nějakej podělanej límec. Hlavně ať už se mi vrátí on.
Chci Magdě říct, že to bude v pohodě, už jen pár dní, že jsou všichni šikovní, ona,
táta – snad jen kocouři trochu míň. Já si totiž vážně myslím, že jsou šikovný. Toulat
se po kopcích umí každej blbec, ale starat se měsíc o dva svrchovaný savanty, to už
je panečku výkon. Chci jim to říct, ale s tím rozmýšlením to přeženu a zapletu se do
smyčky odkazů tak jako každý, kdo plní úlohu tvrďáka a plete si citlivost se slabostí:
Dělám si starosti, že si začnou dělat starosti, že si dělám starosti.
Takže tam naťukám to svý marný „V poho, miláčku, to má čas“ a v tu chvíli mi
dochází, jak neuvěřitelně jsem tupej. Vždyť to byla zpráva. Že ta zkurvykočka to
zosnovala a upekla tak, aby prolomila to jejich spiklenecké mlčení. Že je přečurala.
Že si záměrně nechala nasadit ten límec, ve kterém vypadá jako satelitní anténa, aby
mi do vesmíru poslala ten jediný signál z milionu: E. T. GO HOME.
„HBO, kurva,“ zabručel jsem nikoli bez hrdosti a přidal do kroku.

T extáž

15

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

Tomasz Majeran (* 1971). Polský básník a prozaik, žije ve Vratislavi. Doposud mu vyšly
básnické knihy Elegia na dwa głosy (1994), Ruchome święta (2001), Koty. Podręcznik
użytkownika (2002, 2006, 2017) a román Xięga przysłów (1999). Je zastoupen v několika
antologiích a jeho texty byly přeloženy do angličtiny, španělštiny, němčiny, slovenštiny
či maďarštiny.
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Pravda je tam uvnitř

---------------------------MARTIN FRIEDRICH

Poznámka autora:
Po svém prvním experimentu s fanfiction (viz Partonyma 29–30/2019) jsem se pokusil vstoupit do
těchto vod ještě jednou, abych si vyzkoušel další tvůrčí možnosti, které takováto ohlasová tvorba
skýtá. Zlákal mne tentokrát tzv. crossover, tedy spojení dvou (nebo i více) fikčních světů v jednom
příběhu, což jsem učinil v podobě propojení dvou kultovních televizních seriálů devadesátých let:
Twin Peaks a Akt X.
Z hlediska vztahů mezi jednajícími postavami, což je vlastně alfa a omega celé fanfiction,
jde, řečeno příslušnou terminologií, podobně jako v minulém případě o „het“, tj. heterosexuální
komunikaci, alespoň co se týče protagonistů Akt X, byť zrovna v mém textu není nijak výrazně
patrná. Uvažovat by se ale dalo i o pojmu „gen“, jenž označuje vztahy například rodinné, přátelské apod. Zkušený fan by dále v mém dílku možná odhalil „case-fic“, jak konkrétně v holmesovské
fanfiction bývají nazývány takové příběhy, v nichž kromě vztahů mezi hrdiny je rovněž řešen
nějaký kriminální případ (zde ovšem nejde o řešení kdovíjak rafinované). V neposlední řadě
pak bylo možno opatřit můj text štítkem AU (alternate universe), neboť ve snaze nějak sjednotit
chronologie obou seriálů mi nezbylo než u agenta Coopera ignorovat jeho zásadní proměnu na
konci původního seriálu z let 1990–1991 a předstírat, že je stále týmž přátelským a korektním
chlapíkem, jaký odjel do Twin Peaks vyšetřovat vraždu Laury Palmerové. Děj povídky se ovšem
odehrává o několik let později, v době druhé série Akt X.
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Twin Peaks / X-files – sci-fi / mystery – het / gen – case-fic – AU – F. Mulder, D. Scully,
D. Cooper

Beech Creek, Pennsylvania, 2. září 1994
„Chucku, ty srabe!“ Vyšší z chlapců zakřičel na svého kamaráda, který stál v přístupovém tunelu asi padesát metrů od něj, a vzápětí skočil do průzračné vody naplňující
dno rozsáhlé jeskyně. Odpolední slunce ji prosvětlovalo do značné hloubky a odvážný
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plavec mohl bez problémů přehlédnout prakticky celý vodou zatopený prostor. Téměř
okamžitě po ponoření ale rozptýlené sluneční paprsky překryla mnohem silnější záře,
která plavce úplně oslepila.
„Coline? Neblbni, kámo, tohle fakt už není sranda!“ Druhý z kluků stál na břehu
a snažil se pohledem proniknout zakalenou hladinu. Tak divně tady voda nikdy
předtím nevypadala…

Kancelář Akt X, Washington, D. C., 10. září 1994
„Charles Bradley, 11 let, vypověděl, že jeho kamarád Colin Ashton, taktéž 11 let, se
potopil do vody v zatopené jeskyni poblíž Beech Creek, kde se místní děti obvykle
koupaly, a už se z vody nevynořil. Voda měla údajně podivnou barvu, Bradley ji přirovnává k mléku. Dostal prý strach a utekl. Teprve když Ashtonovi začali syna večer
postrádat, svěřil se Bradley rodičům a ti kontaktovali šerifa. Pátrání v jeskyni a jejím
okolí ale žádný výsledek nepřineslo…“
„… a odtud už pak vedla cesta k nám. Ale proč, Muldere?“
„Scullyová, v tomhle okrese je zaznamenáno za poslední tři roky celkem dvacet
dva pozorování UFO, což je opravdu víc než dost na oblast plnou vidláků s minimální
fantazií. Něco se tam prostě děje.“
„A ty si myslíš, že toho kluka uneslo UFO? Ve vodě?“
„Statistika uvádí celkem 37% pozorování UFO na moři nebo obecně ve vodě, ať
už při startu, nebo při přistání.“
„No dobře, Muldere. Chceš tam jet?“
„Jo, chci. Kdyby to bylo jinde, řeknu, že se kluk prostě utopil při koupání a jeho
kámoš to chce nějak zamaskovat, ale zrovna v tak aktivní oblasti… Okolnosti zmizení
a mladistvý ve stavu posttraumatického šoku, to slibuje něco vhodného pro Akta X.
Sbal se, Scullyová, vyrážíme do lesů, vod a strání.“
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Charles Bradley vyhlížel otupěle, skoro jako by byl utlumen nějakými sedativy, což
ovšem policejní lékař rozhodně vyloučil. Na otázky sice odpovídal ochotně, Mulder
se Scullyovou se od něj ale nedozvěděli víc, než věděli už předtím. Charlesovi rodiče
po celou dobu rozhovoru mlčky přihlíželi. Když se agenti chystali k odchodu, paní
Bradleyová řekla: „To všechno Charlie včera povídal tomu druhému agentovi…“
„Kterému agentovi, paní Bradleyová?“
„Takový tmavý uhlazený chlapík… Počkejte, někde tady mám na něj kontakt.“
Mulder převzal papírek a důkladně jej studoval.
Když se vrátili k autu, Scullyová řekla: „Kdo je proboha zvláštní agent Dale Cooper
z pittsburské pobočky FBI?“

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

Beech Creek, Pennsylvania, 12. září 1994
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„Nevím… I když počkej – asi před třemi roky se vyšetřovala série vražd, kdy pachatel nechával obětem někde na těle písmena vystřižená z papíru, mám dojem, že
tenhle případ měl na starosti tenkrát právě nějaký Cooper.“
„Co mají ale sériové vraždy společného se zmizením kluka při koupání?“
„Těžko říct, musíme zjistit Cooperovo současné pověření. Zavolám Skinnerovi.“

Jeskyně poblíž Beech Creek, 12. září 1994
Průzračná, téměř akvamarínově zbarvená voda, prosvěcovaná seshora kulatým otvorem ve stropě jeskyně, který fungoval jako jakýsi přírodní reflektor, umožňovala bez
problémů proniknout zrakem až na dno. V šedém písku se povalovaly různé předměty,
které se tady daly očekávat, ale žádný z nich se tomuto očekávání nevymykal. Mulder
seděl s baterkou na břehu.
„Za studií jsem chodil na přednášky z archeologie k starému profesoru Jonesovi
a vzpomínám si, jak nám vyprávěl o takovýchhle jeskyních, že sloužily Indiánům jako
obětiště, prý tam možná konali i lidské oběti.“
„Muldere, snad si nemyslíš, že toho kluka zabili nějací dávno mrtví domorodci?“
Mulder se ušklíbl. „Scullyová, projdi břeh, kam až to jde, třeba šerifovi lidi přece
jen něco přehlédli.“
Skalní stěny nejevily ani náznak nějakého otvoru nebo dutiny, kam by bylo možno
schovat lidské tělo. Jeskynní jezero tvořilo v podstatě uzavřený bazén. Mulder zaklonil
hlavu – jediný volný prostor byl tam nahoře.
„Tady žádné stopy nenajdete.“
Za Mulderem stál vysoký bledý černovlasý muž v bezvadném obleku s přehozeným
šedým baloňákem a v ruce držel služební odznak.
„Zvláštní agent Dale Cooper, pittsburská pobočka FBI.“
„Co vás sem přivádí, agente Coopere?“
„V podstatě totéž co vás, i když jde o jiný případ. Ale stopy obou vyšetřování se
sbíhají právě na tomto místě.“
„Nechcete nám říct trochu víc?“ ozvala se z druhé strany Scullyová, která se vrátila
z obhlídky jezera.
„Nevíte, kde by se tady dala najít slušná káva?“
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Motorest Log Cabin, Beech Creek, Pennsylvania, 12. září 1994
Káva v tomto podniku sice zřejmě nesplňovala představy agenta Coopera o vysoké
kvalitě, ale zdálo se, že je s tím smířen.
„Řadu let pátráme po našem zmizelém kolegovi, zvláštnímu agentovi Phillipu
Jeffriesovi, který po sobě zanechal… řekněme velmi nekonvenční stopy. Od roku
1987 byl celkem čtyřikrát spatřen za okolností natolik zvláštních, že se vymykají

T extáž
běžné lidské zkušenosti. Naposledy se objevil právě zde, poblíž té jeskyně, kde jsme
se setkali. Hovořil s jedním zdejším dřevorubcem, který ho popsal natolik věrně, že
omyl je nemožný. A pak je tu ještě jedna indicie – věříte na sny, které předjímají to, co
se pak opravdu stane, nebo vám vyjeví informace, které se jinak nemůžete dozvědět?“
„Já ano,“ řekl Mulder.
„Jeffries se objevil v mém snu před dvěma dny a řekl mi doslova toto: Liščí čenich
míří k východu, potok kříží bobří stezka. Zatím jsem tuhle hádanku nerozluštil, ale
pevně věřím, že se mi to podaří.“
„A kdy konkrétně se ten váš kolega objevil u jeskyně?“ zeptala se Scullyová.
„Druhého září.“
„Takže týž den, kdy zmizel Colin Ashton,“ podíval se Mulder na Scullyovou.
„Myslíte, že by se agent Jeffries mohl setkat s těmi dvěma kluky v jeskyni? Bradley
o žádném dalším člověku na tom místě nemluvil.“
„Setkat se nemuseli, ale zmizení toho mladíka může být následkem aktivit agenta
Jeffriese.“
„Co tak fatálního by mohl dělat, aby někdo nadobro zmizel?“ zeptala se Scullyová.
„Mám jistou hypotézu,“ řekl Cooper, „kterou moji nadřízení neberou příliš vážně,
ale i přesto se pokouším ji ověřit. Agent Jeffries je podle mne zachycen v nějaké časoprostorové pasti, která se v nepravidelných intervalech otevírá a zase zavírá v našem
kontinuu. Možná, že v takových okamžicích se do té pasti může náhodně zachytit
prakticky cokoli, nebo kdokoli.“
Scullyová zavrtěla hlavou. „Tohle mi připomíná divoké úvahy tady mého partnera.
Agente Coopere, nechtěl byste pracovat v Aktech X?“
Cooper, který dosud neprojevoval větší emoce, se náhle rozzářil takřka dětským
úsměvem. „To by bylo jistě nesmírně podnětné, agentko Scullyová, ale bohužel bych
takovou nabídku nemohl přijmout, mám příliš mnoho jiných služebních povinností.“
„Řekla bych, že za daných okolností budeme pokračovat ve vyšetřování za pomoci
zcela konvenčních metod – co ty na to, Muldere? Muldere?“ Její parťák se tvářil zamyšleně a neodpovídal.
Cooper vstal. „Myslím, že vám popřeju mnoho štěstí a půjdu se věnovat luštění
té zapeklité hádanky. Jen si dovolím předpokládat, že tělo toho hocha nenajdete.“
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„Vůbec jsem netušil, že v FBI slouží někdo takový, jako je Cooper. Napadlo by tě to,
Scullyová?“
„Že by Strašidelný Mulder našel spřízněnou duši?“
Mulder jí ale nevěnoval pozornost a pokračoval: „Vždycky jsem si myslel, že v úřadu,
jako je ten náš, vůbec nemůže člověk otevřené mysli pracovat, že ho brzy vyštvou nebo
minimálně odsunou někam do sklepa. A Cooper přitom patří k nejlepším agentům
ve službě a všichni ho obdivují. V čem sakra vězí to kouzlo?“

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

Silnice 220, Pennsylvania, 13. září 1994
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„Že by třeba nebyl k ostatním ironický, že by nebyl drzý na šéfy, že by se choval
k ženám zdvořile?“
Mulder šlehl po Scullyové pohledem a vzápětí se vrátil k volantu.
„Cooperova myšlenka časoprostorové pasti samozřejmě nevylučuje možnost, že
je to produkt činnosti nějakých mimozemských technologií nebo tajných vládních
projektů. Ale tomu jeho příběhu o zmizelém agentovi moc nevěřím, v takových případech federální zaměstnanci spíš hrajou roli vykonavatelů než obětí. Každopádně
mám dojem, že toho kluka už nikdo nikdy neuvidí a celá ta záležitost bude odložená
ad acta.“
„Muldere?“
„Ano, Scullyová?“
„Mohl bys na chvíli zajet stranou? Musím ti něco ukázat.“
Mulder mlčky udělal, co chtěla.
„Cooperovým nápadům věřím asi tak jako tvým… teda někdy. Ale je tady jedna
zajímavá věc. Tam v té jeskyni jsem něco našla. Nechtěla jsem o tom mluvit před
Cooperem.“
Scullyová sáhla do kapsy a otevřela dlaň. Mulder se naklonil.
„Absolventský prsten Akademie FBI?“
„Podívej se dovnitř.“
„Phillip Jeffries, 14. 3. 1979.“
Podívali se na sebe.
„Hm… tak možná…“ Mulder se podíval ven z auta. Na vrcholcích stromů podél
silnice se zachytávala mlha jako cáry pavučin.
„Světy se nám nějak prolínají víc než kdy jindy… Existuje vůbec v FBI možnost
poslat někomu něco poštou úplně anonymně?“
„Řekla bych, že teoreticky ano, ale v případě některých konkrétních agentů to asi
nebude mít kýžený výsledek.“
„Základem vědeckého poznání je experiment, Scullyová. Budeme to prostě muset
zkusit.“
Auto s oběma agenty se vrátilo zpátky na silnici a brzy zmizelo mezi ostatními
vozy spěchajícími na severovýchod.

Martin Friedrich (* 1970), básník, prozaik, učitel. Autor povídkového souboru Smrt
& potěšení (Epocha, Praha 2008), jako básník debutoval sbírkou Venkovský hřbitůvek
/ Barbaresky (Triskelion, Praha 1991), v současnosti publikuje pouze časopisecky.
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Podzim vyrovnané ženy

----------------------------
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Blbec jeden, pomyslela si, když otevírala lednici. Dva litry bílého vína. To nejsou špatné
vyhlídky. Z poličky si podala malou skleničku, tak na dvě deci, a po okraj ji naplnila
vínem z plastové lahve. Z dvoulitrové lahve toho moc nezmizelo, což je dobře. Už to
byla její dnešní pátá sklenička. Měla důvod. Svět se měnil, v pojišťovně lidi jenom
kňučí a teď jí přijede syn, který začal pracovat jako učitel a najednou spolkl všechnu
moudrost světa. Před hodinou odjel žít svůj život do jiného světa. Manžel je v práci
a nejmladší syn u babičky. Je sama. Právě teď, po tom všem, co se stalo, co si musela
poslechnout.
Kuchyň je propojena s jídelnou. Světle hnědá barva nábytku nádherně ladí s bílými stěnami, které zdobí jen pár rodinných fotek. Kulatý stůl je dominantou jídelny,
ze které vedou jedny dveře do chodby a protější do ložnice. U stolu jsou čtyři židle,
dnes bude stačit jediná.
Prej jestli jsem šťastná. Na takový ezo-píčoviny se mě bude ptát. Vždyť já vim.
Synáček mi přijede popřát k svátku a jediný čeho docílí, bude můj zítřejší bolehlav.
Ale on to myslel dobře. Chce přece, aby jeho máma byla v pohodě. Ale proč se u toho
musí tak povyšovat. Jako že má vejšku a já jen maturitu. Vždyť jsem neměla čas se
učit. Rodila jsem ho, sakra.
Za okny se začínalo stmívat a potemnělá krajina jen dohrávala tesknou náladu
její duše. Podzim je za okny. Číhá v příšeří. Nikdo nezná podzim v Orlických horách.
Krajina se začíná prohýbat pod něčím mnohem mocnějším. Přečkat podzim a nastu�pující zimu v horách, to musí mít člověk kuráž. To prostě bez pití nejde.
A já nejsem žádná hospodská povalečka. Nikdo mi přece nemůže vyčítat skleničku vína. Já vím, že se po tom úplně nehubne, ale co. Omezila jsem maso. Občas
si dám i merlík, v televizi říkali, že je zdravej. To mi pak to víno přece nemůže nic
udělat. Prej abych byla v klidu. To mi říkal táta, když mě řezal a máma na to koukala.
A neřekla nic. Držela mýho milovanýho bratříčka za uši, hladila ho po vláskách a já
si to musela odtrpět. Jenom za to, že jsem byla vždycky trochu samorost. Za to přece

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

LADISLAV SLEZÁK
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nemůžu. Přece se nebudu omlouvat tátovi, že nesplňuju jeho představy dokonalosti.
To bylo furt, jak mám malý prsa, jak je to hrozný a podobný bláboly. A měl pravdu.
Mám je malý. Do prdele. Takovej bordel v palici. To mi přece synáček nemůže vyčítat,
když si dám trochu vína.
Vstala a došla k lednici. Otevřela ji a doplnila prázdnou sklenici. Stála u linky
a mocně se napila. Došla k oknu se sklenicí v ruce. Vzedmul se vítr, už zase. Tak to
v horách bývá. Můžete se schovávat v každé proláklině, ale vítr si váš vždycky najde.
A není to žádný přítel. Je to opuštěný přízrak zimy. Nohsled noci, který z vás saje veš�kerý život. Zvlášť na podzim. Ohlášení noci. Toho beztvarého přízraku, před kterým
není úniku a který vás dokáže připoutat k místu jako nic jiného.
To je konec. Můj vlastní syn se mě bude ptát, jestli jsem šťastná. No, je to normální?
Co si o sobě myslí? Si přečte pár knížek a hned je z něj odborník na léčbu duše. Co je
komu do toho, jak mi je! Mýho tátu to nikdy nezajímalo. Žádnýho mýho přítele, ani
prvního manžela a nezajímá to ani toho druhýho. Co to má co zajímat mýho syna?
A ještě jak začal. Prej, mami bude to asi trochu nepříjemný, ale potřebuju s tebou
o něčem mluvit. Kurva, hotovej osvícenej mnich. Můj syn je ňákej šestej Tibeťan, že
mi chce radit, jak žít? Nebo co?
Třískla rukou do stolu, ohrnula nos nad zatahujícím se nebem a větrem, který
tam venku začíná všechno polykat. Došla k lednici, doplnila sklenku a přešla k jídelnímu stolu. Sedla si. Vzala do ruky televizní program a ovladač. Po chvilce plácla
programem o stůl.
Zas nic nedávaj. Oni na to maj snad už monopól. Všechno jsem viděla nejmíň
desetkrát a nový věci, na ty se nedá vůbec koukat. Od Ordinace po všechny ty ohnivý
kuřata až po nahraný reality show. Najdi v tomhle falešným světě něco skutečnýho.
Fakt, zvlášť když jste každýmu u prdele. Já vim, že to myslel dobře. On mě má asi rád.
Já vim, že spoustu těch věcí má po mně. Dcera mi furt volá a já nejsou schopná to brát.
Někdy se za to prostě nemám ráda, ale co můžu dělat. Já chci jenom klid. Nepotřebuju
vědět, jakej má kdo obývák, kde kdo byl na dovolený a jak vypadaj vnoučata každýho
člověka, kterýho jsem za život poznala. Nezajímá mě to. Proč všichni chtěj, ať mě to
zajímá. Ať přijedou. Proč Lucka nepřijede. Posedíme, dáme vínečko, pokecáme. To
je fajn. A je to marný. Já vim. Stejně vždycky přijede, pije jen tu ublepcanou šťávu, je
někde zalezlá a učí se. Jenom, aby z ní mohla být paní doktorka.
Odloží ovladač a skloní hlavu. Zavře oči. Přesně v moment, kdy temnota začala
proudit oknem do domu. Podzim zase zatemnil všechnu krásu. Podzim zase rozedral
všechny pootevřený rány a uzamknul je v našich tmách. Otevřela oči. Chvíli přemýš�
lela, jestli nedojde rozsvítit, ale při tom umělým světle je stejně všechno neviditelný.
Nemělo to smysl. Nemělo to pražádný význam. Levou rukou se opřela o stůl a pravou
uchopila skleničku. Podivila se, že už je zase prázdná. Vyrazila na další cestu za doplněním síly. Vrátila se ke stolu. Opřela se o opěrátko židle a natáhla nohy. Pohlédla
na strop. Byl tolik bílý. Tolik prázdný jako to všechno v nás. Všimla si, jak nad stolem

23

visí malý keramický andělíček. Když balila výzdobu o loňských Vánocích, tak si řekla,
že by tu mohl zůstat. Mohl by je chránit. Jejich krb a tak. Zkrátka aby se měli dobře.
A skutečně. Byli na dovolené v Řecku. Nejmladší syn Lukáš přinesl z šesté třídy samé
jedničky, protože dvojka z výtvarné výchovy se přece nepočítá. Dcera Lucka září ve
třeťáku na medicíně (nevěděla, že každé zkouškové brečí a nedokáže se vypořádat se
stresem a jediný hlas, který chce dcera slyšet, ji nezvedá telefony). Nejstarší syn David
je druhým rokem učitel a práce ho baví.
Vždyť je vlastně všechno v pohodě. Ty nás tu chráníš, viď? Andělíčku, štěstí naše.
Já mu to nemám za zlý. Prostě chce, abych se měla dobře. Abych byla šťastná. Jak to
říkal, jo, vyrovnaná. Ale co si dovoluje mi tvrdit, že mi v tom ty bambusový klíčky
a čočka nepomůžou. Blbost. Vždyť mám všechno. Děti jsou zdravý. Co je důležitější?
Když vidíte, co se všechno děje venku. Kolik násilníků a úchyláků bloudí po tom je�jich fejsbuku. Vždyť to je zrůdnost. Lidi si ukazujou všechno. Vždyť tam dávaj i fotky
miminek. Malejch miminek. Kolik jenom pedofilů na to může koukat. A co jim ty
děti řeknou, až vyrostou a najdou to. Proč to lidi dělaj. Ale ne, klid. Jen ten Lukyn,
aby z toho nezblbnul. Ty jeho jůtubeři, to je peklo. Děti dneska poslouchaj děti. A já
musela poslouchat sadistickýho otce, kterej se uklidnil, až když mámu skolila rako�vina. Tolik jsem jí toho nestihla říct. Proč měla radši Káju než mě? Vždyť jsem byla
starší. Vždyť jsem byla prvorozená. Vždyť měla bejt na mojí straně. Měly jsme bejt
spolu proti celýmu světu. Místo toho, ach jo. Proč ho měla radši? Andělíčku, proč? Co
jsem jí udělala. Andělíčku, povídej, řekni mi to. Co jsem udělala tak strašnýho, že mě
nebránila? Že nebyla na mojí straně. Vždyť to všechno měla v očích. Všechno to tam
měla. Já to viděla. A nebyla schopná cokoliv říct. A teď musím koukat na zlomenýho
vybledlýho tátu, kterej mi posílá fotky, jak se volizuje se psem. Nakonec ho má radši
než jakoukoliv lidskou bytost, kterou potkal. V něm už prostě nic není. V nikom nic
není. A já na to musím koukat. Proč mi to neřekla, jak to je? Proč nikdy nic neřekla,
andělíčku? Proč?
Další skleničku vypila takřka na jeden zátah. Nevěděla, jestli chce další. Manžel se
za chvíli vrátí. Do půlhodiny je tady. Musí se vykoupat. Ráno jde do práce. Poslouchat
další brekot a nářek všech těch úkazů z maloměsta. A ona k nim patří. Kdysi to tak
nebylo, byla to velkoměstská holka, ale teď k nim patří. Pouhý stín z maloměsta, na
kterém se podzim promítá jako na plátno. Ať se schovává za čímkoliv. Podzim rozdává karty všem stejně. Všem kreslí stejnou startovní čáru, jenom proto, aby viděli
svou mizivou existenci v oparu nad polem, co se k ránu schová někam mezi stromy.
Uplyne rok a ta čára tu je zase. A pořád tak nějak žijeme a umíráme a nemá to konec.
Alespoň zatím. Hory v sobě mají tajemství. Podzim v sobě má tajemství a je to vidět
ve všech těch zničených duších.
Buď utečeš, nebo budeš pít, nebo budeš brát drogy. To vždycky říkal děda. Nic
jinýho tě v horách nečeká. A trochu toho vína, to přece není tak špatný.

-------------
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Vyrazila k lednici pro ještě jednu sklenku. Vykoupat se může ráno. Hlavně beze
světla, ať všechno okolo zůstane, co nejdéle skutečné.
Asi nejsem šťastná. Ale vždyť bych měla. Mám střechu nad hlavou. Děti jsou zdravý.
Mám jídlo. Vždyť jsou lidi, co nemaj nic. A já si toho snad vážím. Nebo, jo, vážím. Nic
nepotřebuju. Všechno mám. Sakra, co to se mnou je? Vždyť jsem nešťastná, co mám
dělat? Andělíčku, pověz! Ticho, to ty umíš, co? Mlčet. Všichni mlčí. Všechno mlčí.
Vítr zaklepal na okenní tabulku. Podzim se ozýval, jak jen mohl. Dral se jí do
hlavy a táhl sebou všechnu mrtvou trávu z pole. Všechny uhynulá, nedorostlá jablka,
co popadaly před týdnem a doteď hnily ve vykořeněné zahradě. Příroda si bere zemi
zpátky. Každý podzim to tady začíná a trvá to až do jara. To ty hory. Ty zpropadený
hory si všechno vezmou zpátky. Jsou naše minulost. A každá rána minulosti se ještě
desetkrát vrátí, aby mohla hodovat nad přítomností. Jemně se napila. To víno už nemělo žádnou chuť. Bylo jenom bílé. Nic jiného v tom nebylo. Dala se skrz něj vidět
tma. Prohlížela si skleničku, nahlížela skrz tekutinu a pak se napila.
To se synáček přepočítal. Nejsem nemocná, abych potřebovala psychologa. Nejsem blázen. Co si o mně myslí? Tak zodpovědnej vždycky byl a pak přijde s těmahle
hovadinama. Proč? Vždyť mám všechno. Andělíček mě chrání. Mám pokoru. Jsem
pokorná. Jsem v pohodě. Jsem v klidu. Všechno je, jak má být. Hlavně klid. Klid.
Nic mu nebudu vyčítat. Má mě rád. Chtěl mi pomoct. Spletl se. To lidi dělaj. Je to ve
zprávách i na tom fejsbuku. Bůh chraň. Jo, přesně. Tam si to všechno řekneme, mami.
Tam se to vyjasní. Určitě jo. Teď tu mám Lukyna. Až skončej podzimní prázdniny,
tak se vrátí a bude tady zase živo. Bude tu sedět s námi, hrát si na tabletu, dělat úkoly.
Normální dny. A dám si k tomu skleničku. Jednu malou. Jenom na chuť. Tak jako
před spaním. Ať mám hezké sny. Lapač mi je všechny pochytá. A numeroložka říkala,
že bude klidná zima. Bude to v pohodě. Třeba nám vyrostou dýně. Udělám dýňovou
polévku. Pozvu Davida a Lucku. Děti moje přijedou. Bude hostina. Prostřu a dáme si
pořádně rozehřátou dýňovku. Hezky s opečenýma semínkama. To bude krásnej den.
To bude štěstí v domě. Moje štěstí. Děti jsou zdravý. Jsou spokojený, to je to hlavní.
Andělíčku, bude to tak, že ano? Budeme mít štěstí.
Za okny vítr prohýbal psí boudu. Zpropadenej vichr z hor, pomyslela si. Skleničku
dala do myčky. Pomalinku přecházela ke dveřím od ložnice. V tom uslyšela prásknout
dveře. Manžel se vrátil. Promrzlý až na kost. Auto zase přestalo topit, ale jezdí, to je
hlavní. Vešel do jídelny v momentě, kdy se chystala do ložnice. Rozsvítil. To světlo jí
úplně oslepilo.
Ahoj, lásko, jakej si měla den?
Ztracenej…
Zabouchla za sebou dveře od ložnice. Podíval se na hodiny a na tmu, která se
přestěhovala za okno. Přešel k lednici, otevřel ji a chvilku koukal na poloprázdnou
plastovou láhev vína. Sklopil oči a natáhl se po lahvovém pivu. Sedl si ke stolu a zapnul
televizi. Zas nic nedávaj, pomyslel si a pohlédl oknem na ztemnělé pole. Na větrem

T extáž
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Ladislav Slezák (* 1990) vystudoval na Univerzitě Pardubice magisterský obor Dějiny
literární kultury. V současné době je učitelem na střední škole. Zabývá se výchovou,
vzděláváním a didaktikou humanitních oborů. Debutoval rozsáhlou básnickou skladbou
Noc s klaunem (2013). Následovala sbírka veršů s názvem Monotónně znějící samoty
(2015) a skladba Hořký letopočet (2017). Letos na podzim mu v nakladatelství Trigon
vyjde poéma Mount Anne (2019). Publikoval v časopisech Host, Dobrá adresa, Tahy,
Partonyma, Plž a dalších.

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

skloněné pole. Je to jako bouře na moři, pomyslel si. Podzim je nikdy nekončící bouře
na moři. Zvlášť na horách, kde se živí našimi modřinami.

Partonyma ( ročník
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/

číslo

31.-32.)

Helžin úprk

---------------------------IVANA MYŠKOVÁ

26

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

Povídka byla publikována v Divadelních novinách (č.12/2018).

Prodléval jsem ještě v polospánku, když mi opatrně sdělila, že z divadla odchází, protože si našla nové zaměstnání. V tu ránu se celý můj život ponořil do tmy. Poměrně
rychle jsem procitl. Moc dobře jsem tyhle její spády znal a věděl jsem, že nevěstí nic
dobrého. Neřekla mi, že už nechce živořit, o živoření tu ostatně vůbec nešlo, věděl jsem,
že naopak živoří poměrně ráda, s potěšením vymýšlela, jak ještě více ušetřit, tříbí to
mou představivost a připadám si nezávislá na systému, prohlašovala odhodlaně a já
jí v kratochvíli jménem šetření rozhodně nebránil. Znal jsem ženy, kterým živoření
vadilo, a muže, kterým kvůli živoření utekly, Helga se však přítelkyním chlubila, jak
ji živoření zoceluje, kasala se, že by klidně přežila v rozbombardovaném městě řadu
měsíců, protože i rozbombardované město nabízí netušené možnosti, jak zmírnit celodenní kručení. Chce to jen trochu fantazie, říkala přítelkyním herečkám v divadelní
kavárně, a ovšem, poctivého nasazení!
Mluvila o fantazii, ale teď mi s vážnou tváří oznámila, že si našla práci na úřadě.
Upozornil jsem ji na ten rozpor a spustil tím tirádu, která by na divadle sklidila potlesk vestoje: „Už nechci žádný vášně, chápeš? Člověk nikdy neví, jestli je fakt dobrej,
nebo je to jenom chemie. Divadlo je toxický! Chci žít v prostředí, který je zdravý.“
„Úřad, aha, tam se uzdravíš!“ smál jsem se jí, zle jsem se jí smál, čímž jsem si moc
nepolepšil…
„Vadí mi ten nekonečnej egoismus naší sociální bubliny!“ pokračovala. „Ve skutečnosti nikomu nepomáháme. Žijeme, co někdo napsal! Jak se za to můžem nestydět?“
Ptal jsem se jí, jestli je jí patnáct a zas jí musim vysvětlovat pojem mimésis jako každý
grantový komisi a nemlich to samý úředníkům, se kterými se teď, bože můj, chce sama
dobrovolně paktovat. Ptal jsem se jí ještě z teplých peřin, proč se mám zas vyčerpávat
vším tím marným vysvětlováním… Řekla mi, že nemusím, protože už musí běžet.
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„Jestli tam půjdeš,“ zkusil jsem ji od jejího nepochybně pitomého úmyslu naposledy odvrátit, „jako bys vyvanula. Protože ve chvíli, kdy budeš vstávat, já zas budu
chodit spát, a už se nikdy nikdy nespatříme. Stane se z tebe pouhá otupělá mátoha.
Zhloupneš, ztloustneš, přijdeš o hravost i o mě!“ zavěštil jsem pateticky z peřin. Ale
zdálo se, že už je pevně rozhodnutá. „Pokud nám peníze, co máme, nestačí, můžeme
jíst přece na jaře a v létě trávu!“ zkusil jsem ji ještě naposledy ponouknout, zastavit
a nadchnout pro trávu, zkusil jsem ji polechtat a rozchechtat tou trávou a povalit ji
zpátky do postele. Ale zdálo se, že je jí tráva ukradená, protože už v zaměstnání, nadto
v zaměstnání na úřadě, zahlédla nějaký vyšší smysl, jako tehdy, v patnácti, zahlédla
vyšší smysl v divadle. Se stejnou vášní jako do každé své přidělené role se evidentně
vnořila i do své nové role jakési nevášnivé úřednice, tentokrát se však nečekaně obsadila sama. Toužila být zřejmě užitečným idiotem. Na divadle idioty dosud jenom
hrála. Teď se jí naskytla jedinečná příležitost stát se idiotem skutečným.
Vrátil jsem se do postele, z níž mě tak neomaleně vyhnala svým pomateným
rozhodnutím, a chtěl jsem to celé ještě jednou promyslet. Ano, nesporně zatoužila
po iluzi, že patří k slušným pracovitým lidem. Mluvila o životě mezi poctěností
a zavržeností, zvlášť o nedůstojném postavení hereček, poměřovaných pochybnými
parametry krásy. Mluvila o povrchnosti hereckého řemesla, o prchlivosti režisérů
a závislosti herců na jejich náladách a o tom, že lidem jiných profesí závidí poněkud
snazší měřitelnost jejich práce. Záviděla jim však pouhou víru v iluze. Náhle nedovedla
rozpoznat hodnotu v tom, že divadlo iluze vytváří, aby nás z iluzí usvědčilo, a tak nás
jich na chvilku zbavilo. Neviděla, že zaměstnaný člověk se obvykle utvrzuje ve svých
vlastních iluzích a nechává se iluzemi o své slušnosti a užitečnosti desítky let ochotně
balamutit. Odmítala vidět, jak je zaměstnaný člověk vnitřně vykousaný.
„Pravidelné zaměstnání je pouhopouhá kapitulace, Helgo!“ volal jsem za ní, i když
si do uší dávno nalila pomyslný horký vosk, aby mě nezaslechla ani koutkem ucha.
„Takové zaměstnání tě rychleji přiblíží smrti a víc tě ochudí, než obohatí! Budeš nemastná a neslaná a budeš volit blbce! Pravidelné zaměstnání, to je jenom úprk z boje
a neskonalá zbabělost!“ volal jsem, i když jsem slyšel, že už zuřivě dupe po schodech.
Přiznávám, ani já nejsem pokaždé nad věcí. I já se někdy děsím neurčitosti a nehmotnosti všeho, co vytvářím, a vím, že bez peněz zbývá jen tráva. Ale co. Budeme
jíst trávu, Helgo! Šťavnatou trávu, rozhodl jsem se a nebylo už proti tomu odvolání.
S pocitem dobře vykonané práce jsem zase usnul. Těsně před tím, než jsem zcela pozbyl vědomí a odevzdaně klesl do měkoučké houně snu, kmitlo mi, zda Helze trochu
nevadí, že jsem ji včera při zkoušce tak nenadále přeobsadil. Za vteřinu už jsem o tom
ale neměl ani tušení.

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

T extáž

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

28

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

Ivana Myšková (* 1981) vystudovala tvůrčí psaní a mediální komunikaci na Literární
akademii v Praze, nyní je na volné noze, především jako rozhlasová redaktorka. Debutovala rozhlasovým mikrodramatem Odpoledne s liliputem (2007). V roce 2012 vydala
novelu Nícení (Fra), za kterou získala nominace na cenu Česká kniha a Cenu Josefa
Škvoreckého. Roku 2017 jí vyšla sbírka povídek Bílá zvířata jsou velmi často hluchá
(Host), za níž byla nominována na cenu Magnesia Litera, a která byla přeložena do
polštiny a slovinštiny.
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Písek létá do písmen

---------------------------ANETA K. PLŠKOVÁ

Aida
nepatrný úsměv
ženy od břehu
připomíná Aidu
loď kotvící
u Porto Pi
zvednuté koutky
na přídi
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Schovali tě pod poklopem
číhám za panty
a než vystřelím
ozve se řev
španělských dětí
ve vedlejší kuchyni

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

Letáky po zemi
„Koupím tvý auto“
„Evropa, jakou chceš“
kočky mezi nimi
líně slalomují

Partonyma ( ročník
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/
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Španělé mají jiskření
už od narození
rostou vysoko
k účesům palem
než to rozdejcháš
ucejtíš rybinu

Za těch horších dní
písek běží po pláži
vítr, žluté vlákno, vryvy
cítím se modře
jak kdyby Vincent maloval

Závan z domova

30
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dva ostrovy
klopí mezi horami
ostrovem perel
a prostorem možností
ještě nyní
je ve mně vibrování

Odpoledne za odpolednem
chodil na Cala Major
s litrovkou San Miguela
stavěl se do role proroka
anebo stavěl dětem hrady
a bábovky
všichni ho slyšeli
ale nikdo neposlouchal

T extáž

Castell de Bellver shlíží
k přístavu
vylož mi
proč ryby krouží kolem zádí
kondom nad jejich pohyby
čekáš na jedničku
ale už není se kam nacpat
tak jdeš objevovat nohama
dál na promenádě
se to stane

Ochladilo se do černoty
vrací se s kapkami
moře po těle
kroutivě se trousí
do svých souhvězdí
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Aneta K. Plšková (* 1991), pokud zrovna necestuje, přebývá v Pardubicích, kde studuje filozofickou fakultu. Dosud publikovala v časopisech Tahy, Protimluv a Host. Je
také zastoupena v několika antologiích. V říjnu 2018 vydala básnický debut s názvem
Zlom ruce za vaz. Nemá čas ztrácet čas.

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

Plíce plný exotů
exotika je dávno pryč
kavárník kývá na souhlas
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Večerní mléko

---------------------------MÁRIÓ Z. NEMES
Převedeno ze slovenského překladu Petera Macsovszkého

Uši
Dnes pojedu tramvají, nesnáším
její zvuk, nebo nenávist
slyším, a hlavy ostatních,
šramot nervů
doprovázející žvýkavé zvuky, a
nevím, která kaše
je hustší – ta, kterou hážou do mě,
nebo ta, kterou hážu já
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Večerní mléko
Vhodili mu do klobouku peníze a on
dovolil,
aby mu pohladili hrb.
Potom z něj vytloukl mléko, jenže bylo
už
příliš studené
a děti ho nechtěli,
přestože ho bylo víc
než k naplnění papriky
tmou a masem.
Živá hmota,
dřív než usne, schová se, nakonec ruka
ruku myje: co v člověku není,
to z něj ani nepochází.

T extáž

Mezi zvykem a používáním

33

když zmatek v rolích
je jediná událost
otec uspává kočku
matka mě hřeší a
ležím pane
v strnulé pozici mrtvoly
zase jsem se neučil
dialog mezi povrchem
a zraněním
se pokaždé vyvíjí ve prospěch
toho co je zásadnější
jsem ten
kdo vyrábí nebezpečné stroje
nesnáším
zodpovědnost
ale nervy mě drží při životě
jen se plazím
a budu hravý
vyřeším to ačkoli
nevím že
nastala nutnost
přiklonit se

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

Nebezpečné stroje

když jsme přešli do
malé místnosti kde hlídali
kameny a šaty
vynesla jsi pytlík
a já jsem si dal do žemle
sýr
cokoli můžu udělat
protože dobré je cokoli
na téhle situaci
jsem se moc nenadřel
a podle toho jak se to vyvíjí
nenadřu se na ní ani později
taková činnost to byla
mezi zvykem a použitím
a zda jsem byl někým
kdo tvoří páteř
tvé kontroly
divák se kterým jsi se
zařídila pro život
ve společné
vědecké stanici
kde soupravy
zastavují
aby si oddychly

Partonyma ( ročník
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/
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Zuby
Kývou se mi zuby. Tehdy je bez bolesti vyberu. Činí mě to šťastným. Rozdám je
přátelům, kteří jsou na tom hůř. Jsem jim vděčný, že se o ně umí starat. Nepoužívají
je na tvrdá jídla a kladou je na hlavy svých přítelkyň, když spí. Někdy k nim zajdu
a obědváme. Tehdy vejdu do koupelny, abych si nemusel povídat. Předstírám, že
používám záchod. V kalíšku s vodou najdu svoje zuby. Jsou zdravé a čisté. Když se
vrátím do jídelny, není tam už nikdo.

Vraky

34
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Chodíme do lesíka chroupat vraky. Trhá nám to hrdlo, jestli se ti to nelíbí, nechoď
si hrát. I ta svině si ráda hraje, mezi diodami žije už dlouho. Mohla by to být zkouška odvahy, ale odvážné nemáme rádi. Večer co večer světélkuje elektřinou. Marně
ji olizuješ. Zatavíme je do pece, aby ani jejich tváře nepoznali, tak ať sem nechodí
nikdo, kdo nemá rád vraky. Mimo to je hodně starostí i s domácími. Ženě prosvítili
plíce, od té doby nemyje nádobí, jenom krvácí na košile. Muž zase poslouchá rádio,
a přitom nesnášíme zvuky. Chtěli bychom bydlet v ústech, aby bylo pořád ticho.
Pak raději zalezeme mezi stromy, protože tam se ještě vyskytují výrobní prostředky.
Poničíme je, aby je ani vlastní matka nepoznala, protože takto my vyrábíme. I svině
vyrábí, dává mléko močálu, při tom očichává ženě šaty. Najde se jinde šťastnější les?
Z tohoto se rozrůstá mládežnický tábor, z tohoto dozrávají slizké květiny. Nedotýkej
se jich, protože se smrsknou, a jestli nemáš rád ticho, nechoď si hrát.

T extáž

Oči
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Márió Z. Nemes (* 1982), maďarský básník a kritik. Vystudoval estetiku a filozofii
na budapešťské Eötvös Loránd University (ELTE), kde nyní působí jako pedagog na
Institutu pro umění a mediální studia. Je členem Asociace mladých spisovatelů (Fiatal
Írók Szövetségének), Kruhu Jószefa Attily (József Attila Körnek) a maďarského PEN
klubu. Spoluzakládal literární portál VERSUM. Vydal několik básnických sbírek
(naposledy Barokk Femina, 2019) a odborných knih. Jeho texty byly přeloženy do
několika jazyků (např. do němčiny, angličtiny či slovenštiny).
Interview s autorem naleznete v rubrice Setkání.

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

Něco mi vešlo do oka
a od té doby tam bydlí.
Dobře se orientuje v čase i prostoru,
někdy se přece jen zeptá,
kdo je můj malý pán?
Beru ho s sebou do Pešti,
do měšťanské rodiny,
ale matka ho nemá ráda,
protože podle ní je to zvíře.
I podle mě je to zvíře,
ale zase na mě dává pozor,
třikrát si mohu něco přát,
až potom mi ublíží.
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Pentimenti

---------------------------JITKA FIALOVÁ

se sluncem na létajícím
talíři
dlaně nám kříží let talíři v rotaci
úsměvy stvrzená nálada dne
do stínů kšiltovek nezapadne
v obrazech brýlí tvář slunce se potácí
od hráze piláku až k frontě na pivo
radostné odpaly vstříc jamkám hřišť
sílí křik     zmrzlina       ledová tříšť
jazyky v kopečcích
a jejda… nakřivo
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hladina obrysy starých vrb zrcadlí
po lýtka ve vodě s ano či ne?
na schodku kamene odpočine
váhání     tak už skoč!
pustí se zábradlí
když večer sázavou protéká k peřejím
únava skrze nás láme si hůl
na cestu domů
kde prostřený stůl    
soukromí    
nabízí klid
jenž se nepřejí

proměnám
létu už se připozdívá
rozvitou řeč zapomene
jen ty linky na ramenech
dosud svítí v nich jsem živá
brzy budou šustit boty
mezi prsty psího vína
rudá si nás pozapíná
ohněm promne blízké knoty
komu komu zaplápolá?
těm co obraz nejvíc bledne?
těm co zbývá pravda holá?
létu už se připozdívá
křehnou slova: snaž se dívat
svůj list najdeš svůj list zvedneš

T extáž

pentimenti
pozoruju co se kde šustne
příroda umí být rychlá
až tě za sebou ztrácím

tolika lidem     ptákům…
odnášejícím i přibližujícím skutečnost
tak nenuceně že bolí

připomínáš se mi
vzletem ptáků  
překvapenou zvěří
křupáním listí
uhnaným dechem
jmény jež stále dobře znáš
řekneš je a detaily nechtěně napadnou
kontury

příroda umí být rychlá

středem břicha se jí táhne černá čára
říkám perspektivou střelenou z našich
ukazováčků
pravý čas ohnout je v kloubu
ruce propojit háčky
pravý čas zachovat finální obraz
dojmy přeci nemůžu vrstvit
donekonečna
proto je věším jak svetry
za hřad skříně / kouzlem ženské skříně
v nových formacích
a zase radostně oblékám
vyznačenými rameny
k provětrání ok
pozoruju…
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pak každá srna pták buk slepenec já
vypadá jako něco
co bylo dávno a tolikrát něčí
představou
o pár tahů skutečnější
než když se rozumně plním vrstvím
šrafuju
abych svému doufání zakryla vylézající
siluetu
než se doopravdy ale doopravdy
zapomenu
uprostřed někoho
v němž to krásně neznám
jako tuhle cestu
s doupnými stromy
proměnlivostí úžasně známou

koňadra je za určitých okolností pěkná
mrcha
říkáš

Jitka Fialová žije ve Velkém Meziříčí, pracuje jako speciální pedagog, logoped a ve
volných chvílích se z ní stává příležitostná básnířka. Publikuje převážně na serveru
Písmák, její básně byly otištěny v několika sbornících, literárních časopisech atd.

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

Dialog pod hlavou

---------------------------FRANTIŠEK VÁCLAVÍK
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-------------

Dialog pod hlavou slovutného kaštanu
Chrpami rozkvetlé nebe schovávalo se
do hlav stromů.
U prahu kaštanu seděl muž,
ukrýval bradu do mohutného
plnovousu.
A po něm stékala do sešitu opatrná
slova.
Psal o bolesti skřípnuté mezi vráskami
kaštanu.
Psal o nevinnosti dětí, o vzpomínkách.
(Za jeho dlouhý život přicházely prosit
k posteli, když spal.)
Muž byl básník.
Jednou k němu přišel chlapec, ruce
neměl svázané řemeny povinností.
Na srdci jej netlačily okovy bolesti.
„Co píšete, pane?“
– Opatrně probodl ticho.
„Báseň.“ Zvedl ze sešitu unavené oči
muž.
„Jak se rodí báseň?“ Zatajil chlapec dech.
„Pod jabloní tma se skloní.
Slzy roní ráno.
Ze slz rána báseň zvána na papír přichází.
Tužka do písmen krvácí,
křídla slov obrací opatrné světlo

T extáž
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– vpletlo do vět květ ojíněný verši.
Mlčení promění ticho na báseň. Steče
po zdi pokoje,
vleče smutky do boje hranatého 		
lidskostí.
Do kostí písmen narodí se báseň
bojácná, nahá.
Váhá, zda obstojí na orloji 		
pochybností.“
„A jak víte, že báseň chce být napsána?“
„Musíš naslouchat melodiím okolo
sebe.
Nebe ohnout nad papír.
Melodie proměnit na slova, slova
zašroubovat do veršů.
Verše do slok vykvetou, nesmetou pyl
naděje.“
Chrpami rozkvetlé nebe schovalo se
do hlav stromů.
Slzy ronilo ráno.
Do slov vykrvácela další tužka.
Vítr ukryl hlavu do básně opatrné, nahé.
Ptáte se, co bylo s mužem a chlapcem
dál?
Neřeknu víc.
Jen kaštan růži k tanci zval.

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)
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Převtělení slzy
Dýchám krví dlažby.
Odlesk očí se schoval
do nazelenalé záře lampy.
Lavičky ukolébané kroky dne
se naskládaly pod stromy.
Čekám unavenými vlnami.
Vyhlížím anděly –
přijedou na kolech
bílých jako nahé krky pyšných labutí.
Mimové uspěchaného větru
tančí do rytmu Tvých očí.
Jsou v neviditelné krabici,
nebo zajati vlastní realitou?
Není to stejné?
Andělé přijíždí rezem
nastydlého vzduchu.
Veliká křídla nejsou svázána
ostnatými dráty,
jen přetrhaná červeným pruhem
zklamání.
„Sbírej růže, než uschnou betonovým
chodníkem,“
radí mi jeden z mimů.
Nemůže do světa, vesmíru přítomnosti.
Úsměv uvězněný mezi čtyřmi stěnami
krabice prázdnoty se vpíjí do pláště
tmy.
Mim se míhá v mlze a mizí
mezi matracemi minulosti.
Poslechl jsem radu.
Nasbíral uschlé růže.
Z žeber mostu naházel na kůže
vrásčité řeky.
Popraskaly v polibku,
přilepeném na čele.
Dnešek nám hodil na hlavu mokré řasy,
vysušené hrubou rukou
na sametovém závoji,

několik úsměvů vyrytých
do zvadlého vzduchu studeného pokoje
a trochu milování,
schovaného za Tvými nehty.
…
Mim nás pozoruje
skrz okno rozpuštěné
růžencem rtů.
Usmívá se.
Snad závidí.
Po bílé tváři stéká velká, černá slza.
Chytáš ji do skleničky.
Měníš na horkou slinu,
uvázlou v levém koutku.
Malý zázrak –
Převtělení slzy!
(V dalších životech jsou slinami
na spodních rtech dívek.)
Mají rády chvění očí a lesk nocí
ukolébaných šustěním hvězd
spadlých do rozcuchaných vlasů.

T extáž

Noční suita opus II.
Den páchl nečinností.
Z kostí myšlenek
stékala krev lačná po nové básni.
Tma potrhaná verši lkala po zdech
slepé vzpomínky:
Slzy zkameněly,
víly zapomněly ukolébavky skřivánčí.
„Už pro tebe nepláči,“
raduje se němota
vrhnutá do života.

Můry nevyslovených vět, vypijte z duše
lógr nakyslý mlčením.
Ze skleniček na stole vyčpěly vzdechy
vína.
„Co nadělat,“ mávl jsem rukou
a potrhal vzduch ztěžklý kouřem.
„Děsí mě bílá místa na mapách cizích
duší.“
Probodl jsem ticho nahou námitkou
a raději pokrčil šero do polibku.
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František Václavík (* 2000) studuje český jazyk a literaturu na FF UK. Často pořádá
klubové večery poezie, kde také účinkuje. Vystupoval na řadě literárních i neliterárních festivalů (Ortenova Kutná hora, Student fest, Povaleč fest, Lit Najt, Cross slam),
pravidelně se vrací do pořadu poezie Zelené peří Mirka Kováříka. Publikoval na
internetových verzích oběžníků Babylon, Ink, Divoké víno. Časopisecky pak v undergroundovém čtvrtletníku Voknoviny. Kromě psaní básní je jeho zálibou sbírání knih,
hra na kytaru a pití kafe.

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

Smích rozpuštěn ve víně zpívá nahé
květině
o touze netopýra, který křídla nedovírá
nad okrajem noci.
Stíny nemocné cinkotem nesplněných
přání mi olizovaly krk.
„Hej, přízraky z kanálů vychrtlých
představ,
proč chodíte krást spánek, po zdech
skicovat strach?

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

Memento

---------------------------ADAM SUCHÝ

Dopis faráři
(Nihil obstat)
Vichr se lísal k oknům
jak podlost k lidem
a zábava couvala
až zády drolila omítku
V pokleku
s hostií v krku vzpříčenou
jsem v ten podzimní den
sliboval
že snubní prsten
znamená víc
než kroužek
na ptačí noze

42

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

Balancování na hraně
Zlotřilost ještě málo unavená
bičuje záda křehkých ctností
a bouři dechu žene jako chrt
srdce jak v ptačím hrudníčku
roztlouká žebra na padrť

T extáž

Staré sny
Uprostřed oceánu
stejně jako
uprostřed ženy
je blíž
k oběma břehům
i k utopení
Můj stín už nahý
kráčí po pobřeží
a ona
svlečená
umývá nádobí

Přiznání
Ona nepozná
proč se usmívám
jen na fotografiích
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Má žena se nadechla
jako by se chtěla
potopit
a už nevyplavat

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

Řekl jsem jí to

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

Smířená
Nebraň se
už všechno vím
a tichu mezi slovy
nejvíc rozumím

Memento
Ze všech snů o slunci zůstaly lampy
a místo v moři cachtám se v kaluži
Je další měsíc, stejný jak tamty
které mi splácejí to, co mi nedluží
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-------------

Co dělat dál, přiznat si tiše
pro koho, kým a čím jsem to byl?
Dál budu iluze vytvářet spíše
do posledních chvil a z posledních sil

Adam Suchý (* 1974) vydal dvě samostatné básnické sbírky, jeho poezie se objevila
také v literárních časopisech a almanaších. Ve sbornících prózy publikoval několik
oceněných povídek, jako textař spolupracoval s interprety české populární hudby.
Podrobněji www.suchyart.cz.

T extáž

Dopisy z Krakówa

---------------------------PŘEMYSL KREJČÍK

Uvedené básně jsou ukázkou z připravované sbírky, která vznikala ve Ville Decius v Krakově díky
stipendiu poskytnutému Mezinárodním visegradským fondem (www.villa.org.pl, visegradfung.org).

cestou do Krakówa
po dnech cesty vjíždím
s výrazem Jonathana Harkera
do šedého svítání beze slunce
větve natahují pařáty
na lukách a hnědých polích
vlak nesměle protíná
převalující se nekonečnou páru
to není Transylvánie
to je jen Polsko!
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turisti fotí katedrálu
fotím si turisty
a pak je hned mažu

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

Rynek Glówny

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

Kallnach
Google mapy tvrdí, že od Villa Deciusza (Kraków) do Carrer de Nicaragua (Palma)
měří nejlepší pěší cesta 2 248 kilometrů, které lze ujít za 424 hodin.
Poznámka: „Součástí plánované trasy je přeprava trajektem.“
Poznámka: „Plánovaná trasa prochází několika zeměmi.“
Jeden ke druhému tak máme doklopýtat za sedmnáct a půl dní, nebo se můžeme
za osm a tři čtvrtiny dne setkat v severní části Švýcarska: Na tisícím sto dvacátém
čtvrtém kilometru z obou směrů leží městečko Kallnach – podle Wikipedie zde na
15,26 kilometrech čtverečních žije 1 918 obyvatel. První zmínka o městě se datuje do
roku 1231. Součástí tvé trasy by byla přeprava trajektem, já bych zase prošel o jednu
zemi navíc.
Tímhle tu trávím čas, zatímco nás dělí 2 248 kilometrů.

jako když do lesa
vysypeš pytel mramoru
oběhneš dětskou ohrádku
a svatá kopí
nasázíš kříže
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hoří
Krakované kladou svíce
na papežův hrob

T extáž
můžem se spolu opíjet
můžem se spolu smát celej večer
ale stejně se nikdy nepochopíme
v mojí zemi básníci nikoho nezajímaj
v mojí zemi se u piva řeší jiný věci
můžem se spolu opíjet
a smát se a pohoršovat
ale stejně se nemůžem
úplně pochopit

tak nějak houká
a štěbetá ráj
když lesem
vcházíš do svítání

až na okraj
mezi beton a listí
kde pro turisty
není místo
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i ten autobus je mnou
jaksi plnější
nedostatek vzduchu
přebytek potících se bund

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

Linka 152, Sielanka,
půl šesté ráno

uprostřed silnice
třepetá křídlem
zůstává sedět
nejde to
kola autobusu pomalu
až úplně stojí
řidič skrz dveře
vezme ho do dlaní
odnese do trávy
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-------------

nikdo to netočí
nesdílí na sítích

Přemysl Krejčík (* 1991). Knižně publikoval dvě básnické sbírky, dva a šestinu románu
a sbírku sci-fi povídek. Je také editorem básnické antologie. Aktuálně mu vyšel román
Malej NY (Host, 2019) a odborná kniha Zatmění po utopickém večírku: Sonda do české
dystopické prózy 80. let 20. století (Univerzita Pardubice, 2019).

T extáž

Teufel

---------------------------ROBERT PFEILER

Teufel

má na sobě podobu
brouka
valícího se
po zpěněných dlaždicích
starého pankáče
s břichem plným
tančících veverek

běž podél řeky
neotáčej se
nevnímej žraloky
přeskakující parník
schovej se v těle
lodního šroubu
a dvakrát opakuj
hebrejskou modlitbu
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pozoruje tě
kdykoliv procházíš
ulicí B.
plnou oken
s plyšovými raky
palicí s patkou
bakelitová výplň
nahrazující
mozek trilobita

pokud hraje
na piano
na Masaryčce
uteč
to neslyší
hlavu panenky
má obalenou
falešným fáčem

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

když se náhle setmí
uvnitř tvé hlavy
křeslo bez uší
směje se ti
uprostřed
projekčního plátna
kterým sebe neprohodíš
aniž bys aspoň na chvíli
nepřetrhl prádelní šňůru

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

Desky
ten pocit
když si na gramofonu
pouštím svý starý desky
a ležím v posteli
sám se sebou smířen

(při)padám
připadám si uvězněný
chycený v pavučinách
podkrovního bytu
ve svým vlastním myšlení
v nervových zakončeních
mýho vlastního těla
připadám si sám
uprostřed davu
mezi věšáky
s mokrým prádlem
také čekajícím
na vysvobození

a z kutlochu
se stává jezero
plné květin
jen občas
se nemohu vyprostit
jsem příliš hluboko
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připadám si upnutý
a natažený
na vlastní skřipec
tělem mi projíždí
dunění basový smyčky
a není to vždy nepříjemný

Robert Pfeiler, pražská náplavka ze Vsetína, lavírující mezi Reynkem a Švankmajerem,
galeriemi a lesy, bezcílně se procházející po Praze vyznávaje krédo, že nejlepší drogou
je střízlivost. Skeptický realista, většinou s dobrou náladou, kterou na sobě nedává
znát. Vystudovaný technik, živící se vývojovou konstrukcí, ale v nepracovním životě
absolutně netechnický. Své texty nikde moc nenabízel, zatím publikoval v časopisu
Host v rámci rubriky Hostinec.

T extáž

Za pět minut dvanáct

---------------------------DR. KREJZYBERD

Vybrané básně z připravované sbírky Otevřené tělo.

GRAND TOUR
Ve vlaku
zapomenu na drncání slov
jen čistá mysl
hladce a obrace
ve vlastní
oprátce

Nucený výsek
Mlha se zařezává
do vlhkých kmenů stromů
trouchnivým chodcům odděluje
trup od hlavy
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než doutnající mumie

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

Jenom psi zůstávají celí
ve své přízemnosti
zatímco my sami ani při zemi
nejsme víc

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

Kutná Hora

Převrat
Všechno se nenápadně vrací
zpátky do tebe
Naposled
jelen parožím jako výdřevou
vyztužil plíce
bříza splynula s páteří
protřelý valoun
hladce prolnul botou
do pravé kolenní jamky
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Když spíš
dva nejvěrnější stožáry
líhají po obou tvých bocích
a včera ten na levoboku
vplynul ti přímo
do krve
Kolísavý
tón vodovodních fléten
tympány chladnoucího topení
společně slaví
konečné sjednocení
Prostor už chce být navždy
sám

Svatá Barbora
zas jako nová
teprve včera ji posypali
svěcenou moukou
obloha
nahrubo omítnutá
je sotva deset
ráno jen uždibuje z času
motáš se uličkami
větříš
ale stopu nemáš
básně příležité
psát neumíš
naštěstí je tu vlak
dunící v hloubi pod terasami
neviděn slyšen
vinen
Měl v tom být Orten
ale je tam
Vrchlický

T extáž

Na hrubý pytel
S úžasem okouzleně zírá
na požár Notre Dame
a má chuť přiložit
aspoň špejli od cukrové vaty
jenže v ploché obrazovce
mu nemizí jen ruka
celá pravá strana těla
se rozpila
Zděšeně ucukne
a stahuje svou zášť
až někam k prvním obětinám
rostlin a zvířat a lidí
a kamenů
Krabatí se mu čelo
do rytmu žáru srdce podupává
jak vlna horké nenávisti
mozek trhá

Až jednou ho konečně napadlo
prohlédnout si rub starých kalhot
Byl tam otištěný
lépe než v očích ženy
Zlomy
polomy
prohlubně
zárubně
trhliny
prolákliny
v rozjetých švech
stíny
Takové obyčejné vetché džíny
prát či neprat?
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natož na pohlaď

Za pět minut dvanáct

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

Taková chvíle neodbytně ryzí
nebude nikdy vábná
na pohled

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo

31.-32.)

Prostořekost
Ježíš
pokud ho ale vůbec někdo znal
se plahočil po celé Palestině
nebo sakra kde
s partičkou natvrdlých učňů
a světlo mu
mokvalo ve štěrbině
na hrudi
tak co bys chtěl
cápku?
Vrhat se denně před oltář
a olizovat svatý prach
hezky v chládku a pod střechou?
Buddha
si pamatoval každou hranku a oblinu
všech kamínků
na které jeho probuzenci šlápli
všechno ostatní zapomněl
když spolu rozpouštěli svět
louhem vědomí
někde v Hindúkuši
tak co fňukáš
nádivo?
Prdět si do hlavy ještě víc
jako kdejaký učenec
nebo vycídit vesmír do ztracena?
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-------------

Tak jsem slyšel

Dr. Krejzyberd (*2008), mladší bratr učitele tvůrčího psaní Jiřího Studeného. Vydal
sbírky Myslet jako auto (2011), S lotosem za pasem (2013) a Varných konvic sten (2015).
Nové básně jsou z chystané sbírky Otevřené tělo. Verše a rešerše 2014–2019.

Kontemplum

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

Kontemplum
---------------------

Kontemplum
-------------------------

K ontemplum

Odvážná nezávislost
Nad Seifertovou Písní o Viktorce

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

1 HOLÝ, Jiří – LUKEŠ, Emil (eds.). Čítanka české literatury 4. Od roku 1945 do současnosti (2. polovina
20. století). Český spisovatel: Praha 1996, s. 22–23.
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V posledních desetiletích uvažujeme o tom, zda by dosavadní zkoumání vývoje písemnictví – individuální tvorby nebo skupiny nových programů – nemělo být zastoupeno
spíše reflektováním proměn kulturních vzorců. Vždyť tradiční „dějiny literatury“ už
přinejmenším od 19. století splývají s „literárními dějinami“ a děje se tak podle toho,
jak obrazové reprezentace, narativní postupy či inscenované hry procházejí napříč uměním, vědou, politikou, filozofií a náboženstvím. Jinak řečeno: organizované i spontánní
jednání všeho druhu prozrazuje na každém kroku přítomnost estetických principů.
Nakolik si však s kulturologicky chápanou literarizací dějin vystačíme, pokud čteme
lyrickou skladbu, byť s epickými prvky, kdy narativní postupy, obrazové reprezentace
a inscenované hry nemají jasné kontury, právě se dějí, ustavují a přeskupují, nebo kdy
lyrický subjekt vstupuje do mnoha rolí a střídá se s jinými subjekty? Naše interpretace
bude jistě záviset na zvoleném diskurzu a v jeho rámci na stylu četby. Se vstupem do
metajazykové roviny se tak před námi otevírá prostor plný úskalí.
Připomeňme si případ zdrcující kritiky básnické skladby Jaroslava Seiferta Píseň
o Viktorce (1950). Ne snad proto, že by nebyl české kulturní veřejnosti dlouhou dobu
dobře znám. Citát z článku Ivana Skály Cizí hlas, uveřejněného v Tvorbě krátce po
knižním vydání básnické skladby, Jiří Holý a Emil Lukeš v roce 1996 dokonce zařadili
do čítanky pro střední školy, aby ukázali odstrašující příklad stalinistického jednání,
jež v inkriminovaném období vyjadřovalo postoj k umění podle Ždanovova vzoru jako
k ideologickému nástroji. Dogmatik Skála v duchu mytizace Jediné Pravdy o „třídním
boji“, který stále pokračuje, tehdy lživě tvrdil: „Do prázdné slupky formální dovednosti
vtěluje Seifert svou lhostejnost k životu pracujícího člověka, svůj nihilismus měšťáka, svou
nevraživost k současnosti […]“1. Dodnes se leckomu zdá, že na počátku padesátých
let šlo o ryze politickou záležitost, o snahu donutit známou osobnost k respektování
požadavků kladených na moderní poezii shodně s doktrínou socialistického realismu.

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

PETR POSLEDNÍ
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Jenže – pokud přijímáme do vědomí záměrné „nepochopení“ básníkovy poetiky –
neocitáme se najednou v jiném příběhu a nepodléháme historiograficko-politickému
diskurzu? Nemíříme během uvažování o ideologické pseudointerpretaci poezie kamsi
mimo literaturu? Povšimněme si nyní možných důsledků takového myšlení.
Podle historika Jiřího Knapíka, zabývajícího se v monografii s názvem V zajetí
moci (2006)2 českou kulturní politikou v období 1948–1956, se z časového odstupu
a ze širšího společenskopolitického hlediska jeví „Seifertův případ“ jako jeden článek
celého řetězce vnitrostranického boje o moc. V letech 1949–1951 – píše uvedený autor
– narůstá napětí mezi skupinou tvrdého stalinisty Gustava Bareše, zastupujícího aparát
ÚV KSČ v čele s Rudolfem Slánským, a osobami ze Svazu spisovatelů, potažmo širší
umělecké sféry vůbec, soustřeďujícími se kolem Václava Kopeckého. Zatímco Barešovu
prodlouženou ruku představovali mladí básníci typu Ivana Skály, Michala Sedloně či
Stanislava Neumanna, za Kopeckým stály zkušené osobnosti typu Vítězslava Nezvala,
Jiřího Taufra nebo Ladislava Štolla. Po změně ve vedení Svazu spisovatelů, kdy měli
být pranýřování „vulgarizátoři“ umění, Bareš v říjnu 1951 napsal dopis Klementu
Gottwaldovi, v němž si stěžoval na „úchylku linie Kopeckého“. Při této příležitosti si
neodpustil poznámku o tolerování „několikanásobného renegáta“ Seiferta (dodejme
– se zřejmou narážkou na básníkovo vyloučení z KSČ v roce 1929, poznámka P. P.),
„který prohlásil ve vinárně za svědectví Taufra, že ‚raději vidí anglického básníka zvracet,
než sovětského zpívat‘ […]“3.
Naštěstí Barešova skupina zanedlouho boj o moc ve straně prohraje. Pro Seiferta
bude důležité, že poté, co se za svůj výrok omluví Ivanu Olbrachtovi a dalším činitelům, už v roce 1954, na prahu nesmělé destalinizace, nejenom vydá sbírku Maminka,
ale o rok později za tuto knihu, jež se poetikou komorních vzpomínek a mélického
ladění podobá Písni o Viktorce, získá dokonce Státní cenu za literaturu. Ovšem příběh
Seifertova střetání s KSČ v rámci historiograficko-politologického diskurzu bude mít
pokračování. Připomeňme alespoň básníkovo vystoupení na 2. sjezdu spisovatelů
v roce 1956 apelující na svědomí literátů a volající po návratu vězněných autorů do
literárního života, aby se mohli otevřeně hájit. Anebo zdůrazněme sice několikaměsíční, za to výmluvné Seifertovo předsedání Svazu spisovatelů v roce 1968: v čele
demokratické opozice stojí umělec s mravním kreditem, prokazující lidskou statečnost
a pevný charakter.
Nabízí se ale ještě druhý příběh, vyprávěný v rámci diskurzu kulturně-publicistického a spojený s pojetím „lidovosti“ české moderní poezie 20. století. Nemocný Seifert
na konci života v knize Všecky krásy světa s úsměvnou sebeironií zavzpomíná na to,
jak v proletářském Žižkově coby malý chlapec okouzleně postával před lahůdkářstvím
2 KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři, 1948–1956. Nakladatelství Libri:
Praha 2006.
3 Tamtéž, s. 67.
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U Kolmanů a jak později na výzvu Stanislava Kostky Neumanna uveřejnil v Proletkultu svůj naivní výplod „proletářské poezie“: „My také chceme jíst vepřovou se zelím,
/ k večeři telecí s nádivkou nebo na paprice. / My také chceme pít láhve burgundského
vína / a jísti marinované úhoře […]“4. A na jiném místě vzpomínek se vrátí k poetismu
a představě modernosti, kterou pod Teigovým vlivem na pár let spojí s asociativní
metodou různorodých obrazů i s osobně žitou družností kavárenských rozhovorů,
hýření v nočních vinárnách nebo společných výletů do přírody. Pojetí „lidovosti“ se
v jeho tvorbě – podobně jako u jiných básníků a teoretiků z okruhu poetismu – rozšíří
jak o fantaskní erotickou a mélickou hravost, tak o snové cestování napříč domácími
i cizími kraji. „Lidová“ je osvobozující obrazotvornost bourající staré předsudky. Ke
zlomu dochází – jak píše literární historik Zdeněk Pešat v dosud jediné seifertovské
monografii – ve třicátých letech. Básník navazuje na tradici vzpomínkových veršů
a počínaje sbírkou Jaro, sbohem „dovádí do průzračně čistého tvaru s dokonale zvládnutou pestrou strofikou i rýmovou technikou úsilí […] o maximální sdělnost […]“5.
Seifert přenáší těžiště tvorby do mluvního projevu, do plynulého toku řeči, do metrického členění verše s jambickou osnovou. Tomu odpovídá i zdůvěrnění tématiky,
rozpohybování citové škály do vícero poloh a v konečném důsledku navázání hlubšího
kontaktu se čtenářem. K tomu bychom jedině dodali: právě přiblížení se intimním
obsahům lidských prožitků, navíc v základní polaritě radosti a smutku, činí ze Seiferta básníka považovaného různými generacemi za „vlastního“ a přímo „národního“.
Bez ohledu na jednostrannost takového chápání „identifikace“ s literárním textem
nespočíval v oné (dodejme nechtěné) roli „mluvčího“ obyčejného člověka právě jeden
z důvodů, proč se po 2. světové válce stane cílem nevybíravých útoků radikálních
stalinistů?6
Do proměňujícího se pojetí „lidovosti“ můžeme zařadit rovněž epizodu prozrazující rozporuplný vztah tzv. kulturní levice ke klasikům. Gusta Fučíková a Ladislav
Štoll hned v roce 1946 doporučují k četbě jednu ze tří válečných studií Julia Fučíka – Boženu Němcovou bojující (1942). Co je k tomu vede? Podle mínění editorů
marxistický novinář a hrdina protinacistického odboje spatřoval ve spisovatelčině
tvorbě i v jejích životních postojích útok proti drobnokresbě a idyle biedermeieru,
proti lyrickým básním nebo milostným povídkám, kde žena je „jen stafáž, ornament
jako holub, růže nebo anděl […]“7. Fučík – dle mínění editorů – si vážil smyslu Boženy Němcové pro ostré vidění společenských rozdílů a vysoce oceňoval její pojetí
revolučnosti coby nápravy daného stavu s dětskou myslí, „která oprošťuje si životní
proces ode všech složitostí (jež zná), přeskakuje celé dlouhé období vývoje i zápasů

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

K ontemplum

4 SEIFERT, Jaroslav. Všecky krásy světa. Praha 1999.
5 PEŠAT, Zdeněk. Jaroslav Seifert. Československý spisovatel: Praha 1991, s. 180.
6 Výmluvné je srovnání s veršovanou publicistikou in BROUSEK, Antonín (ed.). Podivuhodní kouzelníci:
Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945–1955. Rozmluvy: Purley 1987.
7 Pracujeme s vydáním – FUČÍK, Julius. Tři studie. Nakladatelství Svoboda: Praha 1948, s. 35.
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(jež nezná), zjednodušuje si je na prostý akt zásahu dobrého člověka. I tu se lidé musí
změnit, má-li být lépe; ale stačí zásah babičky, doktora, dělníka, aby se již měnili, aby
nalézali sami sebe […]“8. Fučíkův názor na „lidovost“ je v poválečném tříletí jedním
z mnohých. Shoduje se však s kulturní veřejností „od prava do leva“ v idealizaci
„lidství“, v neurčité obecnosti pojmů „dobrota“ a „člověčenství“ prostého jedince.
Ačkoliv se naši současní badatelé – např. Jacques Rupnik, Alessandro Catalano,
Jiří Brabec aj. – zabývají tím, jak „postupně byla opuštěna představa literárního světa jako autonomního systému a stále více se zdůrazňovala sociální funkce kultury“9,
málokdo z nich si všímá idealizace „lidového“, jež slouží manipulaci s veřejným
míněním.
Lyrický „konkrétista“ Seifert se zjednodušující interpretací „lidovosti“ Boženy
Němcové zásadně nesouhlasí. Levicovým kritikům to nevadí za 2. světové války, a to
v případě skladby Vějíř Boženy Němcové (1940), kde spisovatelčin emblém – „vějíř“
– v očích lyrického mluvčího srůstá jak s kdysi krásnou ženou a jejím mládím, tak
s postavou obětavé matky, obrazem rodné země a zněním české řeči. Nevadí jim
ani to, když mluvčí umisťuje výchozí emblém na rozhraní vzpomínek a snění a při
opakované záměně „já“ a „my“ výpovědi symbolizuje hledání zdroje životní síly za
časů beznaděje: „Co dal jí osud do věna, / je mé, je mé, jsem z její hlíny, / je má, je
má a nesněná / s údělem rodné mateřštiny / i s hořkostí ukrytou v blíny; / a v horečce
a vidinách / já slovem rodné mateřštiny / volal jsem ji, když přišel strach.“10 Naopak
po válce vadí levicovým kritikům ve verších Písně o Viktorce subjektivní návraty
mluvčího do minulosti v podobě intenzivní meditace, která s oporou v několika
leitmotivech hudebnosti zdůrazňuje teprve se rodící svět lidské paměti, až ex post
vznikající smysl dění. Akceptovat něco takového po únoru 1948 by mohlo znamenat, že se dogma o jednoduché „dobrotě lidu“ komplikuje a může budit četné
pochybnosti.
Seifertova Píseň o Viktorce po celou dobu – i dnes – fakticky vybízí ještě ke třetímu
diskurzu. Máme na mysli diskurz čtenářsky imaginativní, provázený vnímatelovým
citem pro rytmus a intonaci všech strof. Autorova stylizace do dvojakého subjektu
– jednak lyrického mluvčího, jednak vypravěče příběhu – poskytuje příležitost pro
expresivní styl četby. Hned v prvním ze sedmi zpěvů básník navozuje atmosféru
„návratu“ s vědomím, jak obtížné a zároveň krásné je minulost postupně přivolávat
a měřit se s ní:

8 Tamtéž, s. 67.
9 CATALANO, Alessandro. Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem
(1945–1959). Host, Brno 2010, s. 49.
10 SEIFERT, Jaroslav. Vějíř Boženy Němcové, in FLAIŠMAN, Jiří (ed.). Dílo Jaroslava Seiferta. Svazek 6,
Akropolis: Praha 2005, s. 30.

K ontemplum
„Noc byla tenkrát bezmála
a Úpa byla rozvodněna.
Volal jsem do tmy jejich jména,
dvě krásná jména, zoufalá.
Té, která byla raněna
a sežehnuta bleskem krásy,
básnířky, která vplétala si
krvavé trní do jména.
Té, která, krásná nad jiné,
neměla strach z té čaromoci,
ač věděla, že zahyne.
Jako bych volal do mládí
a stíral dech svůj se zrcadla,
abych tam spatřil její ňadra,
bílá – na černém pozadí.
Stín tváří padá na její
a jsou to lásky zimomřivé.
Ještě však nosí jako dříve
tu černobílou kameji.
Pak jméno té, jež do těch vod,
černých, jako by tekla tuha,
zpívala večer samodruhá
z oblohy plné třpytných not,

11 Citujeme z edice – SEIFERT, Jaroslav. Píseň o Viktorce. SNDK: Praha 1967, nepaginováno.
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Lyrický mluvčí se opakovaně a s osobním zaujetím vrací ke klíčovému leitmotivu
„hlasu“, ať v podobě „volání do tmy“ či „do mládí“, nebo v podobě Viktorčina „zpěvu“
a „trpkého smíchu“. Právě ony variace znění vyvolávají dojem echa, zvuku konkrétního

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

té šílené, té z příběhu,
té, která bleskem rouhala se
a s trpkým smíchem na grimase
chodila bosa po sněhu.
[…]“11
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i rozplývavého. Podobně mluvčí ve vzpomínce na minulost nakládá s barvami. Opakující se leitmotiv „černého a bílého“, někde vystupující jako kontrast „noci a blesku“,
jinde jako protiklad bílých ňader na černém pozadí, popřípadě jako spojení protipólů
v obrazu „černobílé kameje“, občas střídá motiv stínů. Jako kdyby se lyrický subjekt
i vypravěč příběhu v jedné osobě pokoušel rozhrnout clonu paměti, na okamžik před
jeho očima vyvstal výrazný detail, aby vzápětí určitá podrobnost zmizela v pološeru,
v rozmytých konturách, jak se to děje v důsledku nezadržitelného běhu lidského času.
Onomu pnutí mezi konkrétností a rozplývavostí posléze odpovídá rytmicko-intonační
osnova sledované výpovědi. Básník na jedné straně uplatňuje jambické metrum spolu
se stoupavou intonací vět nebo slovních spojení, jež se svou délkou pokrývají s každým
veršem, akcentuje pojmenování tvořící rýmy z neobvyklých – na první pohled spolu
nesouvisejících – oblastí (např. vod-not, tuha-samodruhá). Na druhé straně básník
pomocí pravidelného spádu obkročných rýmů nebo prostřednictvím jednoduchých
sdělení v téměř říkankovém tempu činí celou výpověď lehkou, řečenou jedním dechem
a ztrácející se v melancholickém oparu.
Hlubší smysl vynořování se detailů z paměti a následně jejich ztrácení se ze
zorného pole spolu s ulpývajícím časem naznačují teprve další zpěvy. Tento smysl
ovšem zachytíme potud, pokud expresivní styl četby vystřídáme stylem symbolickým, vycházejícím vstříc mnohoznačnosti ukotvené v problematizaci referenčního
systému. Když ve 2. a 3. zpěvu lyrický mluvčí-vypravěč příběhu ve svých představách
vstupuje do minulosti a stává se svědkem Viktorčiny přípravy na tancovačku, jednak
– pomocí nevlastní přímé řeči – se ztotožňuje s dívčinými myšlenkami – „Nedívej
se mu do očí / a hleď, aby ses neohlídla. / Jako když havran rozpne křídla, / má srostlé,
černé obočí […]“12, je to zároveň předehra k mluvčího-vypravěčově vzpomínce na
své mládí i na tehdejší milenčiny reakce. Nakolik je však Viktorka pouhou literární
postavou a nakolik milenecký (moderní!) dialog v mluvčího-vypravěčově mládí
polozapomenutou realitou? Kde vyvstává a kde mizí hranice mezi životem a fikcí?
Vždyť ve 4. zpěvu přece mezi jiným čteme:
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„– To já tu klečím na zemi
a jsem tak šťastna ve tvém štěstí,
ovinujíc tě pažemi
jak břečťan věrnou ratolestí.
– To já jsem šťasten ve tvém štěstí,
když klečím u tebe na zemi!“13

12 Tamtéž.
13 Tamtéž.

K ontemplum
A to ještě čtenář netuší, že po 5. zpěvu s obrazy Viktorky pečující o (ne)narozené
děťátko otevře stránky 6. zpěvu vracejícího se snad do Barunčina dětství, kdy slýchávala hlas nešťastné tulačky, kterou jednou oživí v Babičce:
„– Je liják. Zas ti promokne
tvá sukně. Tatínek se hněvá.
Nikdo ti routu nezalévá
a routa vadne na okně.
Hle, tu máš šátek, košili
a tu je chleba od maminky.
Komu to trháš konvalinky,
sotva se trochu rozvily?
– Vrať se, ať tolik nezebe
ta jizba! Dříve za večera
dlouho jsem s tebou rozprávěla
a teď tam pláču pro tebe.
[…]
A blesky skryté do pochev
padaly s třeskem vytaseny
a tříštily se o kameny,
když na stráni se ozval zpěv.

14 Tamtéž.
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Mluvčí-vypravěč propůjčuje svůj hlas hlasu Barunčinu i jejím rodičům, aby se
v závěrečném zpěvu stal „blízkým svědkem“ nemocné a všemi opuštěné spisovatelky,
která už jen čeká na smrt. Křížení časových rovin a vstupování do různých prostorů
vede při celé konkrétnosti motivických detailů ke splývání několika perspektiv a činí
z básníkovy intimní zpovědi věčně probíhající svár „lehkosti“ a „tíže“, zpěvnosti a dialogu. Píseň o Viktorce ve výsledném vyznění pak není pouze zpochybněním toposů
„Němcové bojující“ a „Viktorčina utrpení“, natož emblému „krásné ženy s černobílou

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

Viktorka! A až do morku
vřezával se ten hlas, když hromy
duněly lidem do svědomí.
Bože, ochraňuj Viktorku!“14

Partonyma ( ročník

osmý

/

číslo 31.-32. )

kamejí“, ale znamená významově otevřené prožívání „lehkosti“ a „tíže“ před čtenářovýma očima a za jeho emotivní spoluúčasti – „in statu nascendi“. Pro vnímatele tím
vyvstává nelehký úkol – chce-li doprovázet básníka na cestě do minulosti – rozvinout
nabízené asociace v harmonickém akordu s rytmicko-intonační pulzací řeči.
Pokud moderní lyrika 20. století odkazuje k dobovému kulturnímu vzorci, pak –
shodně se svou podstatou – činí tak zprostředkovaně, v rámci umělecké výpovědi. Jako
kdyby neustále připomínala, že kulturní vzorec, ať je to dobové pojetí „lidovosti“, nebo
v jiném případě dnes tak časté parodování stereotypů, představuje vysoce obecnou
kategorii, jíž se básnická řeč vždy vymyká. Nechce-li badatel zabývající se „literárními
dějinami“ sklouznout do pozice všelijakých Skálů, kteří se řídí jednoduchou logikou
vývojových schémat nebo snadno zmanipulovatelnou záměnou různých diskurzů, měl
by si přiznat vlastní podíl na zkoumaném textu a na básníkově opozici vůči „veřejnému mínění mocných“.15 Navázat čtenářský dialog s nezávislým tvůrcem vyžaduje také
od nás nemalou odvahu nesouhlasit s razantní zásadovostí pouhých roztleskávačů.
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15 Dokonce texty představitelů opozice vůči mocným mohou ale kolísat mezi diskurzi historiograficko-politologickým, kulturně-publicistickým a čtenářsky imaginativním, jak to ukazují příspěvky
Josefa Škvoreckého, Antonína Brouska a Jiřího Brabce v antologii FLAIŠMAN, Jiří (ed.). Čtení
o Jaroslavu Seifertovi. Hledání proměn autorovy poetiky. Institut pro studium literatury, Praha 2014,
s. 88–119 a 128–139.

Petr Poslední (* 1945), Doc. PhDr., CSc., literární historik a teoretik. Zabývá se
srovnávacími dějinami české a polské literatury a problematikou literární kultury.
Dosud vydal několik knižních monografií a syntetických prací z dějin polské literatury.
V roce 1997 obdržel cenu Polcul Foundation a v roce 2010 vyznamenání Honoris Gratia
prezydenta Krakowa.
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Oldřich Šuleř patřil po roce 1969, podobně jako desítky jiných, k zakázaným autorům.
Trvalo celých deset let, než mu bylo znovu umožněno vrátit se do literatury. Stalo se
tak románovou kronikou Měsíční krajina, na niž posléze navázaly Dlouhé stíny. Obě
tato díla měla tvořit součást budoucí trilogie, jejímž námětem byl bouřlivý vývoj
ostravské aglomerace. Obě prózy jsou tematicky neobyčejně zajímavé, z hlediska
uměleckého však opět představují kompromis mezi románem a kronikovým podáním
(podobně jako tomu bylo už v autorově debutu Letopisy v žule). Šuleř si to nepochybně uvědomoval, oddálil dokončení proponované trilogie a obrátil se k sevřenějšímu
a tematicky užšímu příběhu ze silničářského prostředí, jemuž dal název Valentýnská
zima (1987). V té době uplynulo od jeho návratu na literární scénu téměř deset let
a Šuleř se v této próze znovu dopracoval románového tvaru, který má promyšlenou
a působivou strukturu.
Námětem Valentýnské zimy je těžká práce silničářů zejména v zimě, dvojnásobně
těžká především o takzvané valentýnské zimě, tedy od pátého do dvanáctého února.
Tématem dílo připomíná výrobní román, který se poměrně hojně vyskytoval v padesátých letech. Valentýnská zima háv takového výrobního románu skutečně přejímá,
za tím se však skrývá kritika poměrů na jednom pracovním úseku socialistického
hospodářství. Tímto vhledem Šuleř zároveň odhaluje nepřirozené vztahy a vazby, jež
se staly doprovodnými jevy celkové společenské situace na sklonku komunistické éry.
Podobně jako zmíněný výrobní román padesátých let vnáší i Šuleř do pracovní
tematiky náměty intimní a osobní. Činí tak ovšem s mnohem větší znalostí a psychologickou prohloubeností. Intimní složku spájí autor především s milostným vztahem
a později s problematickým manželstvím inženýra Rašťáka. V této souvislosti je jako
společenský osobnostní typ pozoruhodná jeho láska a pozdější manželka Alice – parazit dosahující svých cílů všemi prostředky, včetně skandalizujících.
Pozoruhodná je ale také celková architektonika románu, která sestává ze tří vrstev.
Základní vrstvu přitom představují kapitoly zachycující valentýnskou zimu a provoz
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na silničářském pracovním úseku, k nimž jsou průběžně připojovány portrétní kapitoly (vlastně podkapitoly) stěžejních postav, a kapitoly (opět podkapitoly), v nichž je
citována Červínkova cestářská kronika. Všechny tyto tři vrstvy jsou architektonicky
vyděleny a označeny.
Návaznost a provázanost základních kapitol s vloženými je často bezprostřední.
Např. na konci 6. kapitoly se hovoří o kritických vystoupeních inženýra Rašťáka a hned
nato následuje jeho kapitola. Obdobně v závěru 7. kapitoly vede Kudlička rozhovor
s Grygarem a vzápětí nato připojil autor portrétní kapitolu o Kudličkovi.
Základní kapitoly, jež pro stručnost označuji jako kapitoly valentýnské zimy,
představují stěžejní syžetovou rovinu, která je doplňována portrétními kapitolami
a částečně také výše uvedenou Červínkovou cestářskou kronikou. Valentýnské kapitoly se odehrávají převážně v dějové přítomnosti, doplňující kapitoly (zejména
portrétní) pak uvádějí skutečnosti, jež přítomnému krizovému stavu předcházely. Ve
valentýnských kapitolách je také nejplněji vyjádřen kontrastní rozdíl mezi dřívějším
ředitelem Červínkem a současným Havlátem. Červínkův intelekt se posléze projevuje
i v jeho cestářské kronice.
Portrétní kapitoly jsou tedy založeny na retrospekci svých hrdinů, odhalují jejich
minulost a tím ozřejmují současné konání postav. Pojmenovány jsou po stěžejních
postavách, jimiž se autor v příslušných kapitolách zabývá. Největší problém, skutečně
zásadní potíž, je se současným ředitelem Havlátem, proto mu také věnuje Šuleř největší
počet portrétních kapitol – celkem devět. Všichni další mají menší počet kapitol –
inženýr Rašťák sedm, bývalý ředitel Červínek pět, Kudlička dvě a Korkovado jednu.
Všechny se navíc velmi těsně proplétají s kapitolami valentýnské zimy.
Volný dodatek k těmto syžetovým kapitolám představují kapitoly, v nichž Šuleř
uvádí onu Červínkovu cestářskou kroniku. Její pisatel v ní podává vývoj silničních
komunikací od staré Mezopotámie a Egypta až po nedávnou přítomnost. Cestářská
kronika zároveň umožňuje osvětlit některé odborné silničářské pojmy, jichž Šuleř
s naprostou samozřejmostí hojně používá.
Dominantní roli hrají v románě kapitoly valentýnské zimy, v nichž Šuleř rovněž
uplatnil nejeden závažný stavebný prostředek. Tak například v závěru 9. kapitoly dochází ke střetu smrti a zrození, v obou případech neznámých bytostí. Jde o působivý
kontradikční moment, který Šuleř dvojím způsobem zvýraznil. Jednak tím, že jej
vložil do koncovky kapitoly, jednak posléze tím, že se tento náhodný střet stal součástí
uvažování Korkovada, postavy v dějovém toku doposud laxní: „Korkovado se postavil
k oknu, vyhlížel ven a myslel na mrtvého motoristu na silnici a na křičící novorozeně
v městské porodnici, na to, že se mu v souběhu bezmála téže chvíle vyjevila paradoxní
podivnost života a smrti.“1
1 Cituji z prvního vydání – ŠULEŘ, Oldřich. Valentýnská zima. Československý spisovatel: Praha 1987
(v daném případě s. 258).
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V této souvislosti je třeba dodat, že kontradikce prostupuje román jako celek.
Protikladný vztah plný napětí se odehrává mezi bývalým ředitelem Červínkem a jeho
nástupcem Havlátem, daleko vyhrocenější pak mezi Havlátem a inženýrem Rašťákem.
Něco obdobného se v intimní sféře objevuje mezi Milanem Rašťákem a jeho ženou
Alicí. Kontradikce je součástí syžetového pohybu románu.
S kontradikčním momentem bezprostředně souvisí motivický prvek telefonu,
který spojuje 9. valentýnskou kapitolu s kapitolou ředitele Havláta. Po citované pasáži
následuje totiž věta, jíž se kapitola uzavírá: „Vtom za jeho zády ostře zařinčel telefon.“
Havlátova kapitola pak začíná: „Na stole vyzváněl telefon.“ Jde o těsnou sponu, zároveň
ale falešnou, poněvadž se jedná o dva různé telefonáty. Není jistě náhodou, že obou
prostředků – kontradikčního momentu a těsné spony – použil Šuleř právě v závěrečné
fázi románu.
Jiný druh spony, tentokrát obkročné, spojuje 4. a 9. kapitolu. V první z nich má na
sobě polobotky blazeovaný šofér havarovaného tiru, který odmítá vypomoci unaveným
silničářům; v 9. kapitole zaregistruje Korkovado polobotky u zabitého řidiče. Jde patrně
o nezáměrnou sponu, anebo – jak praví Roman Jakobson – o nevědomou záměrnost.
Neobyčejně důmyslně propracoval Šuleř zejména finále románu. Jeho součástí je
především kvantitativní efekt – v závěru, kdy dojde v oblasti k sněhové kalamitě, se
do služby dostaví většina zaměstnanců, mezi nimi také ti, kteří službu vůbec nemají. Vede je profesionální cit a povinnost. Výjimkou je pouze ředitel Havlát, který je
k příchodu do zaměstnání donucen.
Dalším prostředkem stvrzujícím finále prózy je numerická korespondence. V 11. kapitole jedna z postav řediteli Havlátovi oznamuje, že v jedenáct se má dostavit na
předsednictvo okresního výboru strany. Zmínku o této hodině, kdy se má rozhodnout
o osudu neschopného ředitele, vložil Šuleř do předposledního odstavce poslední kapitoly. Číselná korespondence je v tomto případě založena na souladu mezi pořadím
kapitoly a příslušnou hodinou, jinak řečeno na souhře tektoniky s tematikou. Účinek
informace o pokynu, aby se ředitel dostavil, je tak maximálně zvýšen – právě numerickou korespondencí a postavením v textu.
Poslední prostředek podporující závěr románu představuje samotné finále, jež zůstává otevřené. Řediteli Havlátovi je oznámeno, že je předvolán před rozhodující orgán,
a tím próza končí, je otevřená. Otevřenost v tomto případě připouští mnohoznačnost.
Ve Valentýnské zimě posléze Šuleř použil zarámování. Na její začátek a konec autor vložil neoznačenou architektonickou jednotku, navíc vysázenou kurzívou, v níž
uvažuje o strastech silničářů. Jde o architektonické zarámování, jež je však v závěrečné
složce ku škodě věci oslabeno nadbytečným moralizováním (Šuleř ovšem moralizuje
i na jiných místech). Uvedené architektonické zarámování tak s konečnou platností
spíná románový celek.
Valentýnská zima má v Šuleřově uměleckém vývoji závažné postavení. První vrchol
jeho prozaické tvorby představují Vášnivé povahy z roku 1969, druhým vrcholem pak je
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Valentýnská zima. Pro autorův umělecký vývin je podstatné, že tektonické prostředky,
jichž použil ve Vášnivých povahách, neopakuje a neobnovuje ve valentýnském románě.
Volí jiný přístup a jiné způsoby.
Oldřich Šuleř v roce 2007 vydal esejisticky laděnou knihu s neffovským názvem
Třináctá komnata, v níž se obsáhle rozhovořil o vlastních literárních láskách a o svých
slovesných vzorech. Na jednom místě třídí spisovatele do dvou skupin: „Jsou romanopisci, kteří stavějí své světy uvážlivě, cílevědomě, promyšleně, upínají se k problémům
společenským, generačním, erotickým, psychickým a jiným a usilují o vyjádření myšlenky,
kterou si vytkli a kterou sledují. A zase jiní autoři tvoří pro radost, jakou jim tvorba
poskytuje, a neodpírají si potěšení, jaké má tvůrce, když se rozdává.“2 Šuleř sám nepochybně patří k těm prvním. Z jeho vrstevníků se k tomuto typu plně řadí také Vladimír
Körner a do značné míry rovněž Alena Vostrá a Roman Ráž. Tuto trojici připomínám
zejména proto, že má k Šuleřovi, především k jeho Valentýnské zimě, morfologicky
blízko. Vladimír Körner příbuznými portrétními kapitolami, uplatněnými v románě
Slepé rameno, a numerickou korespondencí, prostupující jeho novelu Zrození horského
pramene (Körner na rozdíl od Šuleře pracuje s číslem sedm). Numerická korespondence spíná Šuleře rovněž s Romanem Rážem a Alenou Vostrou. Ráž použil číselné
korespondence v prózách Bonviván a Nevěř mi ani slovo. Vostrá ji naopak uplatnila
v románě Tanec na ledě. Ráž dále – podobně jako tvůrce Valentýnské zimy – použil
otevřeného finále v románě Vrabčí hnízdo a architektonického zarámování v Zachráncích samoty. Vostrá pak rovněž klade důraz na obkročnou sponu a kvantitativní
efekt. Oba prostředky uplatnila ve svých knihách pro mladé čtenáře – sponu v novele
Všema čtyřma očima a kvantitativní efekt v próze Výbuch bude v šest. S těmito třemi
svými současníky je Šuleř způsobem budování příběhu spjat. Všichni zmínění autoři
používají stejných prostředků, ale k různým syžetovým záměrům.
Ve zmíněné Třinácté komnatě se Šuleř ovšem dovolává především klasiků, domácích i zahraničních. Píše přímo o okouzlení z nich. Důvěrné poučení však převzal jen
od některých, konkrétně z děl obdivovaného Vladislava Vančury. Tvůrce Rozmarného
léta jej doslova oslnil, z jeho díla si cenil on – autor rozměrných románových kronik
– především jeho povídek. V Třinácté komnatě o Vančurovi uvedl: „Vladislav Vančura,
novátor české prózy, mistr fabulační fantazie a prozaické zkratky, cizelér jazyka, který
starobyle klenutými souvětími podnes okouzluje v lyrických prózách; v dílech v jádru
epických, ve kterých lyrické prvky netvoří pouhou dekoraci či barvité pozadí děje, nýbrž
vytvářejí ovzduší a vztah ke skutečnosti příběhu; přitom je autorem řady povídek, tedy
literárních útvarů, jejichž malý rozsah vyžaduje lapidárnost vyjádření.“3 S Vančurou
Šuleře ostatně spojují dva tektonické prostředky – opět numerická korespondence
a architektonické zarámování. Číselnou korespondenci uplatnil Vančura v Polích orných
2 ŠULEŘ, Oldřich. Třináctá komnata. Mladá fronta: Praha 2007, s. 256.
3 Tamtéž, s. 227.
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František Všetička (* 1932) je literární teoretik, beletrista a překladatel. Jako teoretik se
zabývá poetikou literárních děl, zejména jejich kompoziční výstavbou. Vydal devatenáct
odborných publikací, bibliografie jeho tvorby je obsažena ve sborníku Architektura textu
(Praha, Verbum 2012), jenž byl vydán k jeho osmdesátinám.
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a válečných, architektonické zarámování pak v Markétě Lazarové a Konci starých časů.
V Polích orných a válečných je numerická shoda založena na čísle devět a podobně
jako u Šuleře jde o korespondenci mezi pořadím kapitoly a syžetovým prvkem.
Oldřich Šuleř se všemi těmito souvislostmi a spojitostmi přiřazuje v české próze
k těm tvůrcům, kteří bedlivě přihlížejí k morfologickým činitelům v uměleckém textu,
jinak řečeno k jejich účinnějšímu působení na čtenáře.
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„Ve jménu Baerova zákona!“
K některým kulturologickým obrazům
rovnováhy a pohybu na soutoku Sávy a Dunaje

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

Ottův slovník naučný poukazuje u hesla Dunaj na zákonitost, která se vlastně týká
všech toků na severní polokouli, totiž že jejich pravá strana je vlivem zemské gravitace
vymílána ostřeji a že naopak levý břeh řeky mívá volnější spád. Z této charakteristiky
vyplývá i přirozená náchylnost řek vylévat se v případě povodní spíše v levobřežním
směru. Autoritativní encyklopedie z přelomu 19. a 20. století v této věci doslova konstatuje, že „v celém svém uherském toku potvrzuje Dunaj známý zákon Baerův: i zde
voda napadá a trhá vždy břeh pravý, kdežto levý zatápí svým nánosem, a vždy pravé
rameno řeky odnáší největší množství vody. Jakkoliv šířka Dunaje vzrostla v Uhrách
ze 300 na 800 m, přece není za vysoké vody dosti místa v korytě, čehož bezprostřední
následek jest zaplavování celého širého okolí.“1
Dunaj tvoří zřejmou osu nejen střední Evropy, ale také Uherské (Panonské) nížiny,
tvořící základ někdejších Uher. Oblast od Devína u Bratislavy až po Železná vrata,
kde do roku 1918 Dunaj opouštěl území Habsburské monarchie, představuje geomorfologický celek, s jehož vlastnostmi souvisí i četné aspekty kulturologické povahy.
O jejich šíři a tematické provázanosti pojednaly četné práce, specifické místo mezi spisy
nejrůznějšího zaměření má však Dunaj Claudia Magrise s příznačným podtitulem
Životopis řeky.2 Známá práce terstského germanisty stojí na pomezí eseje, románu
a cestopisu, přičemž genologické charakteristiky jsou ve vzájemné vyváženosti, řeklo
by se v rovnováze, takže jednoznačné žánrové zařazení Magrisova Dunaje je v podstatě
nemožné. To však pro naše úvahy v této stati nebude v centru pozornosti, třebaže
nelze upřít dynamiku, s níž se vyprávění Magrisova poutníka pojí.
Příběhy po obou březích Dunaje utvářejí jednotnou krajinu „podunajského světa“.
Tok Dunaje s sebou nese mnoho předělů a symbolických i faktických hranic. Řeka
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1 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, osmý díl. J. Otto: Praha 1894,
s. 176.
2 MAGRIS, Claudio. Dunaj. Odeon: Praha 1992; srov. též druhé vydání: MAGRIS, Claudio. Dunaj.
Praha: Mladá fronta, 2010.
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3 Srov. ДИМИЋ, Жарко. Велики бечки рат и Карловачки мир 1683–1699. Verzalpress: Београд 1999.
4 Zde je namístě připomenout reálie zmíněného zákona. Jeho objevitelem byl Karl Ernst Ritter von
Baer (1792–1876), jeden ze zakladatelů embryologie, anatom a geograf. Pocházel z prostředí pobalt
ských Němců, v roce 1814 absolvoval studia medicíny na univerzitě v Tartu. Od roku 1834 působil
v Petrohradě, kde se stal členem Petrohradské akademie věd a jedním ze zakládajících členů Ruské
zeměpisné společnosti. Od 50. let 19. století soustředil své badatelské zájmy také na otázky geografie
či antropologie, k nimž se vztahuje právě jeho výzkum dynamiky vývoje říčních koryt. Příznačná
je v tomto smyslu práce zařazená do komplexu jeho Kaspických studií. BAER, Karl Ernst. Über
ein allgemeines Gesetz in der Gestaltung der Flußbetten. In: Kaspische Studien. Buchdruckerei der
Kaiserlichen Akademie der Wisseshaften: St. Peterburg 1860, VIII, s. 1–6. Podstatu Baerových po
znatků lze interpretovat následovně: „[m]nohé řeky severní polokoule (Gironda, Odra, Visla, Němen,
Dunaj, Volha, Ganges) znenáhla překládají svůj spodní tok na pravo, takže, ač jejich pravý břeh jest
pokryt vypnulinami a pahrbky, je na levém břehu v dosti veliké šířce rovinný plochý nános. (Baerův
zákon 1860.)“ KUČERA, Bohumil. Základy mechaniky tuhých těles. Jednota českých matematiků
a fysiků: Praha 1921, s. 137.
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zasahuje do krajiny, kterou svým tokem přirozeně utváří a modeluje. Jedno z takových
rozmezí stanovuje jižní hranice někdejší Habsburské monarchie, která se od dob velké
rakousko-osmanské války v letech 1683–1699 ustálila na soutoku Sávy a Dunaje.3
Bystřejší Sáva se setkává s mohutným Dunajem v oblasti měst Zemun a Bělehrad,
přičemž oba toky přinášejí množství písků a jílu. V souvislosti s Baerovým zákonem4
a tendencí řeky rozlévat se z levého břehu byl soutok obou řek a střet přinášené
horniny doprovázen četnými a živými geologickými přeměnami, jakými byl kupříkladu vznik Velkého válečného ostrova. V rozsáhlé laguně se tato říční ada vynořila
nejspíše v druhé polovině 15. století a dodnes představuje tento ostrov nestálý celek.
Konkrétní topografii Velkého válečného ostrova v pomyslném trojúhelníku Zemunu
na severozápadě a Bělehradu na jihovýchodě Magris nezmiňuje, a proto si na některé
příběhy tohoto soutoku dovolíme poukázat v přítomném textu. Pohyb a rovnováha
tak budou zmíněny v různých polohách, zcela konkrétně i více či méně metaforicky,
v každém případě však jejich základem budou příběhy všestranně spjaté s tokem dvou
řek, jejichž břehy, víry, vlny a proudy spoluurčovaly (ne-li přímo určovaly) osudy lidí
žijících v této pomezní krajině.
Na soutoku obou řek se vytvořila krajina mnoha specifik, jejichž působivost v očích
Středoevropana podtrhuje i dějinný vývoj po Karlovickém (rok 1699) a zejména pak
Požarevackém míru (rok 1718). Po těchto přelomových událostech se místo spojení
Sávy a Dunaje s Velkým válečným ostrovem uprostřed stalo součástí hraničního pásma
oddělujícího Rakousko od Osmanské říše i v symbolickém a mentálním smyslu. Mezi
Zemunem, posledním městem na rakouské straně zosobňujícím konec střední Evropy,
a Bělehradem coby prvním městem osmanského Balkánu nebylo až do roku 1884 přímé
dopravní spojení. Poutníci, obchodníci i cestovatelé směřující z Habsburské monarchie
do Cařihradu či dále do Orientu museli složitě překonávat toto rozhraní dvou říší
i civilizačních areálů. Do Zemunu odvážlivci přicestovali buď lodí po Dunaji, nebo
po souši, v obou případech je však čekal soutok Sávy a Dunaje, aby mohli v Bělehradě
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pokračovat dále ve své cestě. Složité zdolání této hranice bylo navíc komplikováno při
návratu z Osmanské říše, neboť každý, kdo v Zemunu vstupoval do Rakouska, musel
projít tzv. kontumcem, v zásadě sanitární stanicí s karanténou, jež měla charakter také
bezpečnostního kordonu. Původ slova vyplývá z latinského contaminatio, z čehož
je patrný i hlavní smysl této pohraniční pevnosti, v mnohém připomínající systém
římských limes. Až do roku 1872, kdy byl tento systém hygienické a bezpečnostní
kontroly hranice zrušen, představoval zemunský kontumac nejdůležitější centrum
obchodu mezi Habsburskou monarchií a Osmanskou říší. Město se stalo výrazným
střediskem Vojenské hranice, třebaže barokní charakter získalo teprve v průběhu
18. století, kdy úpravy jeho urbanismu předurčila ustanovení právě Požarevackého
míru. Období existence této pevnosti se projevilo i na rozkvětu samotného města,
které mělo podle soupisu obyvatel v roce 1777 takřka 4 tisíce obyvatel, z nichž 77 %
tvořili Srbové, 20 % Němci a více než 1 % Židé.5 Zemun (německy Semlin, maďarsky
Zimony) byl rozdělen na obchodní, administrativní a vojenskou část, v jejichž centru
se nacházel kontumac. Provoz této karanténní stanice měl svá pravidla, jež se týkala
nejen přechodu osob, ale také výměny zboží. V průběhu první poloviny 18. století
byl kontumac obehnán vodním příkopem, který znemožňoval útěk osob, jež zde
byly v povinné karanténě. V roce 1776 rakouská správa nechala příkop prohloubit
a rozšířit, zároveň byl celý komplex obehnán zdí s palisádami a obrannými věžemi.
Komplex kontumce nepřetržitě střežily i čluny hlídkující na Dunaji.
Uvnitř kontumační stanice se nacházela řada budov nejrůznějšího účelu. Šest
menších domků zvaných koliby (Kolliven), každý pro čtyři osoby, poskytoval přístřeší
běžným pocestným, nuceně setrvávajícím pod lékařským dozorem. Další budova
se čtyřmi většími pokoji byla určena pro cestující s určitým společenským postavením. V kontumci se nacházel také internační žalář pro ty rakouské poddané, kteří
se na osmanské straně dopustili nějakého deliktu a byli Turky vydáni ke stíhání do
Habsburské monarchie. Nechyběly ani sklady zboží a prostory pro jeho dezinfekci.
Část kontumce označovaná jako administrativní poskytovala zázemí pracovníkům této
stanice a jejich rodinám. V polovině 18. století tvořilo personál kontumce necelých
šedesát pracovníků, mezi nimiž byli lékaři, úředníci i pomocní pracovníci, ale také
pravoslavný a katolický duchovní či klíčníci a další řemeslníci.6 Každý z nich se svým
osudem vlastně podobal „internovaným“ pocestným, neboť pro každou vycházku za
hranice karanténní stanice si musel vyžádat zvláštní povolení. Specifické místo v tomto
personálu měl kontrolor příchozí bavlny, který musel vlastníma rukama prohmatávat
pytle s touto komoditou, čímž byl takříkajíc první na ráně možné nákazy. Následně se
odebral do karantény na pozorování. Pokud by se u něj projevily příznaky moru, pytle
5 Srov. ИЛИЋ, Танасије. Земун кроз документа у доба Војне границе 1749–1881. Земун: Народни
музеј. ИАБ: Београд, 1956, s. 12.
6 ДАБИЖИЋ, Миодраг А. Прилог прошлости градског парка у Земуну од седамдесетих година
XIX века до 1914. године, Наслеђе XIV, 2013, s. 145–147.

7 NIKOLIĆ, Zoran. Beogradske priče: Kontumac na granici dva carstva. Novosti, 1. 9. 2016, <www.
novosti.rs/vesti/beograd.74.html:622740-Beogradske-price-Kontumac-na-granici-dva-carstva/>
[10. 10. 2019].
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by byly spáleny. Pokud karanténu nebozí kontroloři přečkali bez újmy, bavlna mohla
pokračovat dále do Rakous. A oni se vrátili k dalšímu z nově dopravených pytlů bavlny.
Na zemunské hranici se kontrolovalo vše, včetně příchozí pošty. Dopisy byly
otvírány a dezinfikovány nad horkými parami octa, který byl v 18. století chápán
jako adekvátní dezinfekční prostředek proti morové nákaze. Podle aktuálních epidemiologických hrozeb z Osmanské říše byl režim kontroly lidí i zboží veden ve třech
základních stupních. V závislosti na hrozbě dalšího šíření nemoci bylo příslibem
snazšího překročení hranice „období klidné“, kdy nebyly patrny příznaky epidemií
žádných nemocí. Druhým stupněm bylo „období podezřelé“, kdy rakouské úřady
vycházely z předpokladů a informací, že v Osmanské říši může toho času probíhat
epidemie. Konečně „období nebezpečné“ bylo třetím stupněm, kdy nebylo pochyb,
že se epidemie některé ze sledovaných infekčních chorob dostala až k hraničnímu
pásmu. V době třetího stupně byl kontumac zpravidla třikrát nebo čtyřikrát posílen,
přičemž stráž tohoto kontrolního stanoviště byla ozbrojena a měla právo vystřelit na
kohokoliv, kdo se pokusil bez patřičné kontroly překročit hranici.7
Cestující, kteří dorazili na zemunský břeh, byli ihned po vstupu do vnějšího pásma kontumce vyšetřeni místním lékařem. Lékař se podle důsledně dodržovaného
pravidla za žádnou cenu „pacientů“ nedotýkal – vyšetření prováděl pouze vizuálně
a na základě rozhovoru, přičemž sledoval zejména příznaky moru, cholery a neštovic.
V případě, že příznaky některé z těchto chorob konstatoval, byl daný člověk okamžitě
převezen do izolovaných kasáren na břehu Dunaje, kde byl ponechán vlastnímu osudu. Naopak lidé, kteří prvotní kontrolu absolvovali bez lékařovy konstatace příznaků,
se mohli odebrat do ubikací kontumce, kde v závislosti na epidemiologické situaci
setrvali vyměřený čas. V průběhu 18. století, přesněji do roku 1780, se jednalo o 42
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dní karantény, v pozdějších dobách, kdy se již riziko morové nákazy výrazně snížilo,
se toto údobí povinného pobytu zkrátilo na variabilní rozmezí 3 až 21 dní. Stravu
v kontumci si každý hradil sám, přičemž si u přítomné služby mohl objednat stravu
podle svých nároků a finančních možností. V zimních měsících nebyl zajištěn otop,
který si pocestní dodatečně kupovali. Zároveň je třeba podotknout, že kontumac
představoval uzavřený hospodářský systém, v jehož rámci fungovalo kromě nemocnice (lazaretu) potřebné zázemí, nevyjímaje pekárnu či vinné sklepy, jejichž kapacita
čítala až úctyhodných 16 tisíc litrů vybraných druhů vín.
Po uplynutí předepsané karantény a při absenci zdravotních rizik byli cestovatelé
propuštěni, přičemž obdrželi potvrzení kontumační stanice, které platilo dalších 42
dní. Vedle cestovního pasu (či jeho dřívějších analogií) bylo právě toto osvědčení
o „zdravotní způsobilosti“ nezbytným předpokladem pro vstup do střední Evropy.
Nabízí se bezpočet analogií s vízy, které význam této hranice i v mentálním smyslu
potvrzují a jejichž obrazy se v jiných polohách pojily s cestováním mezi oběma kulturními areály i po celé 20. století.
S polohou a pohnutými příběhy hraničního pásma mezi Zemunem a Bělehradem
se přirozeně pojí také bezpočet imagologických reflexí. Zřejmým prostředkem jejich
vyjádření jsou v dobovém smyslu četná vizuální ztvárnění, zejména rytiny, veduty
podunajských měst, kolorované kresby, litografie a postupem doby také fotografie
a v neposlední řadě i pohlednice, jejichž obliba v kontextu zřejmé nostalgie vyplývající
snad z krize 20. století opětovně narůstá.8 Obraz se přirozeně pojí se slovem, a proto
8 Staré pohledy coby symbol nostalgie a starých dobrých časů jsou charakteristickým rysem navrace
jícího se sentimentu nejen k Habsburské monarchii, ale také okolním zemím, a tak se určité oživení
těchto vyobrazení týká i zemunsko-bělehradského předělu.
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9 WOLFF, Oskar Ludwig Bernhard. Die Donau. Beschrieben von Oscar Ludwig Bernhard Wolff,
illustrirt von W. Henry Bartlett. Verlag von J. J. Weber: Leipzig, 1843.
10 „Reisende, welche aus dem Orient kommen, müssen hier je nach Befinden eine längere oder kürzere
Quarantaine halten, doch ist das dort befindliche Lazaretto recht gut eingerichtet und sogar mit
Bequemlichkeiten versehen, so dass der gezwungene Aufenthalt daselbst wenigstens erträglich wird.“
WOLFF, Oskar Ludwig Bernhard. Die Donau, s. 203.
11 „Donaufahrt jetzt das christliche Gebiet verlassen und den Orient begrüssen.“ Tamtéž, s. 204.
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i pro vyjádření dlouhodobě přítomného předělu mezi habsburskou (uherskou) střední
Evropou a osmansko-orientálním Balkánem a jeho emocionalitou slouží i slovesná
ztvárnění. Mezi nimi mají výsadní místo přirozeně zejména cestopisy. Nepochybně
všichni evropští cestovatelé 18.–19. století, kteří se vypravili „do Orientu“, si volky nevolky povšimli kulturologického příznaku, s nímž se proplutí soutokem Sávy a Dunaje
(s Velkým válečným ostrovem přesně v centru) pojilo a od něhož se odvíjely i četné
administrativní komplikace. Působivých zpodobnění obou typů reflexí může být celá
řada – zmiňme kupříkladu cestopisnou práci Dunaj (Die Donau) Oskara Ludwiga
Bernharda Wolffa (1799–1851), německého literáta, humoristy a pedagoga židovského původu, jež je doplněna oceloryty Williama Henryho Bartletta (1809–1854),
anglického představitele tohoto uměleckého výrazu uplatňujícího svůj talent zejména
v cestopisných pracích.9 Wolff se během svých cest na Balkán a Blízký východ nemohl
cestě ze zemunského břehu na bělehradský vyhnout, přičemž lazaret kontumce popisuje veskrze pochvalně. Tvrdí totiž, že „Lazaretto je docela dobře zařízeno a dokonce
pohodlím vybaveno, takže nucený pobyt je zde přinejmenším snesitelný.“10 K této zmínce
je ve vydání z roku 1843 připojena drobná ilustrace dunajského nábřeží přiléhajícího
ke kontumci [il. 1]. Ani Wolff ovšem neopomíjí připomenout, že Zemun je místem,
kde pocestný na své dunajské plavbě „opouští křesťanské území a vítá se s Orientem“.11
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Příměry této hranice líčící spojnici Zemun–Bělehrad v intencích setkávání a střetávání křesťanské Evropy s orientálním Balkánem jsou v dobovém diskurzu 18. – 19. století více než obvyklé.12 Nejen Wolff, ale i další autoři podobných cestopisů na toto
vidění kulturního zlomu poukazovali, což se týká i známého Felixe Philippa Kanitze
(1829–1904), který touto oblastí cestoval v 60. – 70. letech 19. století.13 Obrazy živého
ruchu na březích Dunaje ukazují i četné rytiny – ať už v podobě knižních ilustrací nebo
samostatných grafických listů [il. 2, 3]. Společně s rakouskou (uherskou) správou, jež
se po zmíněných mírech uzavřených v Sremských Karlovcích a Požarevci navrátila na
jih Panonské nížiny, se do těchto oblastí dostávala i dobová zachycení kulturní krajiny
v dobově oblíbených technikách. Nástup a rozvoj mědirytiny, ocelorytu a postupem
18. století i nového postupu litografie, nahrazujících do té doby tradiční dřevořez
a dřevoryt, doprovázel formování inovativních pojetí dobové knižní kultury a koncepcí
obrazového doprovodu.14 Nové techniky se přirozeně dotkly i zachycení každodenního
12 V kontextu těchto úvah o symbolické geografii Balkánu nelze nepřipomenout již legendární práci
původně bulharské historičky a antropoložky Marije Todorovové (*1949), která po svém odchodu
do Spojených států působí na Univerzitě Illinois v Urbana Champaign. Název jejího vlivného po
jednání Imagining the Balkans si autor této stati netroufá do češtiny přeložit – nabízí se snad cosi
jako Balkán v představách, Balkán v imaginaci či nepříliš invenční Imaginární Balkán. Todorové
kniha je zamýšlena jako balkanistický pendant a reflexe rovněž emblematické práce Edwarda Saida
(1935–2003) Orientalismus. K promýšlení imaginativní topografie obě knihy neodmyslitelně patří.
Srov. TODOROVA, Maria. Imagining the Balkans. Oxford University Press: New York 1997; SAID,
Edward W. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Paseka: Praha 2008.
13 Srov. KANITZ, Felix Philipp. Donau-Bulgarien und der Balkan: Historisch-geographische-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1860–1875. Hermann Fries: Leipzig 1875–1877.
14 K příslušným tématům srov. VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi
polovinou 15. a počátkem 19. století: papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky,
tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky
knihy, knižní vazba, knižní obchod. 2. vyd. Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na
Strahově: Praha 2008.
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života na březích Dunaje v jeho dolním toku, tedy od Uher, jejich jižní hranice a pak
dál neznámými končinami exotického, orientálního a neznámého Balkánu.
V závěru našeho ústředního vyprávění lze připomenout jedno z příznačných
vyobrazení každodennosti na dunajských březích mezi Zemunem a Bělehradem, jež
reflektuje v příbězích dané scény dobový kolorit všech zúčastněných postav. Autorem
rytiny je Jakob Alt (1789–1872), rakouský grafik a vedutista, který výraznou část
své tvorby věnoval právě dunajským tématům. Jednotliví aktéři této grafiky čekají
na přechod symbolické hranice, přičemž kompozice výjevu se rozpadá do několika
plánů, v jejichž ústředí se nacházejí dvojice čekající na další pouť v družném hovoru.
V prvním plánu si skupina mužů krátí chvíli čekání rozmluvou nad dýmkou, v dalších plánech se scéna vyobrazení dělí do několika dílčích dějových kontextů, spjatých
s hovorem konkrétních dvojic či s plavením koní v příbřežních mělčinách Dunaje
[il. 4]. Baerův zákon je tak v rovnováze s odhodláním lidí různých etnik a jazyků
překonávat při svých cestách přírodní nástrahy podmanivého evropského veletoku.
Jeho obrazy jsou stále inspirativní.
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Miroslav Kouba (*1979), slavista–balkanista, absolvent slavistiky a makedonistiky
na FF Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2007 působí na katedře literární kultury
a slavistiky FF Univerzity Pardubice. Ústředním tématem jeho odborného zájmu jsou
kulturní dějiny jihoslovanských národů a formování kolektivních identit v těchto
regionech. V dílčích statích věnuje pozornost otázkám symbolické geografie, což se
snaží potvrdit i přítomný text.
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S etkání

Literatura infikovaná
politickými významy

---------------------------PŘEMYSL KREJČÍK - ROZHOVOR S MÁRIEM Z. NEMESEM

Mária jsem poprvé potkal v Polsku. Stál jsem před literárním domkem vyhrazeným pro
rezidenční pobyty, když se objevil chlapík v klobouku, s cigaretou v jedné ruce a otevřenou
plechovkou energetického nápoje ve druhé: Básník během tvůrčího procesu. Prohodili jsme
spolu pár vět, a když jsme pak stoupali po schodišti zpátky, zjistili jsme, že na další měsíc
jsme se stali sousedy, neboť spolu sdílíme předsíň. V týdnech, které následovaly, jsme se
potkávali pravidelně – kouřili před domem, chodili na pivo, ale především plkali o spoustě
témat a samozřejmě taky o literatuře. Postupně mi začalo lépe docházet mnohé z věcí,
o kterých jeden ví, ale příliš nepřemýšlí – třeba, že politická situace v Česku není zdaleka
tak vyhrocená, jako je to u téměř sousedů Maďarů, ale zároveň právě k takové máme
nakročeno… A taky, že spolupráce mezi autory a institucemi ze zemí Střední/Východní
Evropy zkrátka není dostatečná. Ačkoli svou troškou do mlýna toho příliš nezměním,
uvědomil jsem si, že bych k tomu kulturnímu transferu nějak přispět chtěl. A nejen proto
si teď můžete s Máriem přečíst rozhovor a v rubrice Textáž také malý výběr z jeho tvorby.
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Před pádem komunismu byla v maďarské literatuře velmi obvyklá takzvaná „reprezentativní role“. Jde o myšlenku, že spisovatel musí plnit reprezentativní funkci sociální
třídy a/nebo politického hnutí. Může se zdát, že po skončení komunistického režimu
tento pohled, který z velké části pramení v romantizmu, zmizel. Jako mladý člověk na
přelomu tisíciletí jsem si mohl užívat jakési estetické autonomie, předešlým generacím
neznámé. Nicméně tenhle post-historický stav se ukázal jako ideologická iluze. Od
roku 2010 se do popředí opět dostaly různé politické boje, často velmi absurdními
cestami. Můžeme říct, že politika je zpět a že to negativně ovlivnilo maďarskou kulturu.

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

Mário, my jsme se poprvé potkali v Krakově na Visegrádském rezidenčním programu. Pamatuji si na naše mnohé a dlouhé debaty o rozdílech mezi českou a maďarskou literární scénou a jejím spojením s politickými názory spisovatelů a s politikou jako takovou. Mohl bys – pro české čtenáře – přiblížit jak v Maďarsku tahle
situace vypadá?
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Politika pro ni funguje a svírá ji jako imanentní vězení. Nemůžeš z něj utéct, všechno
a cokoli může být infikováno politickým významem, jakkoli se to snažíme odmítat.
Vím o tobě, že jsi úzce propojený i s německým literárním prostředím. Jaký je
podle tvého názoru největší rozdíl mezi maďarskou literární scénou a právě tou
německou?
Základní rozdíl, jak to já vidím, je ten, že v současném Německu je kulturní scéna
autonomní, není tolik předurčována politicky. V Maďarsku je příliš málo literárních
institucí, festivalů, stipendií, fondů a tak dál a většina finančních zdrojů, které jsou
spisovatelům k dispozici, se koncentruje do rukou vlády. Současné politické klima
představuje nebezpečí pro svobodné umělecké vyjádření, naopak dává příležitost ideologické manipulaci. Závisí na tom, jakou podporu mladý autor získá, jaké příležitosti
mu budou otevřeny a co s nimi udělá, tedy kdo je ochotný co akceptovat. Všechno
má svou cenu a je velmi důležité udržet si svou intelektuální integritu. Některé fondy
v Maďarsku jsou propojeny politickými a ideologickými řetězci. Je to smutné, ale
tak to v současnosti skutečně je. Literární časopisy a další instituce mají svůj vlastní
politický postoj a své hranice. Na německé scéně nevidím tolik problémů jako tady.
V dnešním Německu můžeš svobodněji mluvit o literatuře samotné, bez politiky,
a také finanční příležitosti jsou mnohem širší.
Maďarská literatura v českých překladech je poměrně marginální záležitost. Známe tu Pétera Esterházyho, Pétera Nadáse a ještě několik maďarských spisovatelů.
Nicméně nejsoučasnějších maďarských próz je u nás publikováno poměrně málo.
S poezií je situace ještě mnohem horší. Jak je to obráceně, tedy s českou literaturou
v Maďarsku? Znáš ty sám nějaké české spisovatele?
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Pokud jde o současné české autory, z hlavy mě napadají – a můžu je uvést – Bořivoj
Kopic, Petr Hruška nebo Petr Borkovec, ale vím, že jich je mnohem víc. Pokud jde
o překlady, tento důležitý prostor vyplňuje Kalligram Journal – překládáním mnoha
zahraniční literatury a taky tím, že redaktoři udržují kontakty se slovenskou literární
scénou. Nicméně v literární sféře Střední/Východní Evropy obecně čelí překlady současné poezie obtížným ekonomickým podmínkám. Nejde jen o nedostatek financí,
ale také o to, že jen málo kvalitních nakladatelů je ochotných vydávat překlady takto
specializovaného žánru.
Nemyslíš, že by spolupráce a kritická reflexe literatury mezi našimi zeměmi měla
být běžnější záležitostí? Proč si myslíš, že je mezi našimi literaturami tak slabá
komunikace?
Rozhodně si myslím, že více spolupráce, intenzivnější výměna nápadů a zkušeností
a vzájemná inspirace jsou potřeba. Nakonec, Střední/Východní Evropa představuje

S etkání
společný kulturní prostor. Nevím, jaké jsou historicko-kulturní důvody pro ten relativně slabý kulturní dialog mezi Maďarskem a Českou republikou. Určitě je to taky tím,
že v maďarském kontextu máme velmi sebe-referující, uzavřený, endogenní přístup
„pupku světa“ k literatuře, která ve skutečnosti neudělala pro svět nic dobrého. Mnoho
lidí si myslí, že poezie může být produkována jen pro sebe samu, jako móda – l’art
pour l’art, zatímco skutečné umění vždycky potřebuje estetickou migraci na způsob
vzájemného opylování. Naštěstí tento zděděný, uzavřený přístup k literatuře se mění.
Víc a víc mladých básníků se zajímá o mezinárodní trendy a integruje získané znalosti
do svého vlastního stylu. S několika přáteli jsme založili webovou stránku VERSUM
(http://versumonline.hu), online platformu věnovanou překládání současné poezie
z celého světa. Takový přístup ke kultuře zdola nahoru představuje příležitost pro
estetickou svobodu v jinak drsném prostředí.
Jednou jsi mi říkal o literárním žánru „Hungarian bizarro“, který je v Maďarsku
dnes velmi populární. Mohl bys tenhle žánr nějak představit našim čtenářům?
Označení „bizarro“ má kořeny v americkém sub-žánru „bizzaro fiction“, subkultuře
s estetikou, která je na jednu stranu absurdní a zároveň ve své přirozenosti neosur
realistická. Míchá vysokou kulturu a popkulturu, hledá jak kombinovat různé kulturní
kódy. Příkladem „bizzaro fiction“ jsou třeba Cameron Pierce a Carlton Mellick III.
Tyto tendence se projevují v poetice maďarských autorů, jako jsou Imre Bartók nebo
Zoltán Komor, ale mohu také zmínit Hungaro-Futurist Movement (HUF): Umělecké
hnutí, které se pokouší znovu artikulovat otázky maďarské historické a kulturní identity prostřednictvím absurdních, dadaistických a surrealistických metod. Podobně,
jako je tomu u jiných etno-futuristických hnutí (např. Afrofuturismus), je cílem HUF
reimaginovat kulturní identitu, a to z hlediska času i z hlediska prostoru. Toho autoři
dosahují přetvářením archaických příběhů, mytologií a vytvářením nových mýtů
centralizovaných do alternativní budoucnosti. HUF je zároveň hluboce politicky
orientované na obnovení víry v budoucnost Maďarska, která je víc queer, barevnější
a živější než monotónnost současného režimu. Manifest HUF je dostupný v angličtině
na webové stránce http://technologieunddasunheimliche.com/hungarofuturism.html.
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Kniha se jmenuje Barokk Femina. Obsahově je svým způsobem spojena s teoretickými
a estetickými obavami HUFu, nicméně se více zaměřuje na konkrétní historickou
událost, přesněji na protivládní demonstrace v roce 2006. Je komponována jako série
deníkových záznamů, v nichž se osobní zkušenosti prolínají s kolektivními společenskými psychózami a paranoiemi. Pro mě bylo důležité se zabývat poetickou archeologií
roku 2006, protože si myslím, že ztělesňují arkhé, tedy původ současného maďarského

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

V Krakově jsi pracoval na své nové básnické knize. Ta je teď, pokud mám správnou
informaci, hotová. Mohl bys nám o ní říct víc?
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režimu. Politická schizofrenie zapouzdřená neliberálním maďarským systémem se
dostala do popředí právě v roce 2006 a stala se „barokním prvkem“ každodenního života. Schizo-baroko je svět, který postrádá jakoukoli vnější perspektivu. Jde
o kompletně sebe-reflektivní strukturu, zcela uzavřenou, motivovanou alternativními
fakty, fake news, ale hlavně vyděšenou čímkoli zvenku, neustále utlačující sama sebe
masochistickým chováním. Myslím, že tohle je zasloužené shrnutí současné situace.
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