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Desátý ročník aneb poněkud
osobnější otevírák

---------------------------Tak je to tady. Právě spolu – redaktoři a čtenáři – na blízkou vzdálenost, jak jen obojí literatura
dovoluje, otevíráme desátý ročník časopisu Partonyma. To jednoho nutí bilancovat a od šéfredaktora se něco podobného možná i čeká. Přesto, že nejsem zdaleka služebně nejstarším redaktorem.
Sám jsem k ostatním přibyl při dokončování dvojčísla 7–8 v roce 2013. Ne tak dávno, z hlediska
věčnosti, ale z hlediska Partonymy pořád v jejích zárodcích.
Časopis měl v té době mnohem větší formát, jinak poskládaný obsah a hlavně dosti rozdílné
složení redakčního týmu, pochopitelně včetně postu šéfredaktora. Složení redakce se ostatně během
následujících let měnilo ještě mnohokrát, stejně jako například vydavatel nebo způsob distribuce,
kterou v posledních letech většinově „obstarává“ digitální šíření elektronické verze. Možná by se
hodilo napsat, kolik za tu dobu prošlo našimi stránkami autorek a autorů, ale přiznávám, že se mi
to vůbec nechce počítat. Pokud si někdo dáte tu práci, ozvěte se.
Čím však uvést první číslo desátého ročníku, aby šlo o editoral dostatečně důstojný? Vypočítáváním změn nebo úhrnem vlastní redakční kariéry jistě ne. Tichou vzpomínkou na členy redakce,
kteří se namísto literárního časopisu nyní věnují nějakým smysluplnějším činnostem, už vůbec
ne. Vytahování interních historek si nechejme na jindy. Na rozebírání všech redakčních pijatik,
větších či menších zrůdností na autorských čteních, sporů, hádek, občasných pozvání na policii
kvůli plagiátorství některých přispěvatelů (poznámka: časopis stál pokaždé pouze v roli svědka)
apod. tu není dost místa. Ostatně, za těch pár let jsme většinově tak nějak zmoudřeli a uklidnili
se – namísto večírků se redaktoři schází v kavárnách a (někdy) civilizovaně diskutují. Ale nebuďme
tak vážní. Taková naše redakce ostatně nikdy nebyla a nadále není, ač se taková může zvenku zdát.
Možná bude nejlepší zakončit tento poněkud roztěkaný úvodník básní, která nám onehdy dorazila do redakce. Koneckonců, krom jiných textů obdržíme čas od času i nějakou tu bizarnost. Jak
se později ukázalo, autorem této byl jakýsi redakční šotek, který si pod falešným jménem Marína
Jankovičová z ostatních nehezky vystřelil. Když se pak ozval Marínin bratr a následně i údajný
právník, kterému nešlo o nic jiného než nabídnout nám své verše, začala většina redaktorů pojímat
určité podezření… A proč přikládám zrovna tuto „báseň“? Inu, berte to jako mé osobní poděkování
kolegovi Misařovi, který mě společně s bývalým šéfredaktorem Lukášem Vavrečkou do redakce
přivedl. Tak to máš za to. A na Lukáše dojde třeba příště. Teď nechme promluvit Marínu, když už ji
tenkrát redakce odmítla a nedala ji šanci splnit si životní sen a být otištěna na stránkách Partonymy.
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Marína Jankovičová: Šílenství po básníkovi
miluju Aleše Misaře
chci se s ním pářit na faře
poslouchat jeho verše
křepčit a být u něj vkleče
Tak se mi zdá, že více jsem se od avizovaného dostatečně důstojného úvodníku vzdálit nemohl.
Přemysl Krejčík, šéfredaktor

Textáž

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

Textáž
---------------------

Textáž
-------------------------
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U soutoku řek

---------------------------O. L. HRABAL

Básně ze sbírky Racci (JT's nakladatelství, 2020)

ani trošku
někteří lidi
jsou trošku jako vídeň
vyhradit si čas
na vypití kávy
četla papírové noviny a
jakoby se ——— nic ——— nedělo
někteří lidi
jsou trošku jako vídeň
to jsou mí nejoblíbenější
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něco pobublává v hrnci
nic se nemusí plnit
stačí
díky
některé lidi
nejde mít
ani trošku
—
nebo ztratit
jenom zpola

hladina
nestojíme
nad tím
musíme se nepřehlížet
ve vaničce — s betonem
kdo by lovil ryby
když je muška
nikdy jsem neviděl
topícího se člověka
ale když jsi včera přišla z práce
chtělo se mi nad nás nakreslit hladinu

T extáž

dobrou / dobrou
hádkami v posteli
už dlouho — dlouho —— získáváme
jenom únavu

zrnko po
zrnku
ráno jsme vysávali
písek z duny
zrnko po
zrnku
děláme že jde o jestli
včera jsem nás přistihl
jak si je při oprašování
—
nenápadně
—
vmetáváme do očí
zrnko po zrnku
ještě je to hromádka
volám na sebe
ale už se přes ten kopec
neuslyším

sledovat doutnající bojiště
skrz kaleidoskop
pohled dalekohledem by byl ostřejší
ale my už nemůžeme být pořezanější
podívej se na mě
nepřehlížej mě
vypravěči příběhů
nadzvedni kámen
zkus nezešílet
když had zasyčí že
metafora je užitečná lež
stejně jako např. ona
tak jsme na sebe zírali
jak týrané ženy
když mlátí své děti
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zrnko po
zrnku
hromada už byla příliš velkou
hromadou
minulý čtvrtek
nebo červen
nakreslil jsem ji vedle slona
nakonec raději vedle mamuta
abych nepoznal
jestli nám nelžu

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

sorités

počmárané kusy lepidel
musíš se trošku otočit
ti červi
jsou lístky čaje
že jo
prosím
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u soutoku řek
pádla škrábala o dno
bylo by snazší vystoupit
vést loď
taky už byli přesezení
praskliny v trupu
podle mapy tam
měli dávno být
rákosy rezignovaně usychaly
nebezpeční nepřátelé
všichni mají hlavy na kůlech
nebo už nejsou nebezpeční
proletěl kolem nich racek
nic to neznamenalo
a i kdyby
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u soutoku řek
bývalo popraviště
poznali to
protože když tudy proplouvali
měli už jen chuť
odložit si hlavy
do proudu

Ondřej Hrabal. Autor sbírek Nezkoušej se usmát (2019) a Racci (2020). Mistr ČR ve slam
poetry za rok 2018. Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje
se především psaní, hudbě (Bartleby) a organizaci kulturních akcí (literární festival Inverze
nebo Letní filmová škola).

T extáž

Moldau

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

Počkej
krouživými pohyby na radeckého třídě
vytvořím malou kaluž
s písčitým dnem
po kterém se budou prohánět čolci
s polámanými obratli
bude to sanatorium
a ty na něj budeš dohlížet
koupím ti kabát
bude ti velký v ramenou
a při procházce
tou kaluží
se obejmeme se všemi
bezobratlými
pak přijdeme domů
ty si odložíš kabát
a na podlaze budou
mokré stopy
mezi spárami kachliček
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pak teprve uvěříš

pluje na zádech svých vlastních kostí
kouká labutím na zadek
myslí na věčnost
ústa plná žiletek a tampónů
a žaluje
je suis bečva!
je suis...?
kolik ještě přijde nohou
zda se ještě rozpočítají
pluje po srsti svých vlastních zdechlin
kůže v symbióze s řasami
žabí hlen či žabí vlas?
oh, je suis cokoliv co teče
je suis
ty lodě tolik bolí
žaluji ti!
ty lodě si tolik zoufají
pluje
kolem análů
odpadních rour
polyká kešky
kolik ještě
vodoměrek
bude bruslit po hladině?

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

Moldau

Robert Pfeiler. Vystudovaný technik, živící se vývojovou konstrukcí, ale v nepracovním životě
absolutně netechnický. Své texty zatím moc nenabízel, publikoval v Hostu v rámci rubriky
Hostinec.
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Triptyque ionien / Ionský
triptych

---------------------------ALENA MEAS
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-------------

Rukopisné básně z francouzštiny přeložila Alena Meas (za spolupráce Terezy Riedlbauchové)
Héléné, dans le tourment du vent
La razzia des vagues:
Lames brisées tranchent le sable
Dans la chevelure éparpillée
A quatre coins de cette île
Naît le soir
[il faut que la lumière parte
avant que le monde ne disparaisse]
Héléné, la mer toujours
Aussi dominatrice
Héléné, v rozbouřeném větru
Demande la soumission instantanée
razie vln
Sous les rafales tiédies
jejich ostří se láme a vjíždí v písek
Qui modèlent son visage
ve vlasech rozptýlených
Tourné vers le rivage.
do čtyř stran tohoto ostrova
Héléné obéit,
rodí se večer
Aussi docile que confuse.
[světlo musí odejít
než svět úplně zmizí]
Héléné, moře stále
stejně panovačné
požaduje okamžité podrobení se
vlahým poryvům,
které modelují její tvář
odvrácenou směrem k pobřeží.
Héléné se podvoluje,
poslušná stejně jako zmatená.

T extáž
Se déverse le sable
Perpétuel labeur de la mer
L’enfantement de cette ligne de
séparation
Ce qui fuit ensemence ce qui reste
Et les vagues semblent figées sur la rive
Répandues et visant tenir
Dans le sable.

Přesýpá se písek
věčná lopota moře
zrození linie, která dělí
to, co prchá oplodňuje to, co zůstává
a vlny jako by utkvěly na břehu
rozlité a snažily se zůstat
v písku.

POROS
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Alena Meas (* 1976, Praha), básnířka a malířka, žije od roku 2000 trvale ve Francii a píše
převážně ve francouzštině. Vydala sbírky Piliers/Pilíře (Literární salon, Praha 2012) a Protège
tes sens (Ochraňuj své smysly, Unicité, Paříž 2019). Její básně vyšly v česko-francouzské antologii
Poésies de Paris à Prague / Poezie mezi Prahou a Paříží (2007). Publikuje básně ve francouzských
časopisech (Place de la Sorbonne, La Revue de Belles Lettres, Francopolis). V Paříži založila
umělecké sdružení Lieu improbable / Nepravděpodobné místo.

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

La montagne tourne le dos au soleil
Les côteaux glissent jusqu’aux champs
d’oliviers
Jusqu’aux peupliers qui bordent la côte
La mer arrive ici tous les jours
Le village est poussé au bord par un rocher
Les maisons de pêcheurs sont toutes
POROS
joyeuses
D’avoir les pieds dans l’eau.
Hora se obrací zády ke slunci
stráně sklouzávají až k olivovým hájům
až k topolům, jež lemují svah
Moře sem doráží každý den
vesnici na okraj vystrčila skála
rybářské domky se všechny radují,
že máčí si nohy ve vodě.
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Kazmarka

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

kazmarka

cestou do hor
na každém druhém stromě káně
výjev jak z hororu dokrmí mlha
čím jsme jí blíž
tak námi roste
v kostech pole život vrže
obrazný vřískot smázne gesto
proto už neřeknu co se mi zdálo
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poťouchlý datel na konci mlhy
ťuká mi na šíji slunečný den
to už jsme v jiné nadmořské výšce
v nebi za očima ztmavených brýlí
včera hrne mrakem dlaně
má dar mě rozesmát
na první dobu
široko daleko za rysem kapoty
táhne se krajina
hladká jak peří

čím jsem starší
tím víc se mám ráda
nad prudkým svahem
za zády bezpečí vytváří těžiště
odvaha přede mnou – ufrnklá myš
po letech vidím ho očima studentky
jíž po pár rumech narostla křídla
do zkratek průseků
na muldy těl
půjčené lyže unesly šrámů…
po letech vidím ho dětskýma očima
kterým jsem říkala
neboj to zvládneš
pomalu traverzuj
od lesa k lesu
neboj to zvládneš
říká přes rameno
starší o odvahu
o echo prozření
a teď o vzdálenost
kam až ho dohlédnu
jen bouda na kotvy pořád ta samá

*

chce se mi dojetím až brečet
když poprvé vidím tu scenérii
pod hladinou rudého moře
jak v pořadech prima zoom
opatrně se dotýkám spleti korálů
plaším hejna pestrobarevných ryb
nedělám nic
jen pozoruju živý film

chce se mi dojetím až brečet
když o tři tisíce čtyři sta kilometrů zpět
o tři sta čtyři dny později
nedělám nic
a poprvé pozoruju bílobílý film
v němž muž ve skafandru a stejné masce
plave nemocničním pokojem
a za spletí hadiček
opatrně kontroluje kyslík

Jitka Fialová žije s rodinou ve Velkém Meziříčí, pracuje jako speciální pedagog. Publikuje na
literárním webu Písmák, kde působí i jako člen redakce. Básně jí byly otištěny v mnoha literárních časopisech, sbornících (naposledy Šálek dál hřeje dlaně – haiku od českých a slovenských
autorů, DharmaGaia, 2020). V nakladatelství Klika ji právě vychází sbírka s názvem Pentimenti.
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-------------

T extáž
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Na řece

---------------------------PAVEL BŘEZENSKÝ

Mlha nad mostem
V sukni až na paty
snáší se pod klenby.
Mezitím lampám
narostly lví hřívy
nad regimentem koček
v kamenném ohbí,
které pomáhal stavět
snad i Bůh.

14
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Dopadla na rameno řeky
a okamžitě se do ní
zamilovala.

Na řece
Od břehu ke břehu
na deset pádel.
Vlny se daly řezat dlaní
a písek
jako kaviár.
Placáky sešívaly hladinu,
nad kterou
falešní policajti hlídali
rybářské pruty.
A vysokou trávou
šustil porybný.

T extáž

Po proudu
Do spony z kamene
sčesala Ohře mokré vlasy.
Uvízlý pohledem,
ochablý na slovech
hltám ty tahy hřebenu,
které se vlní
po zádech krajiny dětství,
kdy plaché okamžiky
otloukaly kolena
na cestách.
Pro pár škeblí
a oblázků do praku.

Když kroky vedly do cípu
Chtěla jsi co nejblíže k vlnám.
Pro rána i večery.
Malý byt kousek od majáku
rozehnal prázdno
a na pár dní schoval do kapes
ohmatané zvyky zítřků,
abys mohla vidět,
jak se svléká pobřeží,
a mezi dunami
porostlé mořskou trávou
vyprovodit kroky na cestách
ze škeblí.

15
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Jestli se někdy probudím
s chutí na brusinkové víno,
budu ti vyprávět
o tom, jak jsem pokaždé
nad ránem vyháněl tmu
z ostrova Schiermonnikoog.

Pavel Březenský se narodil roku 1975 v Žatci. Vyučil se zedníkem. V letech 2008–2017 žil
v Nizozemí, konkrétně ve městě Hilversum, kde vznikla jeho sbírka básní Mezi mlýny.
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Všechno je na svém místě

---------------------------JAKUB ŘEHÁK

Všechno je na svém místě
Válečné koráby se probudily a zase usnuly
Modrá loďka přívozu se zakymácela v bahně
Hotely rozevřely náruč
Zdymadla pozvedla paže do neřestných pozdravů
A nyní
Vojáci zemřeli a ještě dlouho zůstávali mrtví
Zabodnul jsem do tebe průsvitnou injekci a tvé oči se uprostřed noci vyklonily z víček
Ale všechno bylo na svém místě
Probouzeli jsme se s peřinami v zubech
V pokojích se otvíraly šuplíky a my do nich sypali nádherně bílé drogy
Zdymadla líbala železniční mosty
Déšť rozvíjel vlákna která škrtila naše vytřeštěné prsty
A nyní
Hotely zase usnuly a pomalu uhnívaly
Vojáci z mrtvých úst vypouštěli vůni levandule
Ale všechno bylo na svém místě

16
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Nymburk – Praha, 13. 8. – 17. 8. 2020

Jakub Řehák (* 1978), autor čtyř básnických sbírek (Světla mezi prkny, 2008; Past na Brigitu,
2012; Dny plné usínání, 2016; Obyvatelé, 2020), nositel ceny Magnesia Litera. Pracuje jako
redaktor webových stránek Městské knihovny v Praze, kde rovněž žije.

T extáž

Tvé iniciály P.S.
(výběr z cyklu)

---------------------------KRISTÝNA PETIŠKOVÁ

Vlny I.
Struny ve tvém černém klavíru
s křídlem archanděla
Ráno v šest usedl jsi za něj
s knírem od kávy
vzlétl a snášel se jak výr když

17

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

Přehrál jsi na jedno sezení
s rozvlněnými prsty
všechna Chopinova nocturna
s něhou červánků
ve tvaru liliových květů
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Vlny III.

Vlny II.
Šest okvětních lístků vdechl jsi
vydechl do mých vzdechů

Břeh postele, na které ležím
s knihou o pedálech
omývají eolické vlny
s klidem věčnosti
na kterou
O rok později
odešel jsi
ležím uprostřed těch vln
ukryta v hluboké vpadlině
obklopena molekulami
kyslíku vodíku chloru a sodíku
vysušená přidušená
snažím se je oddělit
nedají se dýchat ani pít
čekám na vlnolam

jediný jazyk, kterým mluvil jsi
rozezvučí Gabrielův pláč
shrbené vrásky vyhladil jsi
hlavy embryí ušních laloků
dívám se všude kolem, nejsi
neslyšně jako tinnitus

18

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

v každém znějícím tónu vidím jsi
orchestr tvých deseti prstů

Kristýna Petišková (* 1995). Narodila se v Praze, vyrůstala v Podkrkonoší a již odmala ráda
píše – deníky v morseovce, dopisy, povídky i básně. Po maturitě na Nerudově hudebním
gymnáziu vystudovala hru na klarinet a divadelní studia na Bard College v New Yorku. Se
svým cyklem Tvé Iniciály P. S. se umístila ve finále LSFH 2021.

T extáž

A vítr sílí sílí

---------------------------VERONIKA POLDAUF RIEDLBAUCHOVÁ

Básně ze sbírky Noc bez hlavy (Literární salon, 2014)

Z oddílu Řecké variace

V poušti jsme byli deset dní
volala ke mně modře žlutě fialově –
a já až nyní vím
že jediný bezbarvý nekonečný písek
je uvnitř nás.

II.
Naproti mně prázdná židle
aby ses mohl posadit
lodě každý den připlouvají
k mému domku je blízko
Snad ses dnes jen opozdil
slunce už kreslí zlaté plástve
do průzračné vody
ochutnala jsem ji z mořských ježků
Lodě každý den připlouvají
do ranního ostrova vkusují touhu
naproti mně prázdná židle
snad ses dnes jen opozdil
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Sytě zelené moře
arabské hory na obzoru
dítě na oslíku
a vylekaná žena zahalená v černém
ovce se rozprchly do kamenitých strání

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

Pouť po Izraeli

I.
Ráno jsem otevřela modré okenice
do pokoje vstoupilo moře
lehounký vítr kýval růžovým keřem
skrze květy pronikaly ke mně vzdálené hory

Partonyma ( ročník

desátý
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XII.
Sadař vysázel ostrovy do moře
loďkami projíždí jím jak rýčem
já v taverně na Kata Koufonisi
ve větru se houpají zvonečky
slaměnou střechou proniká slunce
průzorem dveří moře
Na pultu leží čerstvě nalovené ryby
rozkrojím své tělo vyjmu páteřní kost
u bílého mlýna černí mládenci tančí
sirtaki
oči ti zabodnou do kůže jak ostny mořský ježek
vyjmout se nedají zanítí vůní moře
A vítr sílí sílí

20

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

XVIII.
Zvuk větru a moře a kohouta
modrý obzor modrá židle modrý stůl
na vyprahlé cestě spící psi
ve stráni čeká na mě tmavohnědý kůň

Veronika Poldauf Riedlbauchová (* 1978, Praha), režisérka, choreografka, autorka a performerka, realizovala mnoho inscenací, často autorských, v oblastech fyzického divadla, nového
cirkusu a opery, které byly prezentovány na mezinárodních festivalech po celé Evropě. Jako
scénáristka spolupracovala s Českým rozhlasem. Vede herecký ročník na DAMU a vyučuje
literaturu na Mensa gymnáziu v Praze. V roce 2014 vydala svůj básnický debut Noc bez hlavy
(Literární salon).

T extáž

Teď tady pluju…

---------------------------TEREZA RIEDLBAUCHOVÁ

Básně z poslední sbírky Inkoustová skvrna Karibiku (Literární salon, 2020)

Krásná Kateřina

Jsem pastýřka ryb
jemně mě líbají
jak na masáži
v Celetný ulici
Asi jsem neměla
tu Virginii číst
Jen jsem chtěla znát
jaký to dole je
Džbán má hrdlo úzký
z něj nevypluju ven

Mé oči vypouklé
co žije pluje sem
to levé luna je
to pravé slunce všem
Asi jsem neměla
tu Virginii číst
Brrr, je mi zima
jsem pastýřka ryb
jen jsem chtěla v tmách
nést světlo – možná pak – až – snad
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Asi jsem neměla
tu Virginii číst

Asi jsem neměla
tu Virginii číst

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

Brrr, je mi zima
teď tady pluju
a bahnitá voda
mi teče do útrob
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Báseň o tvém posledním koupání
Po tvém odjezdu do Bělehradu oživla všechna zrcadla
v předsíni stojíš v ošoupané kožené bundě
upravuješ si vlněný šedý šál
Rozpálený balkón bělehradského bytu
na rozbitém dvorku kňourají olysalé kočky
krájíš rajčata, okurky a bílý sýr
říkáš že příliš kouřím a sám si připaluješ
holandský spolubydlící oplachuje nádobí
v rohu vyskládané lahve od vína
V mé koupelně ještě stojí voda po tvém koupání
Jednou bude tento byt dokonalý
věci samy pohltí svou zbytečnost

Lucii
Kam odešla jsi, přítelkyně?
Kostel v Božanově otěhotněl,
klášter poulí dračí oko,
zámeček se vznáší,
a plátna zakořenila.

22
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Proč odešla jsi, přítelkyně?
V tvé místnosti se zatím
rozmnožila okna,
ze skříně se soukají šaty
a zásuvky vyplivují prádlo.
Myslíš, že ještě tryská fontána?
Teď? V noci?

T extáž

Tři chorvatské básně

I. Zvonění o sedmé večerní
Z balkónku se dívám na třímoří…
legenda vypráví že se tu utopil obr
jeho hlava je ostrov Prvić
pěsti ostrovy Goli a Grgur
noha mu přirostla v pevnině
a v místě chodidla má hřbitůvek
přes mnohé kříže každý ví
že se klaní starobylému obrovi

III. Dvě bouřky nad třímořím
Nad prvním mořem je fialová bouřka
nad druhým mořem zlatá
nad třetím je tma a déšť
ve svitu domu se chvějí stromy
slyšíš to chvění, neb už spíš?

II. Zázrak
Pojedl jsi mořského vlka
ale stále jsi byl hladový
pojedl jsi zubatce
ale stále jsi měl hlad

Ta fialová ostře páře nebe u střechy
ta zlatá kreslí klikyháky nad pobřežím
ta první s hromem osvěcuje zátoku
ta druhá v tichu rýsuje ostrovy
obě se ti promítají do snu

nakonec jsi pojedl mě
na povlečení z meruněk
z noci do noci jsi
si vyšel nahý
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Tereza Riedlbauchová (* 1977, Praha), básnířka, nakladatelka, editorka, překladatelka a literární
historička, vydala sbírky Modrá jablka (2000), Velká biskupovská noc (2005), Don Vítor si hraje
a jiné básně (2009), Pařížský deník (2013), Inkoustová skvrna Karibiku (2020) a poému Podoba
panny pláč (2002). Překlad sbírky Velká biskupovská noc vyšel v Bulharsku (2011) a překlad
sbírky Pařížský deník v anglickém překladu v USA (2020). Básně publikovala v mnoha časopisech
a antologiích v České republice i v zahraničí, a to v překladech do jedenácti jazyků.

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

do bílého vína ti
napadaly Perseidy
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Moře cest

---------------------------JINDŘICH TOŠNER

24

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

Na stropě znám každou tečku
bitevní loď už vjela poosmé
mezi tonoucí trosečníky
tisíc oveček přešlo přes lávku
ale beránek za nimi běží
jako smyslů zbavený
dotknu se tě náhodou
palcem nohy pod prostěradlem
neodpovíš-li
neusnu

Vytahuji tě na břeh
ale ty se jako ryba vracíš do vody
do náruče muže, o kterém si myslíš
že je jiný než já
bez pudu sebezáchovy
utoneme na příští dovolené
oba dva

Z čího srdce přicházíš?
budeš se vracet?
nebo jsi jen žádost
přelétavý racek letící za lodí se zbožím
bez cíle, bez přání
sedící na vlnách
který klove do vody s rybami
pěnou, kde na tebe u každého břehu
čekají obtěžkané ženy
vědí, co bude
co se stane

Raději domů
telegram nouze z cizích měst
zbabělý útěk před obyčejným životem
SOS pod indickým nebem
tupá nečinnost, hlad
půst otřený rukávem slz
netečný pohled do slunce pro slepotu
v Nepálu, Bangkoku, na Srí Lance
v chrámu prokrastinace
mušle v kufru pro vzpomínku
samotu v červeném moři
na zvolna chladnoucí ještě z pece
smrt

T extáž

Noc je daleko
co uděláš s dnem?
budu vybírat oblázky z moře
tvým hřebenem
pak je uhladím
jako tebe
hedvábí
před spaním
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Jindřich Tošner (* 1947). Vydal sbírky Noční vizita (1996), Nic se nestalo (1996), Láskolamy (2015),
Bezpečná vzdálenost (2016), Místo dotyku (2016), Šach králem (2017), Nejisté vztahy (2018).
Divadelní recitál Šach králem lze shlédnout na YouTube. Distribuce knih na internetu
a v prodejnách Kosmas.

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

Spalovač mrtvol v Káthmándú
dřevěným veslem rozbíjí hlavy
nebožtíkům
zbavuje kosti mozku, aby lépe hořely
o duši vypráví Bráhma snílkům v místním kostele
kdo zaplatil dost
bude bambusovou holí smeten do vody
výš po proudu
do čistší vody
kde by za živa viděl dno
než se v deltě řeky
v předpokoji moře
smísí s kamarády
zázrakem světa, za který se platí
v podvodu století
smíchaný s mýdlem na stehnech stařen
při ranní toaletě
v špinavé, posvátné řece Ghátí

Moře zrcadlo nebe
s hvězdami lodí
bílé krajky
kam dohlédneš
žraloci a rybáři na čekané
každému, co se hodí
včera, dnes

Partonyma ( ročník

desátý

/

číslo 37.-38. )

V plicích kusy mrtvé kůže

---------------------------VÍT MALOTA

Snad se tam potkáme
Daleko od klidných večerů
na zlatavých kopcích
mé země
levou paži
přibil jsem ke stěžni
jež vyrostla ze zpěněné hladiny
jako kříž
u polní cesty

Šel po prašné cestě
žár
slaměný klobouk
do čela
pomalu
kosu přes rameno

Mestropova dcera
Přichází pozdě k vlastnímu konci
zvířený prach
dusno zažehá plamen
v plicích kusy mrtvé kůže
úlomky svatyně
domova
Leží pode vším
a má její oči
Od té chvíle
není mezi dnem
a nocí
rozdíl
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blíží se déšť
Vít Malota (* 1995) se narodil ve Zlíně, vyrůstal ve Strakonicích. Studuje režii na pražské
DAMU. Jako literární kritik spolupracuje s časopisem Host. Je porotcem divadel a recitátorů
na celostátních přehlídkách amatérského divadla. Věnuje se mimo jiné i lektorské činnosti.
Coby básník a redaktor spolupracoval s Českým rozhlasem, publikoval například v časopisech
Tvar a Host. Je laureátem Literární ceny Františka Halase za rok 2020.

T extáž

Meandry

---------------------------IVANA SVOBODOVÁ

Zpátky

27

Ivana Svobodová vystudovala anglickou a nizozemskou filologii na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Věnuje se zejména poezii a povídkové tvorbě. Její básně byly uvedeny v časopisech Host a Wagon. Na webu www.ivanasvobodova.cz můžete najít její aktuální básnický
projekt Kalendář haiku.V současnosti připravuje vydání sbírky básní pro děti Pouštění draků
s ilustracemi Katariny Kratochvílové. Ráda se toulá přírodou, kreslí a vyřezává ze dřeva pásovce, koně nebo třeba rytíře.

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

Les mi ubíhá pod nohama
a něco ve mně,
cosi v tom matném plném vzduchu
mi sedá do zad,
rovná páteř,
Digitální hlídka
tasí zub v suchopáru dásně,
popostrčí krok
V noci rozsvěcuju maják.
skrz bahno, ve kterém uvízly otisky podkov
Snažím se zachytit frekvenci, hlas,
a zklamaná rukavice dřevaře
šramot statického výboje naděje.
žebrající o milost třísek,
Signalizuju do tmy
o absurdní soucit letokruhů.
a do ztracena
Stopuju se v drnčení hřbetní struny mostu,
přes to širé moře.
v zahvízdnutí neviditelného ptáka
Jediné slovo,
– stín, který proudí skrz olšiny a proutí
aspoň výkřik zbloudilého ptáka.
po ocelové hřeby hráze
Pak světlomet složím v rukách.
– jeden, druhý, třetí.
Pouzdro cvakne.
Ve snech se jich chytám,
Ještě chvíli ho svírám ve zbožném postoji
když mě břeh podrazí.
dam z popraskaných portrétů.
Dnes jsou mé stopy rozpolcené a samý dráp.
Zima tu nepřináší sníh,
jen v řece v rytmu kalu
odvléká střeva upytlačených srn.
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Dobrodružství a hrdinné
skutky PhDr. Miloslava
Kváska, Ph.D.

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

Za onoho času trojctihodný děkan Fakulty věd o člověku Univerzity Jindřicha Veli�kého, profesor Oldřich Pravda, doktor věd etc. zasedl s jedenácti vedoucími kateder
za kruhový stůl ve velkém sále fakulty a takto k nim promluvil:
„Páni kolegové, Jeho Magnificence čtyřctihodný rektor profesor Tomáš Diviš, doktor
věd, dr. h. c. etc. etc. vydal nejjasnější pokyn, aby jedna každá fakulta vypravila z řad
svých akademiků takového, který se zúčastní výpravy za Velkým Projektem, jenž je
ukryt kdesi na konci světa a střeží jej stohlavá a stooká obluda, Kačr zvaná. Vyvstala
tedy potřeba takového akademika vybrat i nám. Koho ze statečných a učených mužů
svých kateder navrhujete?“
Zavládlo ticho, dvojctihodní vedoucí kateder hleděli v rozpacích jeden na druhého. Výpravu takového významu nepamatoval nikdo z nich, ač mnohým již pokrýval
bradu šedý vous a skráně jejich zbělely, někteří dokonce vzpomínali událostí dvé
desítek let starých.
Tu povstal dvojctihodný docent Milivoj Čížek, vedoucí Katedry ženomužných
analýz, a pravil:
„Trojctihodný pane děkane, dvojctihodní páni kolegové, jsem sic již vetchý kmet
čtyřiceti let věku, leč oheň vědeckého poznání zatím v hrudi mé mocně hučí. Navrhuji
sám sebe vyslat na tuto vznešenou výpravu, bych Velký Projekt vydobyl a k nohám
Jeho Magnificence jej složil.“
Děkan naň pohlédl a s úctou k jeho stáří pravil:
„Dvojctihodný kolego, vaše odvaha jest odvahou pravého muže Vědy, však není
možno vyslati právě vás na tak nebezpečnou cestu. Musíte přec býti zachován pro
moudrou vládu nad vaší katedrou, vždyť kdo jiný by vás v tak vznešeném úřadu mohl
zastoupit?“
Docent Čížek s úklonou děkanův argument přijal a usedl zpět na svůj stolec.
Nastalo ticho, v němž rytíři jediné pravé Vědy dumali, kterak vyplnit rozkazy vysoce
učeného čtyřctihodného rektora. Děkana naplňovali hrdostí, jakému to shromáždění
velkých mužů předsedá, vždyť historie nezná vznešenější armády vědění, než jest tato.

T extáž
O slovo požádal vedoucí Katedry východozápadních studií, dvojctihodný docent
Radegast Král, a pronesl:
„Veleučení páni kolegové, mám za to, že výprava ta jest nanejvýše významná a každý,
kdo se jí zúčastní, se pokryje slávou až do konce svých dnů. Kdo z nás však, pravím,
může teď pro tento svatý účel opustit své sídlo a vystavit se tak nebezpečenství, že
za jeho nepřítomnosti nastane v okršleku jeho vlády zmatek, ba možná temné síly
vylezou z děr a zasejí rozvrat mezi doposud poctivé a nám oddané robotníky Vědy?
Kdo z nás, ptám se? Nikdo! Tu jest třeba vybrat muže takového, jenž může odjet,
aniž by jeho přerušené povinnosti pracovní významněji narušily službu Paní Vědě.“
„Nuže, znám takového muže,“ pokračoval dvojctihodný docent Král, „jméno jeho
zní Miloslav Kvásek. Na mé katedře slouží dosud jen po dvě zimy, jest mladíkem sotva
ochmýřeným, jenž zatím žádný velký skutek nevykonal, vždyť i hodnost doktorskou
získal sotva tři roky dozadu. Ten dozajista bude toužit na předmětnou výpravu se
vydat a ostruhy si vydobýt, a kdyby snad Štěstěna mu nepřála, místo jeho uprázdněné
snadno jiným obsadíme.“
„Rozhodnuto!“ pravil velkým hlasem děkan. „Nechť pacholci příslušní vyhlásí
fakultní turnaj a vavřín vítěze ozdobí témě onoho… Kváska řečeného. A můj písař
hnedle vyhotoví memorandum určené očím Jeho Magnificence rektora (etc. etc.).“
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Jak řečeno, tak se i stalo. Na turnajové pláni za hradbami fakulty se střetl výkvět bojovníků učenosti ve všech uměnách, v nichž se turnaje od věků konaly, tedy předčítání
nahlas, spouštění prezentací, zamykání a odemykání učeben a vyplňování tabulek.
Koruna Krále turnaje byla pak děkanem vložena na hlavu doktora Miloslava Kváska,
neboť tak bylo předem stanoveno.
Byltě to dle všech regulí ctihodného cechu učeneckého mužík hubený, bledý
a neduživý, řídký vlas barvy splavené slámy kroutil se mu po lbi. Vypoulené oči a rozcuchaná bradka umně se snoubily s jeho prošoupaným oblekem barvy myši. Vskutku
tento Kvásek už od pohledu vyhlížel coby pravý rytíř vědy.
Poselstvo čtyřctihodného rektora mu předalo zbraně, kterými měl být obdařen
každý rek, za Velkým Projektem pílící. Zbraně tyto tvořil pozlacený notebook s erbem
fakulty, plášť fakultních barev, tedy u Kváska červené a bílé, a konečně to nejdůležitější:
listina popsaná tajemnými znaky, které měly obměkčit neb dokonce zahubit zrůdnou
Kačr. Takto měl být vyzbrojen každý, kdo se měl výpravy zúčastnit, a bylo těch mužův čackých patnácte a dva. Každý z nich měl jet sám samotný a jinou cestou, neboť
spojenými silami by dosáhli příliš snadno úspěchu, a to by bylo nerytířské.
Miloslav Kvásek, obtížen vakem se všemi potřebnými věcmi, vyšel za jasného rána
od fakultních bran a vesele obhlížel cestu, jež se před ním vinula mezi poli a hájky až
k obzoru. Již řadu týdnů setrvával v temných kobkách fakulty, sluneční svit mu proto
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vliv do duše radost dříve nepoznanou. Pedel mu předtím ukázal směr, kterým se má
vydat, a popsal mu místa, podle nichž pozná, že jde správně. Dál už pouze Štěstěna
nakloněná učencům povede jeho kroky.
Než padl soumrak, došel na křižovatku, vprostřed níž stál černý sloup s dvěma
tvářemi mířícími oběma směry. Kvásek se zamyslel: kudy že mu pedel radil jít? Tu
zpoza sloupu vystoupila babice divého vzhledu a takto jej oslovila:
„Vznešený pane, pohleď na ubohou ženu, zlým Osudem stíhanou. Přišla jsem
o vše, o rodinu i o dobrou službu v urozené rodině, zbyla mi jen bědná chatrč v bažinách. Slituj se nade mnou a obdaruj mne alespoň trochou jídla, neb zmírám hladem.
Bohové se ti odmění.“
Kvásek jí odpověděl:
„Nebožačko, osud tvůj mě dojímá, leč věz, že nejsou žádní bohové, jen Velká Věda,
bohyně světu i vesmíru vládnoucí. Ta ovšem, jak zřejmo, nedbá příliš o životy lidí
profánních. Mám jen tyto instantní nudle, jež nutno zalíti horkou vodou, kterou žel
v této pustině těžko obstarat. Ale i na tom budiž dosti, zde vezmi.“
Babice lačně sáhla po nabízené krmi a poté se pokusila Kváskovi políbit ruku,
mumlaje slova díků. Učenec se odtahoval a pomalu se chystal zvolit si jednu ze čtyř
cest. Tu jej baba zadržela a znovu hovořila:
„Vysoce urozený rytíři, za to, že ses slitoval nad nebohou starou ženou, pomohu
ti na tvé pouti, neboť věz, že vím, oč usiluješ. Touto cestou se již před tebou ubírali
další poutníci, jejichž cíl byl totožný s tvým, a žádný z nich nešel správným směrem.
Já však vím kudy jíti, ba mohu ti věnovat předmět, který ti vždy ukáže kýženou cestu.
Pojď jen se mnou a ničeho nedbej.“
Kvásek sic pochyboval, že by mu sešlá ta ženština mohla nějak pomoci, ale Štěstěna ubírá se často podivnými stezkami. Následoval tudíž babu, která jej odvedla do
špinavé chýše vprostřed bažin. Když vykřesala světlo, to se rozlilo kolem a odhalilo,
že útočiště oné stařeny obklopují hromady bílých kostí. Dříve shrbená postava se
vzpřímila a zpod šedých pavučinných vlasů zasvítily rudé oči.
„Nyní jsi můj a tvá pouť skončí zde, v pasti nalíčené, tak jako putování jiných rytířů.
Tvé maso stane se mou potravou a kosti tvé ozdobou mého příbytku.“ A vrhla se na
Kváska, zuby a drápy pohotově.
Kvásek odskočil a tasil zpod svého pláště notebook, jiné zbraně nemaje. Světlo
planoucího ohně se odrazilo od fakultního erbu a šlehlo lidožravou babiznu do očí,
ta zavřískla a počala se zmítat v hrůzné bolesti. Učenec popadl jednu z kostí válejících
se kolem a vrazil ji vší silou obludě do hrudi. Proud černé páchnoucí krve jej oblil od
hlavy ke kolenům a poutník poté omdlel.
Ranní slunce jej probudilo a spatřil monstrum, jež nejevilo známek života. Kváskův
oděv byl její krví zcela prosycen, jen univerzitní plášť jak zázrakem zůstal čistý a barvy
jeho zachovány ve své zářivosti. Hrdina seznal, že babice odkládala oděv ze zabitých
poutníků stranou, vybral si tedy honosný šat, jenž jistě patřil nějakému velmoži.

T extáž
V chýši kromě uloupených svršků nalezl množství listin, jež prozradily, že stařena
kdys dlela v službách nějakého knížete coby účetní. Paní Věda stála při něm, vždyť
co horšího může potkat učeného muže než padnout do spárů bezbožného čaroděje?
Smyl ze sebe krev a oblékl roucho hodné jeho důstojenství. Sešel sice z cesty, ale
dá-li vládkyně všech vědců, nalezne zas správný směr. A s touto vírou v srdci se vydal
Kvásek tam, kde vycházelo slunce.
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Uběhly dva dny a po celou tu dobu se učený hrdina prodíral temným hvozdem,
v němž prastaré stromy zlobně hučely a spletité kořeny mu podrážely nohy. Skvostný
oděv měl takřka rozerván v cáry a ztrácel již naději, že najde správnou cestu. Tu kdesi
v dáli zahlédl světlo.
Vyprostil se ze šlahounů, jež ho obepínaly, a vydal se tím směrem. Během chvíle
spatřil výjev, který mu zmrazil krev v žilách. Na mýtině planul mocný oheň a u něho
ohavný obr zvíci tří mužů očichával truhlici, poblíž níž ležela dvě lidská těla. Dle
plášťů seznal, že hledí na kadávery rytířů z jiných fakult. Obr uhodil truhlicí o zem
a tím uvolnil její víko, poté zvědavě strčil mohutný nosan dovnitř. Co ucítil, se mu
zjevně hrubě nelíbilo, truhlu pak převrátil a na zem vypadly dva drobné předměty.
Kvásek byl nyní jak drcen mezi mlýnskými kameny: jeho úkol jest kdesi v dáli,
zároveň však rytířská čest mu velí pomstít učené muže z téže univerzity. Nuž, co teď?
Rozhodnutí bylo dílem okamžiku.
„Hej, zlovolný obře, tvá zkáza je na dosah. Zde stojím já, doktor Miloslav Kvásek,
věrný vazal a paladin trojctihodného děkana Pravdy, toho času na slavné výpravě
dlící, a ohavný čin tvůj nezůstane bez trestu. Připrav se na smrt!“
Obr zafuněl, až jeho smrdutý dech zavál k učenci dvacatero kroků vzdálenému,
a s temným řevem vyřítil se k svému protivníku. Kvásek se hbitě vyprostil z křovisek
a oběhnul mýtinu, aby se z druhé strany dostal volně k truhlici, tušil totiž, že ony dva
předměty z ní obrem vyhozené mu mohou pomoci jej přemoct. A vskutku, ukázalo
se, že jde o relikvie nad jiné svaté, totiž o indexy samého zakladatele univerzity, jeden
ze studia bakalářského, druhý pak z magisterského studia. Jejich síla jistě přemůže
monstrum zrozené z temnot nevědomosti, nedotčené vědeckým poznáním.
Kvásek uchopil magisterský index, jenž považoval za světější než bakalářský, tak
jako každý stupeň studia v hierarchii vědy je vždy mocnější nad ten předchozí, a vystoupil na povalenou truhlici. Obr k němu přistoupil a juž rozpřahoval ruce, aby jej
rozdrtil, když mu učenec přitiskl magický artefakt k hrudi. Kolem se rozlilo převeliké
světlo a obr se změnil v kámen.
Kvásek s úctou uložil oba velevzácné ostatky do svého vaku, vždyť jich jistě může
využít v boji se lstivou Kačr. Teď už snad konečně nalezne správnou cestu a k cíli
svému doputuje.
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Po další tři dny, poté, co z temnočerného hvozdu vyšel, se ubíral širou plání, na
jejímž konci bylo lze spatřovat vrcholky hor. Neobklopovalo ho nic než vysoká tráva,
v hloubi oblohy pak jej věrně doprovázela hejna ptáků. V poledni čtvrtého dne dospěl
k úpatí pohoří, před ním se otvíral úzký průsmyk, jímž foukal silný vítr.
Sotva v onen průsmyk vkročil, vyjel mu vstříc černě oděný rytíř na černém hřebci.
Erb na jeho plášti Kvásek neznal, co však poznal ihned a co v něm vzbudilo hrůzu,
byla zbraň, již neznámý v ruce třímal. Byl to ovladač dataprojektoru, nad jiné mocná
zbraň, nad všechny meče světa ostřejší, jejímuž papršleku neodolá sebeodvážnější
válečník, neboť jedním zmáčknutím ten, kdo zbraň ovládá, zbaví jej života.
Černý jezdec takto Kváska oslovil: „Stůjž, troufalče, ni o krok dále! Chceš-li touto
soutěskou projít, musíš mi odevzdat to, co máš u sebe nejcennější. Ne-li, pak musíš
se mnou svésti souboj.“
Hrdinný poutník nikterak neměl v úmyslu dát neznámému to, co žádal, vždyť
zachráněné relikvie potřebuje k dosažení svého hlavního cíle. Nezbylo mu než znovu
spolehnout na jejich svatou sílu a poručit se v ochranu Paní Vědy.
Takto k černému rytíři pravil: „Nuž, strážče soutěsky, to, čeho žádáš, ti dát nemohu.
Bojujme tedy spolu, není-li jiné volby.“
Černý jezdec udiven opětoval: „Tvá odvaha jest nesmírná, poutníče, neboť věz, že
vládnu zbraní, které nikdo na světě neodolá.“
„I přesto, s pomocí Veliké Vědy a všech jejích světců, chci toto nebezpečí podstoupit,“ odvětil Kvásek
„Nuže, pak se braň!“ A černý rytíř pozvedl ovladač.
Poutník odhodlaně zdvihl ruce, v nichž držel oba zázračné indexy, a opět jej zalilo
zářivé světlo. Když nabyl zraku, z černého rytíře nezbyl než spálený ovladač, jeho oř
pak prchal do dáli planinou pryč od hor. Kvásek klesl na kolena a vyslal k nebesům
vroucí modlitbu, neboť přízeň Paní Vědy jej dosud provedla všemi nesnázemi lépe,
než vůbec doufal, za což této vznešené síle patřil sterý dík.
Druhého dne dopoledne se před ním otevřelo úchvatné panoráma údolí lemovaného horami. V jeho středu zářilo modrou barvou veliké jezero. Když k němu došel,
na břehu spatřil ležet řadu těl. Dle barev plášťů bylo nabíledni, že jde o další účastníky
této výpravy, a když je spočítal, pak se ukázalo, že jsou to všichni ostatní, nebožtíků
oněch totiž bylo čtrnácte.
Jest tedy u cíle. Však kde je zlopověstná Kačr?
Nemusel čekat dlouho, z jezera se před ním vynořila obluda děsivější, než kdy
spatřil na iluminacích učených spisů, jež přechovává univerzitní knihovna. Měla
sto a dvacet hlav, čtyřmecítma pařátů a její hlas zněl jak skřek davu choromyslných,
takže bylo lze těžko rozumět tomu, co říká. Kvásek usoudil, že vést učené quodlibet
nebude s tímto monstrem možné, neboť by si vzájemně stejně neporozuměli, nezbývá
tudíž než užít onu zbraň, kterou dostal od čtyřctihodného rektora. Že ji jistě nosili
také ostatní poutníci a před strašlivou smrtí je to nezachránilo, na to nedbal, poručil
se opět ochraně patronky všech učenců a rozvinul pergamen s magickými větami.

T extáž
Kačr se otřásla jak koráb v bouři mořské, ještě jednou zařvala strašlivým hlasem
a na posledního z rytířů velké výpravy vychrlila oblaka černého dýmu, v nichž se
tento dusil a dávil. Když se kouř ten konečně rozplynul, obluda byla ta tam a na
břehu jezera ležel artefakt, jenž učenci znají pod přízviskem fleška. Jest to relikviář
obsahující cenné, ba nejcennější svaté texty, které bývají chloubou každé univerzity
a přístup k nim mají pouze ta nejvyšší a nejvznešenější knížata ducha.
Kvásek s hlubokou úctou vložil flešku do svého vaku a vydal se po vlastních stopách
zpět. Jeho krok byl těžký a vrávoravý, neboť se mu dosud točila hlava po vdechnutí
dýmu.
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Onoho slavného rána vyhlíželi strážcové fakultních bran jako vždy do všech světových
stran, zda se hrdina nevrací ze své výpravy, tak, jak jim kázal trojctihodný děkan. Tu
hlídač strany půlnoční spatřil na obzoru pomalu se šinoucí postavu a hned zadul do
rohu. Než se jednou přesypaly hodiny, klesl již u brány Kvásek na kolena, ač druhdy
bledý, nyní všecek rudý, horkost nesmírná jím lomcovala.
Z posledních sil předal strážci vak a nedlouho poté duši vypustil, stačiv ještě
pronést vyznání vědecké víry v plném jeho rozsahu třiceti dvou normostran (i s poznámkovým aparátem).
Odpoledne téhož dne zasedl trojctihodný děkan s dvojctihodnými vedoucími
kateder ke kruhovému stolu a vprostřed ležela fleška hrdinným Kváskem přinesená.
Trojctihodný děkan pravil velikým hlasem:
„Učení a vznešení docentes et profesores, jsme svědky zázraku, jenž nastává na
naší fakultě jen velmi vzácně. Zde popatřete na Velký Projekt, který vlije život do
našich žil, občerství naše bádání a uhasí žízeň po poznání. Až jej odevzdáme Jeho
Magnificenci čtyřctihodnému rektorovi, naše slavná fakulta opět bude žíti a vzkvétati
po dlouhá léta!“
Poté povstal dvojctihodný docent Král a zeptal se:
„Mety této dosáhl můj pracovník doktor Kvásek, který, žel, již není mezi námi.
Kterak máme přistupovat k jeho památce?“
Trojctihodný děkan odvětil:
„Onen váš akademik učinil to, co bylo jeho povinností, nic více, to jest tak, jak by
učinil každý z nás.“ Vedoucí kateder mumlavě přitakávali jeho slovům.
Děkan pak dále pokračoval:
„Není proto třeba nějak zvláště uctívati jeho osobu, jež neměla většího významu
než kterýkoli z pracovníků jiných kateder. Tak tomu vždy bylo a vždy také bude. Nebyl
ostatně dostatečně vědecky silný, aby odolal jedovatému dechu Kačr, kterému bychom
jistě odolali my zde kolem stolu shromáždění. Leč vykonal to, co měl, a na tom budiž
dosti. Sám by s Velkým Projektem obcovat nedokázal.“
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Poté povstal a vzníceným hlasem zvolal:
„Sláva Velké Vědě, nad níž není a jež řídí celý svět! Sláva jejím služebníkům, zvláště
těm, kteří jsou povoláni ji pěstovat, aniž by se poskvrnili profánními záležitostmi!“
Vedoucí kateder rovněž povstali a zvolali:
„Sláva, třikrát sláva! Sláva čtyřctihodnému rektorovi a trojctihodnému děkanovi!
Nechť jsou nám ve své nadoblačné moudrosti zachováni!“
Na věžích a hradbách zavlály pestré praporce na znamení toho, že dobytí Velkého
Projektu náleží Fakultě věd o člověku. Od této chvíle nastane čtyřicet dní oslav, jak
velí prastarý zvyk.
Další cyklus vědeckého života započal.

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 básně pouze časopisecky.

T extáž

Ostrov ohraničené…

---------------------------DORA KAPRÁLOVÁ

Uvedené texty pocházejí z knihy Ostrovy (vydalo Druhé město, 2019)
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Nikdy jsem neslyšela silnější příběh ohraničené blízkosti než ten, který mi před
sedmnácti lety vyprávěl jeden starý muž – entomolog Ladislav. Zaujal mě, protože byl
váženým profesorem, zpíval árie a jeho chuť žít byla přesným opakem mého strachu
ze všeho, co zavání životem.
Nejspíš proto mě to napadlo: natočit o Ladislavovi dokument. A tak zatímco jsem
já, pětadvacetiletá, zkoumala Ladislava – osmdesátiletý entomolog Ladislav zkoumal
masařky.
Šli jsme červencově rozkvetlou loukou za Brnem. Tedy šli, já se zadýchaně vlekla
a vedle mě poskakoval do prudkého kopce Ladislav. V žilách mu po předcích klokotala
cikánsko-židovská krev. Byl po operaci kyčlí a chlubil se, že skáče jako pérák. Každou
chvíli vykřikoval latinská jména květin. Když zrovna nehulákal názvy rostlin, zpíval
árie z Prodané nevěsty… Bylo to intenzivní a taky dost únavné.
Pod skalou jsme potkali místního idiota. Pokynul nám obří vodnatou hlavou na
pozdrav, neříkal nic, jen vydával hekavé zvuky. V tu chvíli jsem zatoužila točit raději
o něm. Jenže Ladislav mě nenechal. Stáli jsme na kopci.
„Jednu masařku oplodní až deset masařáků,“ zvolal radostně a otevřel brašnu.
Vytáhl z ní zmuchlanou, sytě žlutou halenku (patřila jeho bývalé ženě) a na ni položil
– z igelitové tašky vytaženou – smradlavou mršinu zajíce.
Uchopil mou, pylovou alergií zarudlou tvář do dlaní, přiblížil ji k mrtvému zajíci
a pronesl slavnostně do bzukotu much: „Podívejte, dámo, jak se ty masařky krásně na
tu mršinu chytnou, no není to úžasné?“ Zatočila se mi hlava a chtělo se mi zvracet.
Zahřmělo.
Dolů z kopce jsme šli už rozvážněji a Ladislav si spokojeně odnášel vzorky z masařek a masařáků. V autě značky Brouk – vždyť i profesor Ladislav byl takový hubený
brouček – zazpíval árii z Bystroušky a zapnul stěrače.
Začalo pršet.
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U Ladislava doma jsme si připili na život. Hřmělo a lilo už jako z konve. A protože
mě kopulace masařek a masařáků nezajímala tolik jako láska z pohledu starého muže,
zeptala jsem se profesora na lásku.
A tehdy mi Ladislav odvyprávěl příběh, který jsem nemohla zveřejnit, dokud ještě žil.
Jenže Ladislav je už patnáct let mrtvý. Masařky a masařáci taky a kdo ví, co je s tím
venkovským idiotem.
Jediné, co přežilo, je tento příběh.
Ladislav byl koncem druhé světové války totálně nasazený v Berlíně a v lednu 1945
nastoupil do továrny Siemens ve Spandau. Jenže po necelém měsíci dostal záškrt. A to
tak těžký, že začal blouznit a přestal mluvit, česky i německy. Jeho vídeňští kamarádi
ho protekčně dostali do německého špitálu svatého Josefa. Tam ležel v horečkách bez
hnutí, mimo tento svět, hodiny, dny a týdny…
Pak se před jeho tváří zjevil anděl. A ten anděl mu čelo otřel mokrým hadrem
a řekl lámanou češtinou: „Uš fám bude jenom a jenom líp, Fladimíre.“
A Ladislav se skutečně začal vracet do života. A pozoroval tvář té andělské bytosti,
mladé německé sestry, která mluvila legračně lámanou češtinou.
Ještě v horečkách si myslel, že tohle je čeština, kterou se má nově mluvit.
Po několika jarních dnech se v Mariině péči uzdravil úplně a rozhodl se, že tu
krásnou ženu andělské tváře – jmenovala se Maria Pospichal – požádá o ruku.
Ten den, kdy si tuhle akci do detailu připravil – už tehdy to byl pečlivý vědec –
začaly v Berlíně další nálety. Nemocnice dostala zásah a Maria zmizela.
Ladislav byl s ostatními pacienty přemístěn do sklepa, později do jiného špitálu
a odsud se vlakem koncem května dokodrcal do Brna. Bez Marie.
Zkoušel ji pak najít, ale marně.
Oženil se, vystudoval, narodily se mu děti. Stal se významným československým
entomologem, který dostal dokonce v polovině šedesátých let vyznamenání od
afgánského krále za objev vzácných motýlů…
A pak přišla normalizace.
Ladislav byl jako reformovaný komunista odklizen na lednický zámek, kde nemohl
zkoumat prakticky nic, a motýly už vůbec ne. Žena se s ním rozvedla, děti vyrostly,
Ladislav v malém moravském městečku trpěl jako zvíře a znovu se mu začalo zdávat
o Marii. Po roce byly jeho sny tak živé, že se rozhodl Marii najít.
Po dalších třech letech složitého pátrání se mu to přes Červený kříž podařilo.
Maria Pospichal žila ve Frankfurtu nad Mohanem, nevdala se, bylo jí padesát tři let.
Napsal jí v prosinci rozechvěle dopis, ve kterém popsal své berlínské umírání, její
tvář, zázračné uzdravení, jejich plány, nálet, Mariino zmizení. Popsal celý svůj poválečný život, dopis měl skoro sedmdesát stran. Do obálky nakonec vložil motýla jasoně.
Ten první dopis, co mu Maria poslala z Frankfurtu nad Mohanem, byl pro Ladislava
jako blesk z čistého nebe.
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Po převratu se profesor věnoval motýlům.
Ženu už si nehledal. Po večerech ale znovu a znovu otvíral Mariiny dopisy a četl
si v nich…
Jen tomu poslednímu s fotkou se vyhýbal… Až do jara. Pár týdnů předtím, než
jsme se potkali, totiž Ladislavovi nervy ruply. Skoro osmdesátiletý emeritní profesor
se opil do němoty, vyšel v noci v papučích a županu do dubnového parku před domem
a všechny dopisy od Marie spálil.

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

Pamatovala si všechno. A možná ještě pečlivěji. I to, jak poprvé promluvil a co
řekl, jak se usmál a že mu ústa utřela pravým malíčkem…
Ladislav odepsal, Maria odepsala.
Ladislav neměl od toho nevlídného roku 1973 už nic jiného na práci než psát dopisy
Marii. A Maria zřejmě taky ne.
Psali si česky i německy, posílali si knihy, básně, encyklopedie motýlů, bedekry
měst, která se spolu chystali navštívit… A čím vášnivější byly jejich dopisy a telefonáty, tím častěji se Ladislav Marie ptal, jak vypadá, co má na sobě, jakou má chůzi
a jaké nosí prsteny. Ladislav snil o výletě za Marií, snil o životě s ní, ale protože byl
za normalizace politicky podezřelý, těžko by získal vízum. A taky nechtěl vyvolat
dojem, že se chce k Marii přestěhovat na Západ. Ale otázky neustávaly. Má pořád ty
temné, mandlové oči?
Poslal jí fotky svých dospělých dětí, svatbu syna, poslal válečnou fotku z doby před
Berlínem, fotky z lednického zámku, fotky z audience u afgánského krále…
Maria mu odeslala polaroidovou fotografii náměstí, vedle kterého ve Frankfurtu
žila. A jinak nic.
Ladislav lehce zneklidněl. Pět let vášnivé platonické lásky, tři roky od telefonátu,
ve kterém ji požádal o ruku a ona souhlasila… a pořád žádné setkání…
Nežárlil, jen ho pomalu sžírala pochybnost, zda je Maria skutečná, a hlavně: proč
se tak urputně brání setkání.
„A víš, proč mě Maria nechtěla vidět?“ zeptal se mě Ladislav za bouřky v setmělé
kuchyni, a najednou už nevypadal jako nesmrtelný pérák, ale jako vetchý stařec s papírovou duší. „Opravdu to chceš slyšet?“
Od té chvíle mi začal tykat…
„Napsala mi to v posledním dopise z roku 1983. Česky. S gramatickými chybami.
A nemusela to ani psát. Poslala mi totiž konečně svou fotografii… Na fotce byla moje
Maria…“ soukal ze sebe Ladislav čím dál tišeji: „Maria. Moje Maria… Ale bez nosu,
bez ucha a s propadlou, znetvořenou tváří. Jen ty její oči zůstaly stejné. Při náletu
na nemocnici byla zraněná. Napsala mi k fotce: Tak to fidíš. Moje ksicht je nafždycky
snetfořenej. Jsem zrůda. Prosím, nepiš mi už, nevolej mi, es ist unmöglich für mich. Lhala
jsem tě, nechtěla jsem tě strátit a teď tě musím strátit.
Tehdy,“ říkal mi Ladislav šeptem, „tehdy mi Maria zmizela podruhé. A už napořád.“
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Nakonec v ďábelském opojení otevřel i poslední obálku s Mariinou fotografií
a spálil ji taky. Ne proto, že její tvář byla zjizvená, ale pro tu ohraničenou blízkost,
pro tělesnou zradu, která je tak krutě rozdělila.
Smál se přitom jako šílenec.
A jak celý příběh skončil?
Ty dopisy chtěl samozřejmě okamžitě znovu mít, chtěl si je ráno všechny znovu číst.
A nemohl.
Řekl mi už docela zoufale: „Víš. Když jsem vystřízlivěl, uviděl jsem sám sebe v té
nejhnusnější syrovosti. Spálit dopisy je beznaděj, ale spálit fotku milované ženy, to
už je čiré peklo. Už se mi nezdává jen o Marii, ale o tom, jak si čtu její dopisy a co
všechno nás s Marií pojí, čtu si v těch dopisech její mladou tvář, pohyby rukou, v těch
dopisech lítají motýli, masařky i zajíci, zpívá v nich Bystrouška s Marií a někde v dálce
hoří, ale nás to nikdy, nikdy neohrozí. Je to tak krásné a nesmrtelné.
Jenže se pak probudím zbrocený potem a vím, že ani ty dopisy, ani ty pitomé dopisy už nemám. Že z Marie nemám nic. Vůbec nic… A přitom, přitom to byla láska,
která pálí víc než smrt maminky, než rozvod… víc než to, že jsem dvacet let nemohl
pracovat.“ Pak se tiše rozvzlykal: „Navíc jsem si jistý, že jsem tím Marii zabil. Vím,
že Maria zemřela. Neumím to vysvětlit, ale prostě to vím. Tak jako vím, že dneska na
tom kopci rozhodně s masařkou deset masařáků nekopulovalo, protože ta mršina,
ten zajíc, byla ještě málo odleželá. To jsem ti neřekl. Všechno potřebuje čas. Jenže
něčemu ani čas nepomůže…“
O dva roky později profesor umřel.
A Maria?
Co se stalo ve skutečnosti s Marií Pospichal, které by letos bylo devadesát pět let?
Myslím, že to samé, co s profesorem.
Tancují teď v troskách spandauského špitálu v Berlíně. Maria s Ladislavem. A slova
z dopisů poletují kolem nich jako nějací exotičtí motýli… Tancují, aby jejich příběh
nikdy neshořel.
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Ostrov ohraničené poezie
Jednoho dne se po nás všech zapráší jako po flusu. To je neodvratný fakt, tak jako
každá Wittgensteinova věta pronesená po krátkém odpoledním spánku. Věta fatálně
směšná i nedělně sváteční, nahořklá jako žluč sardele.
Jenže flus je německy fluss, řeka. A takový flus je přes svou efemérnost nesmrtelný,
vlévá se do moře, do oceánu flusů, do věčnosti…

T extáž
Za pár týdnů jedu navštívit tátu, uvařím mu silný vývar, prohodíme pár slov u krbu,
zasmějeme se anekdotám, podám mu hole, které tolik nesnáší, anebo mu ty hole
naopak nepodám, když je tolik nesnáší. Ještě nevím.
Cítí se přiměřeně, říká mi do telefonu. I to je věta z Wittgensteina?
Mailem mi včera poslal své nové básně. I ty jsou vlastně takové flusance, flusy, co
nezmizí, ať se stane cokoliv.
Básně jsou totiž ostrovy. S trvanlivostí diamantů. Když je zatopí moře, stanou se
z nich podmořské ostrovy omílané slanou vodou. Podmořské ostrovy zrozené ze slov
drmolených po staletí každým, kdo přivykne životu.
Kéž by na světě vznikla autokratická vláda, která by nám tuhle pošetilou ideologii,
ideologii poezie, vtloukala do hlav. Už sedmileté děti by se učily, že jedině dada-báseň
má v době školní docházky smysl, na vyšším stupni by recitovaly v chemii surrealistické básně o hořlavé plynatosti bzdění, v přírodovědě by se drtily haiku o rostlinách
a v matematice by slamovaly o ležaté osmičce.
Na úřadech by se smělo zpívat jedině v sonetech, na pohřbech a v parlamentu by
bylo povoleno pouze rapovat a taky mlčet, neboť mlčení je vrcholem tibetské poezie.
Jen bezdomovci by mohli zpívat o domově.
Jen smutní o štěstí.
Jen žízniví o lahodném víně.
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Včera jsem seděla v čekárně polikliniky na Grünbergerstrasse. Bolelo mě břicho
z žaludeční virózy, došly mi léky na žlázu a k tomu jsem měla vši. Trojlístek, který si
zaslouží trpělivé posezení v čekárně u německé doktorky Dashzeveg Packy, která se
narodila v Ulánbátaru a jejíž bratr, taky doktor, žije v Košicích.
Venku drobně mrholilo.
V čekárně sedělo sedm pacientů a já v čepici s malými zvířátky pod čepicí. Lidé
mlčeli, jeden muž obřího vzrůstu a hokejistické tváře – patrně původem taky z Mongolska – vstával každou minutu ze židle a předkláněl se do pravého úhlu, dlaněmi si
rituálně držel kolena.
Tak už to začalo? Lidé se navzájem v tiché důstojnosti klaní v čekárně polikliniky?
Autokracie žité poezie funguje?
Nejspíš měl housera.

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

Autokratické vlády jsou však zatím spíš čínsky pragmatické, přestože i v nich se dá
najít absurdní humor, dokonce blízký ďábelské anekdotě. Třeba když český fašista
s migračním pozadím Okamura znevažuje romský tábor v Letech a zaštiťuje se přitom s nebetyčnou drzostí svými židovskými přáteli, kteří údajně sami spatřují rozdíl
mezi Osvětimí a Lety, kde čeští četníci topili právě narozená cikánská nemluvňata.
Ale já nechci mluvit o nevolnosti, volme si každý, koho chceme, jen nezapomínejme, že řeka teče do moře.
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Rusky mluvící maminka asijské tváře si psala domácí úkoly z němčiny, její osmileté
děvčátko si hrálo s dřevěnými kostkami. Občas se tak do obrazu sedmihlavého mlčení
ozval hlasitý pád kostek. Jinak nic.
Na zdi protějšího domu byl nasprejovaný nápis: For how long is forever, Mia? (Jak
dlouho je navždy, Mio?)
Ten vzkaz mě hluboce zasáhl, vyfotila jsem ho. Věta pro Miu byla nastříkána tři
metry pod střechou. Písmo patrně raněného pavoučího muže nebo ženy. Kdo jiný by
mohl tak kaskadérsky sprejovat dvacet metrů nad zemí?
Jak dlouho je navždy, Mio? A kdo je Mia? Jak dlouho je navždy?
Navždy je překonání dočasnosti.
Navždy je poezie, navždy je flus.
A navždy je taky ostrovní příběh o autobusovém řidiči Janovi z Brna a jeho pasažérech.
Ten, který vám teď povím, koktavě a neúplně.
Jan je řidič brněnského autobusu. Je mu čtyřicet pět let. Má ženu, dvě autistické
děti a chronickou leukémii. Dřív jezdil s náklaďáky, ještě předtím chtěl být farářem,
ale to pro náš příběh není důležité.
Jana jsem potkala na facebooku, požádal mě před lety o přátelství. A protože byl
řidičem z mého rodného Brna, jehož obrysy se mi začaly v Berlíně ztrácet před očima,
odklikla jsem ho.
Jan postuje na facebooku drobné fragmenty ze života. Jeho posty jsou veselé jako
zemlbába, zádumčivé jako kouř, dojemné jako Chopinův jarní valčík.
Jan je prorokem v říši autobusáků. Vážný i chlapecký, soustředěný i rozjívený. Je
žitou básní autobusové linky číslo 75.
Není to ovšem žádný Jarmuschův Paterson. I když i Jan napíše občas básničku,
třeba tuhle:
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Navštívil jsem kamaráda
Plechového rozervaného
raněného.
Před vraty zavřenými
jako ty moje
před nimiž stojíš ty
a tvoje bolest.
Janovy statusy jsem si v Berlíně čítávala osm let. Pak jsem mu loni v dubnu zavolala
a setkali jsme se v Brně v pět ráno na zastávce ve Slatině. Bylo to jednoduché jako
písnička.
Svítalo, autobusy ještě spaly ve vozovně, byla zima. Sedla jsem si do Janovy linky
s nahrávacím přístrojem a sluchátky na uších a nově jsem – z autobusu – poznávala
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své rodné město. O každé ulici Jan něco věděl, o každém pasažérovi, který se s ním
dal do řeči, dokázal vlídně vyprávět.
Vyprávěl mi i o svých dětech, o tom, jak se jim snaží vysvětlit, co je život, co je to
cit, co je to láska, vyprávěl mi o historii staré maloměřické fabriky, kterou jsme právě
míjeli, o tom, jak by si přál, aby i jeho kolegové používali zdravý rozum, o xenofobii
viděné z kabinky, o bezdomovcích, o politice, o strachu a naději.
Jeli jsme příměstskou obcí kolem dodávky s nápisem Přeprava krve, jeli jsme kolem
dítěte, které spadlo s odrážedlem do louže na chodníku a vřískalo, míjeli jsme nakupující
skupinu lidí u Olympie, kteří se motali s taškami jako zmatené vosy v makrokosmu
omylů. Jeli jsme a já jsem jízdu nahrávala.
Třeba rozhovor dvou starých žen. Ta první se chlubila, že prodává barák za miliony, a pak temně dodala, že to za rok zabalí. Ta druhá odpovídala té první s jistým
podrážděním, že nemá ani na léky. Bezbranné byly stejně.
Řidiči po šichtě si v jedoucím Janově autobusu vyprávěli temné anekdoty o havárkách. Ještě jiná žena pronesla pak za zastávkou Čtvery hony čisté haiku:
„Zima je
sem si to vyšlápla
za oknem teplo a venku sychravo
Je mně hanba si ju
tu čepicu dát na hlavu.“
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Dora Kaprálová (* 1975). Narodila se v Brně, kde také vystudovala JAMU (dramaturgie a scénáristika). Je autorkou divadelní hry Výšiny (2002), novely Zimní kniha o lásce (2014), knižního
rozhovoru s Květou Legátovou Návraty do Želar (2005), románu Berlínský zápisník (2016)
a souboru krátkých próz Ostrovy (2019). V roce 2016 získala Česko-německou novinářskou
cenu za rozhlasový esej a také Cenu Mileny Jesenské za reportáž. Její texty byly přeloženy do
několika jazyků včetně němčiny, angličtiny nebo ukrajinštiny. Žije v Berlíně.

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

O Janovi jsem nakonec natočila zvukový dokument. A bylo to, jako bych prožila
skutečný ruský román. Dokument se zvukově nepovedl, celý jsme ho experimentálně
předělávali do rozhlasové hry, ale to by byl zase jiný příběh.
Já jsem chtěla psát o ostrovu ohraničené poezie.
O flusu a o věčnosti.
O cestě z konečné na konečnou.
Jak dlouho je navždy, Mio?
A kdo je Mia?
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Splněný sen

---------------------------PAVLA KOUCKÁ
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Jakuba probudily hlasy z ulice. Obsahu nerozumí, protože dotyční, podle výšky hlasů
muži, se hádají v kečuánštině. Být to španělština, pochytil by aspoň téma, natolik si
věří. Ještě předevčírem si tedy věřil o dost víc, ale po příletu do Limy, a ještě víc tady
v Ice, zjišťuje, že výslovnost Peruánců se od jeho nahrávek značně liší.
Muži odešli a Jakub si s hlavou zabořenou do polštáře užívá letní teplo, jakož i zvuky
a vůně nového světa. Stále nemůže uvěřit, že je opravdu tady, že si vážně plní svůj sen!
Poslední rok byl jenom náročný, těch deset před tím očistec.
Vzpomíná na jeden z prvních konfliktů: „spor o gauč“. Vysvětloval tenkrát tchyni,
že to potrhané a od koček pročůrané monstrum zabírá půl kuchyně a smrdí tak, že
na něm stejně nikdo nesedá. Tchyně poslouchala, přikyvovala, nechala si vylíčit, co
si přejí. Ale vyhodit gauč nedovolila.
A tak to bylo se vším. Zvětšit kuchyň není možné, vyměnit dveře taky ne. Kdyby
tchyně aspoň řekla hned, že ne. Ale ona si vše nechávala vysvětlovat, nechávala se
přesvědčovat, prosit i uplácet, aby pak – po dvou, třech, čtyřech vyčerpávajících hodinách – prohlásila, že se jí to stejně nějak nelíbí. Několikrát pak, zoufalý, přitvrdil a
řekl, že je mu líto, ale že gauč půjde pryč a dveře že stejně vymění, líbí nelíbí. Jenže
nač kosa narazila, byl kámen. Protože jde o její dům, její dveře a její gauč. Případně
zvolila opačnou strategii, sílu slabosti, a začala plakat: Ty dveře! Jsou poškrábané, ale
právě o ně si brousíval drápky Barnabášek, její první a nejmilovanější kocourek. Kočky
a kocouři – pravděpodobně jediní tvorové na světě, které ta jedubaba milovala. Dům
s nimi neustále sdílelo pět až deset namyšlených a drzých čičin.
Ale on nechce myslet na tchyni! Kvůli tomu sem nepřijel, právě naopak. Chce na
tchyni zapomenout a konečně něco pořádného zažít!
Jenže teď potřebuje ještě chviličku ležet. Let Praha–Amsterdam se kvůli počasí opozdil
a na další spoj do Limy si musel několik hodin počkat. V Limě přistál ráno a hned
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prvním busem odjel sem. K paní Mayumi ho odvedla její sousedka, první oslovená
osoba! Buď měl štěstí, nebo jsou Peruánci velmi pohostinní.
Nasaje vůni polštáře: ani stopa kočičiny! Za zavřenými víčky si vybavuje širokou
snědou tvář své hostitelky. Tmavé oči s vějířkem jemných vrásek kolem – to od
úsměvů. Několik širokých, po kolena dlouhých tmavých sukní s barevnými lemy,
k tomu žlutý svetřík a na zádech dítě v pestrobarevném šátku. Sousedka vypadala
téměř stejně, jen svetřík měla modrý. Přišly mu tak podobné, že uvažoval, zda jsou
to sestry. Když se však zeptal, obě rozesmál.
Jakuba nadchlo, s jakou lehkostí a humorem peruánské ženy přijaly jeho omyl. Ani
stopa po rozpacích, v kterých by se topila Kačka, ani náznak pohrdavého pohledu,
jímž by ho zpražila tchyně.
Krátce poté, co se přistěhoval, odešla tchyně do předčasného důchodu. Prý aby pomohla
s miminkem. A pak to začalo: „Jak ho to držíš!?“ – „Proč ho pořád chováš?“ – „To ho
ani nepochováš!?“ – „Sundej mu čepičku.“ – „Nandej mu tu čepičku.“
Cokoli udělal, bylo špatně. Když tchyně nekritizovala, udílela „moudré“ rady.
A když neudílela moudré rady, na něco či někoho si stěžovala, pomlouvala. Fňukala,
co ji bolí, co všechno nemůže a jak ji to trápí. Vykládala, jak se v životě nadřela a nikdo jí nepomohl. Některé historky už znal slovo od slova, tchyně je odříkávala jako
básničku. Jednou, když se uprostřed vyprávění o hříších pana Kudrny (Kačenčina
otce), rozkašlala, převzal Jakub vyprávění: „A ani na narozeniny vám nikdy nedal
nic pořádného. I když věděl, že toužíte po pořádné kytici, tak vám natrhal tak akorát
luční kvítí, které nic nestojí, a…“ Probodnut ledovým pohledem v místnosti osaměl.
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Podívat se do Peru Jakub toužil roky, jenže nebyly peníze / startoval firmu / narodil
se Ondra a brzy po něm Filip / kluci byli malí a na Kačku toho bylo moc… a pak už
se všechno točilo jen kolem tchyně.
Vysněnou cestu mu umožnila až její smrt. Dlouhé měsíce se pak ještě táhlo, než
se podařilo vše vyřídit a zařídit: dědictví, doporučená očkování, letenky, pojištění

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

Dveře vrzly, Jakub otvírá oči a spatří zvědavého, sotva čtyřletého hošíka a nad ním
o málo starší dívčí tvářičku.
„Hola,“ pozdraví děti, které zavýsknou a odběhnou. Jakub vstane, aby zavřel dveře,
jež nechaly otevřené, a ještě si lehne. Dnes vyrazí do pouště. Navštíví krásnou oázu
Huacachina a pak půjde dál, do písečných dun. Chce zažít, jaké to je chodit v poušti.
Chce zažít i hory, prostě všechno. To se mu na Peru líbí, že tu člověk najde divoký
oceán, vysoké hory, pouště i pralesy. Přírodní nádheru i kulturní památky. Začne tady:
Huacachinou a dunami, pak se přesune do Palpy, kde chce vidět nově objevené geoglyfy.
Nakoukne do Puna de Atacama a hurá k Pacifiku koupat se a pozorovat lachtany. Pak
kaňon řeky Colca a nakonec cestovatelská klasika: Titicaca, Cuzco a Machu Picchu.
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a nějaké to vybavení, volno v práci. Ironií osudu přiletěl do vysněné země přesně na
první výročí tchynina úmrtí.
Pořádnou dovolenou na její účet si Jakub rozhodně zaslouží. Však za těch deset
let, co s nimi žila, mu sebrala tolik energie! Tolik síly a radosti! Vzpomíná, jak jim
určovala, co budou vařit i na co se dívat v televizi. Jak je neustále za něco peskovala!
Jak jim bez zaklepání lozila do ložnice! Jakubovi stoupá tep i tlak, jen na to pomyslí.
Ano, žili „zdarma“ v jejím domě, ale taky to měli denně na talíři a museli dělat vše,
jak „maminka“ řekla: sekat trávník v sobotu dopoledne a o dovolené natírat střechu…
Vedle toho, s čím se hýbat nesmělo (gauč), byly totiž i věci, s nimiž se hnout muselo,
a to neprodleně. Vlastně kvůli tomu ani nikam nejezdili, protože když nebyla střecha,
byla fasáda, nebo plot, nebo garáž, nebo terasa… a z jediné dovolené, na kterou skutečně vyrazili, se první noc vrátili… Nejdřív jim volala, že ji bolí hlava a má teplotu.
Když to nezabralo, začaly jí údajné křeče v břiše. Sám o sobě by prostě vypnul telefon,
ale ne tak Kačka. V dalším telefonátu už tchyně hystericky lapala po dechu a pak přestala reagovat. Když přijeli, našli ji s hadrem na hlavě, ale jinak naprosto v pořádku.
S přibývajícími roky se ovšem zdravotní stav tchyně skutečně horšil. Trpěla revmatoidní artritidou, bolely ji klouby a ztrácela pohyblivost. Byly dny, kdy ani nevstala
z postele. Teror přitvrdil. Neustále volala na Kačenku, co potřebuje: na mísu, otočit,
napít, naklepat polštář… a vzápětí jí vynadala, že voda je moc teplá, nebo studená,
polštář jí dala moc vysoko, nebo nízko. Byla ten typ člověka, u kterého se nikdy nemůžete trefit.
Kačenka byla hotová Popelka. Snažila se, co mohla, na maminku mluvila vždy
vlídně. To jemu se kolikrát otvírala kudla v kapse, když slyšel, jak tchyně se svou dcerou (jeho ženou!) mluví. Nemohl ji už ani cítit, nemohl se dívat na to, jak je Kačenka
den ze dne pobledlejší, jak má tmavší a tmavší kruhy pod očima. Ale o přesunu do
léčebny nechtěly obě ženy ani slyšet. Když však tchyně jednou vstala, spadla a zlomila
si krček, Jakub se rozhodl využít příležitosti: z nemocnice už si ji domů nevezmou!
„Buď ona, nebo já,“ prohlásil a kluci stáli za ním. To rozhodlo.
„Venku se dělá pěkný vedro,“ pomyslí si Jakub a pohlédne na hodinky. „Jéje!“ řekne
nahlas, když zjistí, že je skoro devět. Plánoval, že vyrazí před sedmou. Vůbec ho
nenapadlo, že by mohl spát skoro jedenáct hodin. To ten časový posun a únava
z dvoudenního nevyspání. Vyskočí tedy z postele, opláchne si obličej, prohrábne vlasy
a hodí na sebe košili.
„Buenos dias.“
„Buenos dias.“
Paní Mayumi ho vítá se širokým úsměvem a váže přitom uzel na šátku. Pak šátek,
který na Jakubův dotaz nazve canguro, rozprostře na gauč a na něj položí své nejmladší,
asi roční dítě. Jakub zvědavě pozoruje, co se bude dít, zatímco jeho, stejně zvědavě,
pozorují děti, které předtím nakukovaly do pokoje. Mayumi uchopí canguro za boční
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Stejně jako Hucacachina tchyně taky dokázala na vzdálenější okolí působit dobrým
dojmem: vždy upravená, načesaná, s úsměvem. Hodná babička, co vnoučata zahrnuje dárky a sladkostmi. Ondrovi k pátým a Fílovi dokonce ke čtvrtým narozeninám
pořídila tablet. Jakub zuřil, stejně jako mnohokrát předtím i potom.
„Ježiškote, to je lízátko!“ polekal se, když poznal, že to, co má půlroční Ondrášek
v pusince, není dudlík, ale barevná sladkost. „Maminko, to nemůžete,“ obrátil se na
tchyni, ta ale jen krčila rameny. Nazítří to byl sójový suk, za týden koblížek.
Nejdřív se bál, aby se syn drobečky nezadusil, pak ho strašily alergie a nakonec už
„jen“ obezita. Bál se jí však o to víc, že i Kačka měla kil navíc až moc – z čehož ostatně
vinil opět tchyni. Bylo mu jasné, že svou dceru přecpávala, a dokonce ji podezříval,

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

cípy, jedním zručným pohybem si je hodí i s dítětem na záda a zaváže kolem ramen.
Dítě si zapřelo nožičky za uzel a už kouká mámě přes rameno: další úžasně tmavá,
velká, zvědavá kukadla.
„Melany, Pedro!“ volá Mayumi a po schodech přibíhá ještě asi devítiletý hoch,
nejspíš Pedro.
Matka ukáže na stůl a děti se dávají do práce. Melany přináší nádobí, Pedro nalévá
čaj. Pravý černý, silný a sladký, nejspíš s citrónem. Jakub usrkává, chválí, Mayumi
servíruje kaši. Na dotaz Jakub zjišťuje, že jde o quinou, ostatnímu nerozumí. Mayumi
se usmívá a ptá se na jeho dnešní plán: „Huacachina?“ hádá.
„Ano, a pak duny.“
„Duny?“ diví se Mayumi, mává rukou a říká něco, čemu Jakub úplně nerozumí,
nicméně chápe, že se jeho nápadu podivuje a ujišťuje se, že to Jakub myslí vážně.
Když pochopí, že ano, mračí se a ukazuje na slunce. Jakub chápe: den bude opravdu
horký. Sám by výlet do pouště rád odložil, jen kdyby měl času nazbyt. Ale to nemá.
Když konečně vyráží, je skoro deset.
Děkuje, loučí se, přijde zítra, chce v poušti zažít i noc: pokles teploty, zářící hvězdy.
Je zvědavý na noční zvuky: třeba uslyší skutečné ticho? Anebo třeba nějaká zvířata.
Namísto adiós však bytná ještě jednou kroutí hlavou, volá Pedra, něco mu říká
a chlapec odbíhá. A už je zpátky, v ruce slaměný klobouk se širokou krempou. Jakub
děkuje – že mu to nedošlo: do pouště bez pokrývky hlavy!
Teď teprve je bytná schopná se s ním rozloučit, i když je stále vidět, že s jeho plánem úplně nesouhlasí.
Slunce posílá k zemi každou vteřinu tisíce pálivých jehliček. Ale brzy si Jakub
odpočine v Huacachině. Ač se to z fotek nezdá, podle mapy je to hned za městem.
Na snímcích viděl zářivě krásnou oázu s jezerem uprostřed a palmami okolo,
skutečnost však nemá s poetickými obrázky mnoho společného: Špinavé jezero obklopené restauracemi v americkém stylu, dotěrní prodavači kdečeho, odpadky všude,
i ve vodě. Jakub je znechucen. Tak tedy rovnou do pouště, rozhodne se.
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že si přála, aby Kačenka neměla kamarády (skutečně ji to vyčleňovalo z kolektivu),
a mohla tak na ni mít sama o to větší vliv.
Až v Olomouci na koleji, když se Kačka dostala z domu, zhubla do krásně plnoštíhlých tvarů. Tak ji Jakub poznal: plná prsa a boky a nad tím světlá tvář orámovaná mikádem hladkých, tmavých hustých vlasů. Od první chvíle zatoužil po jejích přirozeně
červených rtech, po drobných bílých zubech v bezchybné řadě. Jenže ve Zlíně byly tři
shozené desítky kilogramů zase brzy zpátky.
Jakub synům páčil nezdravé a nevhodné sladkosti z buclatých prstíků, vysvětloval
tchyni horem a dolem, že to není zdravé, šermoval literaturou pro rodiče, vědeckými
studiemi i doporučením České pediatrické společnosti, prosil. Ale jako by hrách na
stěnu házel. Tchyně se usmívala a přikyvovala, a jen co se Jakub chvíli nedíval, vložila
do dětských ručiček další dobrůtku.
Že je zbytečné dožadovat se podpory u své ženy, poznal brzy. Když mluvil o potřebě odstranit gauč, Kačenka horlivě přikyvovala. S jeho plány na zvětšení kuchyně
do puntíku souhlasila. Jenže to byli spolu sami. Jakmile se dostal do křížku s tchyní,
Kačka jen krčila rameny. Vlastně pak už nevěděl, co si jeho žena myslí, a občas ho
i napadalo, jestli vůbec nějaký svůj názor má.
Zpočátku mu na ní ale vlastně úplně uhranulo, jak s ním ve všem souhlasila. Pokládal to tenkrát za znamení osudu, souznění duší. A vlastně se mu líbilo i to, že jezdí
víkend co víkend domů: říkal si, že z poslušné dcery vyroste věrná manželka. Sám,
když „vyletěl z hnízda“, měl období, kdy střídal holky jako ponožky a doma se třeba
čtvrtrok neukázal. Ani vztah s Kačkou zpočátku nebral vážně, ale brzy si ho získala:
byla tak čistá, tak hodná! Ty její oříškové oči! A byla panna. Při některých vzpomínkách
se Jakub bezděčně usmívá. Má svou ženu stále rád. Chtěl, aby jela s ním, prospělo by
jí to a o kluky by se postarala jeho sestra, to by domluvil. Kačka ale jet nechtěla. „Jeď
sám, Kubí,“ řekla. „Já zůstanu s klukama, sou eště malí.“ Jeho ale v cestě podpořila,
za to jí je vděčný. Na rozdíl od nepřející tchyně Kačka chtěla, aby si splnil sen. Přála
mu, aby se podíval do pouště i do hor, zaplaval si v oceánu i v divoké řece.
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Zastavil se, aby se napil. Duna před ním, duna za ním. Zřejmě se musí hrozně potit,
protože za dobu, co je na cestě, vypil už přes dva litry a na malé nebyl od rána.
Když tchyni převezli v rámci nemocnice na lůžko následné péče, vyhrožovala Kačence vyděděním a psala udavačské dopisy na OSPOD, že Jakub syny týrá. Sociální
pracovnice skutečně situaci prošetřovaly, byly několikrát u nich doma, vyptávaly se
i sousedů. Různé pokusy jim uškodit pak pokračovaly až do ledna, kdy tchyně zemřela.
Velmi ostře si Jakub pamatuje poslední návštěvu. Šel s Kačkou, aby jí poskytoval
psychickou oporu, protože jinak se jeho žena vracela z LDN naprosto zničená. Neuměla se matčiným výčitkám bránit a po dvou hodinách, kdy poslouchala, jak „odkopla
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vlastní matku, když jí bylo nejhůř“, byla na dně, rozhodnutá vzít si maminku zpátky.
Což nemohl dopustit!
Dosud na sobě cítí pohled tchyniných ledově modrých očí, kterým ho probodla
hned, jak poslala Kačenku do bufetu. Vyzvala ho, aby k ní přišel blíž, a když tak učinil,
drapla ho za zápěstí. Její kostnatá, ledová ruka tiskla tak silně, až ho mrazilo.
„Ty si myslíš, že jsi vyhrál,“ zasyčela. „To se ale šeredně pleteš!“ Pak její pohled
ztvrdl ještě víc, i když by Jakub předtím přísahal, že to už není možné.
Sevření prstů i ledový pohled tchyně uvolnila, až když se ve dveřích objevila Kačenka.
V noci pak nemohl spát a kůže na zápěstí pálila. Až k ránu usnul neklidným spánkem. V půl osmé pak volali z léčebny: tchyně v noci (prý pokojně) zemřela.
Navzdory horku se Jakub otřásl. Zastavil se, musí se zase napít. Chtěl by spíš přidat
do kroku, ale v tom vedru to nejde.
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Musí se na chvíli zastavit. Nohy se boří do horkého písku, polední slunce žhne
a vzduch se tetelí. Vysoko nad skalami krouží dva velcí ptáci, nejspíš kondoři. „Že
jim to horko nevadí. Jak to dělají?“ přemýšlí Jakub, a pak si vzpomene na informace
z letadla: ve výšce jedenáct kilometrů bylo mínus padesát. Tak vysoko ptáci nebudou,
ale určitě tam mají příjemněji. V dálce se zračí vodní hladina. Vypadá to jako jezero,
ale Jakub z mapy ví, že tam žádné není, má tedy tu čest s fatou morganou. Dosud
o ní jen slyšel a četl, teď ji vidí na vlastní oči. Musí se zastavit a napít. Vypije snad
třičtvrtě litru, ale pořád má pocit, že se mu točí hlava. Bude muset výlet zkrátit: pět
litrů vody, které si vzal, vezme brzy za své. Hlavně se potřebuje dostat ke kopcům:
jakmile se slunce schýlí k západu, poskytnou stín. Počká tam do noci, ale nebude spát,
jen si trochu odpočine a vydá se nazpátek. Další den v poušti by nepřežil a kluci ho
budou ještě pár let potřebovat.

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

Kdyby býval na začátku tušil, co bude deset let prožívat, byl by s hrůzou utekl. Ale
zprvu tu byl kolorovaný obrázek. A pak se to semlelo hrozně rychle: Konec školy,
svatba a stěhování do Zlína, to už byl Ondra na cestě.
Že s tchyní bude problém, začal tušit v průběhu svatebních příprav: Menu muselo
být tradiční, protože kdyby měli rybu místo „pořádnýho kusu masa“, tak by to maminka nepřenesla přes srdce. Nepřenesla by přes srdce údajně ani to, že by neměl tmavý
oblek a Kačenka sněhobílé šaty. Při slavnostním přípitku musel tchyni poděkovat,
jak skvěle, navzdory tomu, že byla samoživitelka (což nebyla), jeho novomanželku
vychovala. O pozvání Kačenčina otce nemohla být ani řeč: Už jenom ten nápad by prý
maminku zničil. S panem Kudrnou se rozvedli, když byl Kačence rok, a od té doby
z něj byl úhlavní nepřítel a zdroj všeho zla.
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Ondrovi bude jedenáct a jde pomalu do puberty. Do puberty, kterou jeho máma nikdy
neměla, nikdy se od matky neoddělila. Ona snad ani nenahlídla, jaká zrůda to byla!
Jakub se znovu proti své vůli zmítá v nenávisti.
Vedle hromad sladkostí tchyně ještě nesnášela, když kluci nedojídali. Nebýt jeho,
nesměli by odejít od stolu. Mohlo se to samozřejmě vyřešit i menšími porcemi, ale…
Dokud tchyně mohla, uzurpovala si rozdělování jídla na talíře, a když ji žádal o menší
porce, osopila se na něj: „Ty nevíš, co děti potřebujou!“ a polohlasem dodala: „Na
vlastních dětech by škudlil.“
Zvláštní bylo, že kluci začali výrazněji přibírat až po smrti babičky. Před Vánoci
Ondra překročil hranici nadváhy a obezity. Tušil, co je za tím. Když přicházel z práce,
nacházel pravidelně Kačku s klukama u televize, na stolku několik prázdných obalů
od chipsů a sušenek.
„To nevidíš, jak kluci tloustnou!?“ zlobil se.
„Ale Kubí! Jsou fájn.“
„Nejsou fajn, tloustnou před očima!“
Zlobil se, vypínal televizi, zabavoval nezdravé mlsání. Kluci se stěhovali k tabletům,
Kačka k počítači a pamlsky pod polštáře, do kapes a šuplíků. Všichni mlsali vesele
dál, pouze to dělali tajně.
Slunce se přetavilo ve spalující monstrum. V očích ho pálí slaný pot. Všude jinde
stačí osychat, ale pod kloboukem a brýlemi nemá šanci. Neustále si otírá čelo a oči,
ale slané potůčky jsou rychlejší.
Cítí, že se mu dělá mdlo. Horko snášel vždycky dobře, ale teď chápe, že české
horko, navíc obvykle někde u vody, se s tím pouštním nedá srovnávat. Tohle je úplně
jiná úroveň vedra. Možná to taky snáší hůř jednoduše proto, že až do předvčerejška
se jeho tělo adaptovalo na zimu… Že mu to nedošlo dřív.
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Vlastně víc věcí se podivně zaseklo. Kuchyň dosud zůstala, jak byla. Kačenka sice nikdy
neřekla, že ji měnit nechce, ale stále nacházela důvody, proč se to v danou chvíli nehodí.
A koček taky neubylo, právě naopak. Tchyně je aspoň nechávala v určitém věku
vykastrovat, ale útlocitná Kačenka k tomu svolení nedala. Kocouři značkovali.
„Cožpak to necítíš!?“ zlobil se Jakub. Jenže nejspíš zvýšil hlas moc, a to Kačenku
rozplakalo. Utekla do ložnice a zamkla se tam. Bolestně si uvědomil, že zápach, který
spojoval s tchyní, se začíná pojit s jeho ženou.
V poledním vedru se nedá jít. Jakub by si rád odpočinul, ale nikde není ani kousek
stínu. Namáhavě vystoupá na dunu a hledí ke kopcům. Podle svého plánu už měl
být mnohem dál, až pod vrcholky, tam by snad nějaký stín našel. Jenže nepočítal
s ranním zdržením a s tak malou cestovní rychlostí. Vedro je úplně paralyzující,
poslední půlhodinu se sotva vleče. Kolik může být na slunci? Pětačtyřicet? Padesát?
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Pavla Koucká (* 1975). Bioložka a psycholožka. Věnuje se klientům v soukromé praxi
a v azylovém domě pro matky s dětmi. Provozuje stránky skupinyprorodice.cz, kde
je mimo jiné k nalezení řada jejích článků z oblasti výchovy, psychologie osobnosti
či rodinné psychologie. V nakladatelství Portál jí vyšlo několik odborných knih.
S beletrií začíná.
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Nic takového v životě nezažil. Zastavil se. Potřebuje pít. Nemá se vrátit? Ne, to nepůjde,
Ica už je příliš daleko. Potřebuje stín. Sáhne pro mobil, aby se podíval, jaká vzdálenost
ho ještě dělí od kopců. Přístroj však nereaguje, je jako mrtvý, nejspíš zkolaboval tím
vedrem. Jakub si namáhavě nasadí batoh zase na záda. Vzduch pálí v nose, hlava se
motá a nohy jsou těžké. Vyrazí, ale hned v druhém kroku padá. Rozpálený písek ho
probere. Vstává. Kamže to jde? Není schopen souvisle přemýšlet. Ach ano, jezero!
Namáhavě stoupá na další dunu. „Zítra ze mě bude vysušený škvarek“, napadne
ho. Pot i horko pálí v očích jako pichlavý pohled ve vzpomínce. Cítí se jako v peci,
jako Jeníček, který poslušně sedl na lopatu. Možná mu to poradila Mařenka? Nebo
Kačenka? Do roka a do dne. Jakub se zastaví. Kůže pálí po celém těle, na zápěstí však
cítí ledový stisk. Pevně ho svírá, zatímco druhá ruka, nebo spíš pařát, se prodírá dovnitř
a svírá mu útroby. Mačká střeva v břiše, v hrudníku drtí srdce. V horkém vzduchu se
objevuje hubená tvář a pichlavé modré oči. A pak se ta tvář rozšiřuje, možná se rozpíjí
v oparu a oči jdou do oříškova. „Blbost!“ křičí Jakub sám na sebe beze slov. „To nejsou
oříšky, to je písek! Všude je tu písek!“ Ale už nevidí nic, v očích píchá tak, že je nejde
otevřít a Jakub padá. Nejspíš si nevšiml, že překročil vrchol duny.
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Zombie

---------------------------JIŘÍ KRATOCHVIL
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Zvedl jsem mobil. Neznámé číslo a neznámý hlas: Nabízím vám ten nejvyšší honorář,
takový, o jakém se vám dosud ani nezdálo.
Takové nabídce těžko odolat. Na rohu Orlí ulice a Josefské mě čekalo suzuki. Ale
uvnitř nebyl klient, jen jeho řidič. Zavezl mě až na druhý konec Brna. Vila s francouzskými okny a zavěšeným ocelovým schodištěm korunovaným filigránskou pergolou
v duchu hightech. Adoruju moderní architekturu, tím spíš, že bydlím na rohu Orlí
v standardním nevábném činžáku bez výtahu. Klient byl někdo, koho jsem skoro jistě
zahlédl někdy v televizi, i když už nevím, v jaké souvislosti.
Jenže já umím slídit pouze za nevěrnými ženami, případně nevěrnými muži. To
je můj rajón. Do politiky jsem se nikdy…
Jste ten nejlepší slídič. Proto si vás najímám. Budete sledovat jeden bezvýznamný
objekt a zaznamenávat všechny jeho pohyby a počiny. Víc po vás nechci. A na závěr
mi podáte raport.
A potom jsem obdržel vše k identifikaci objektu. Muž středního věku, oblékal se
fádně a dopřával si jedinou výstřednost: klobouček jak z Truffautových filmů. Nebo
Godardových? Teď nevím. Teprve mnohem později jsem pochopil, že ten klobouček
něco předznamenal. (Když jsem mnohem později klobouček zvedl u hřbitovní
zdi, nevěda co s ním, nasadil jsem si ho na hlavu. Ale toho se zatím nedotýkejme.
Nepředbíhejme.)
Byla to nudná sledovačka, jejíž veškerý půvab spočíval jen v představě toho pohádkového honoráře. Objekt se pohyboval pouze na okraji politiky. A to na tak okrajovitém
okraji, že jsem nabyl jistoty, že v tom právě tkví záludnost, jíž se můj klient právem
obává. Ale to se domýšlím čehosi, co mi nepřísluší.
Občas mě mechaničnost té práce dost otravovala. Má profese slídila za nevěrnicemi
má totiž často dobrodružný charakter, zažívám občas story jak z Boccacciova Dekameronu, kdežto tady jsem pouze dával pozor, aby mě objekt za svými zády nezbádal.
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A potom se to stalo. Vaňkovský úředník vystoupil z hrobu. A jsa neodvolán, věděl
jsem, že se ho musím dál držet. Prošel hřbitovem a prošel hřbitovní zdí, kterou já
ale musel obtížně přelézat. Předtím jsem ale zvedl klobouček, který u zdi ztratil.
A protože nedokážu přelézat s kloboučkem v ruce, drze jsem si ho nasadil. Za zdí však
bylo úplně jiný město, než jsem čekal. Už ta tramvaj, do níž jsme naskočili, pamatovala

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

Živil se jako úředníček na ředitelství nákupního centra Vaňkovka. Ale zjistil jsem,
že v poledne je Vaňkovce jednou za čas nevěrnej. Na obědy totiž občas chodil do
restaurace Plzeňka v hotelu International a jeho nejoblíbenějším jídlem je tam kung
pao. Což vedle už zmíněného kloboučku vybočovalo z fádnosti jeho života. Bohužel
byl rybář a hodiny sedával na břehu Svitavy a vězet tam za jeho zády bylo k ukousání.
Samozřejmě píchal jednu prodavačku z Vaňkovky a k tomu ještě paničku specializovanou na chov irských setrů. A tady jsem byl doma: bavilo mě porovnávat jeho
výkonnost s prodavačkou s výkonností s chovatelkou setrů. A tu vám prozradím, že si
vedu takovou drobnou statistiku, s níž jednou oslovím nakladatele, který ji rád vydá,
provázenou lehce lascivními dřevoryty. Ale zde mě vyrušil mobil, aby mě upozornil,
že v tomto případě nemám statistikovat, nýbrž jen běžně evidovat. Výška honoráře
mě učí disciplině, která mi jinak není vlastní. A tak jsem nechtě odložil voyeurský
dalekohled evidující počet orgasmů.
Ale pak se stalo cosi, co se vymklo té fádní rutině. Pochopitelně vím (zas má náklonnost ke statistikám, až jednou seknu se sledovačkama, oddám se už jen statistice),
že sebevražednost je u nás vysoká a málem se vyrovná té švédské. Ale kde a kdy si
vaňkovský úředník opatřil armádní pistoli, to mi uteklo. Na druhé straně taky vím,
že sebevraždy v politice často maskují vraždy, neřku-li politické popravy. A můj
ouředníček se, jak už tady řečeno, tak trochu brouzdal na okraji politiky. Ale do toho
jsem se nemínil montovat. Já už jsem teď jen čekal, že zazvoní zvonec a sledovačce je
konec. Ale mobil mlčel.
A tak jsem se zúčastnil pohřbu, smířiv se s tím, že je ještě mou slídilskou povinností
vyprovodit objekt až do chvíle, kdy vjede do spalovací pece. Jenže vaňkovský úředníček
(a je už na čase vyslovit jeho jméno: Evžen Maňoušek) mě převezl. Nenechal se totiž
sežehnout, nýbrž se dal spustit do země. A to prosím v kloboučku.
Pozůstalí a smuteční hosté, slovem pohřebčané, vykonali, co se sluší, každý svou
porci hlíny a navrch jednu růži. Chvíli postáli a pak se šli zlískat do Vaňkovky. Až
teprve smrt bezvýznamného úředníčka prokázala, jak byl ve skutečnosti oblíbený.
Jen já u toho čerstvého rovu zůstal na zelené skládací židličce (kterou jsem si
přinesl od protějšího hrobu) a čekal. Ale mobil dál mlčel jak zařezaný. Třeba na mě
zapomněl. A tak jsem to zkusil, přestože jsem věděl, že sám volat nemám. Ale volaný
účastník byl nedostupný. Nezbylo mi než trpělivě sedět a počítat s tím, že pokud mě
klient neodvolá, objeví se před večerním uzavřením hřbitova hlídač a vystrnadí mě.
Ale neobjevil se. A zato se setmělo. A usnul jsem.
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časy, jež já znal pouze z daguerrotypů. Stál jsem za ním na otevřené plošině a brzy
jsem seznal, že projíždíme městem mrtvých. Rád bych mu klobouček vrátil, ale tím
bych na sebe upozornil, což jsem si jako slídič nesměl dovolit. A protože na otevřené
plošině byl dost prudký vítr, který mi mohl klobouček servat z hlavy, raději jsem ho
opatrně poskládal do úhledného obdélníčku a vmáčkl do kapsy smutečního obleku.
Na té skládací židličce jsem měl trhaný spánek. Několikrát jsem se vzbudil, ale
hned zas usínal, však úředník tam vždycky na mě čekal, abych mohl dál sledovat jeho
posmrtný život. Čímž nechci říct, že snad věděl, že ho sleduju. Vůbec o mně nevěděl,
ale já ho při každém usnutí zas zastihl na místě, na němž jsem ho opustil při probuzení.
Byla to jakási snová kontinuita. Říkám to dost srozumitelně? Lidé tam byli starosvětsky
oblečeni a měli toporné pohyby a vyhaslé oči, mám-li je ve zkratce shrnout. A když
jsem k nim nerad přičichl – a v uličním davu se tomu nedalo vyhnout – hned se mi
zvedl žaludek. Ale úředník zde dál úředničil, sice ne ve Vaňkovce, nýbrž v nějakých
zchátralých budovách podobných nádražnímu komplexu. A odpoledne rybařil na
břehu nějaké smrduté stoky. Však i zde dokázal být k ukousání nudný.
Definitivně jsem se probudil až s kohoutím zakokrháním, neboť na brněnském
Ústředním hřbitově, na Centrálce, a to se dost málo ví, jsou odnepaměti drženi a pěstováni hřbitovní kohouti, aby svým jitřním kuropěním zahnali posmrtné přízraky
zpátky do hrobů.
Kdo by nebyl zmaten z takového snu a taky z toho dnu, co snu předcházel? Mobil stále
mlčel a volaný účastník, můj klient, byl pořád nedostupný, přestože jsem mu už podal
raport, vzorně naesemeskoval všecky pohyby a počiny vaňkovského úředníka, a to ve
zdejším i posmrtném konání. A to už mi začalo být jasné, že honoráře se nedobéřu
a nebude mi dopřáno porozumět smyslu té sledovačky.
Až zas mnohem později (a ti, kdo vytrvali a dosud pilně sledují příběh sledovače, mohou být teď mile překvapeni) se mi podařilo zjistit, že honoráře se mi přece
jen dostalo. I když má dost neobvyklou podobu. Jak všichni známe, tou nejcennější
hodnotou jsou informace. Ostatně klient, co mi zadal sledovačku, přece nemluvil
o eurech či dolarech, jen o pohádkové výši honoráře. A honorář, jehož se mi dostalo,
je dokonce takový, že z něho smím velkoryse rozdávat, aniž by ho ubylo. Ten sen mi
totiž dopřál zapsat si čitelně do paměti topornost mrtvolného pohybu, tu loutkovitost nebožtíků, jež jsem potkával v mrtvém městě, kam jsem zabloudil v patách za
ouředníčkem. A taky očividnost jejich vyhaslých očí. A tak je teď neomylně poznávám.
A jsou tady všude kolem.
Možná jste už někdy slyšeli o zombie, o oživených mrtvolách haitského vúdú. Jedinci
mohli být určitými drogami umrtveni a ve stavu klinické smrti pohřbeni a pak tajně
exhumováni a další drogou oživeni. A potom z nich byli poslušní tvorové bez paměti
využívaní při práci na bavlníkových či jakých plantážích. A kdyby šlo jen o jedince, ale
jsou jich hned celé zástupy. A tady je tou plantáží naše politické vědomí. Jsou všude,
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i v nejvyšších patrech politiky. V televizi každou chvíli hledím do mrtvolného ksichtu
s vyhaslýma očima, živé mrtvoly, která k nám promlouvá až z toho nejvyššího postu.
A pokud to někdo nezatrhne, budem už brzy žít jen v říši mrtvých.
A když stojím ráno před zrcadlem, jsem připraven holicí pěnou okamžitě zamaskovat ty první příznaky…
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Jiří Kratochvil (* 1940). Romanopisec, povídkář, dramatik, esejista a novinář. Patří mezi
nejpřekládanější české autory, obdržel též řadu cen. Nejčastěji bývá označován za postmodernistu,
v jeho díle jsou však výrazně patrné i prvky magického realismu. Pokud by ho někdo chtěl
zařadit do nějaké „škatulky“, byl by to dle jeho slov nejspíš magický realismus. V roce 2020
získal cenu Magnesia Litera za prózu za svůj román Liška v dámu.
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Tak dost! Pochopitelně ta noc na hřbitově! Jak jinak? Vždyť jen zkuste prosedět celou
noc na brněnské Centrálce! Od večerního šírání do hřbitovního kuropění! A ještě
k tomu na zelené skládací židličce! Tím jsem si přivodil ten dá se říct makabrózní
sen a k tomu hned následně pocit, že nám ubývá politiků a občanů a přibývá zombie!
Ale bůhví, že mě to vyšinulo jen na chvíli. A v náprsní kapse smutečního saka jsem
samozřejmě nenašel žádný úhledně poskládaný obdélníček. (Taky by se mi tam nevešel.) Ale zato na účtu mi dnes naskočil honorář, jehož obrovskou výši tady nebudu
raději uvádět. (A bylo s podivem, že se mi tam vůbec vešel.)
Jistě, rád bych se svého klienta na ledasco zeptal. Ale ten pohádkový honorář
vzal mým otázkám dech. Koneckonců už nejednou se mi stalo, že i ti nejobyčejnější
klienti, jimž jsem jen šmíroval manželky, měli svá podivná tajemství, do nichž jsem
principiálně nešťoural. Má profese má svá pravidla a zásady, jichž se musím držet.
Ach jak mi spadl kámen ze srdce. Teď už vím, když jdu ulicemi, že kolem se nevalí
žádné zástupy zombie, nýbrž jen mí roztomilí občánkové s vymytými mozečky, ty poslušné ovečky našich politiků. A jakápak říše mrtvých. Stále dál pokojně žijeme, i když
sem tam trochu mrtvolně. Vrátil jsem se ke sledování nevěrnic, a abych rozšířil svůj
repertoár o další finanční možnosti, přibral jsem si taky sledovačky nevěrných gayů.
Však neodolal jsem a koupil si ve značkovém obchodě apartní klobouček. A to
byste nevěřili, co radostí si člověk s kloboučkem užije! A tak teď stojím na skládací
zelené židličce a kloboučkem vám vesele mávám.
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Místo, kde je místo:
měsíční povídky o vodě

---------------------------PATRIK LINHART

Prvotní krajina, úryvek z Geografie Edenu
Od prapůvodního strachu z neznáma došel člověk přes poznání posvátné krajiny, obývané elfy a vílami, světci a poustevníky a chráněné bohy i Bohem jediným, k poznání
krajiny jako celku, který má hodnotu estetickou, duchovní, vitální i průmyslovou.
Lidské pokolení od nepaměti osciluje mezi absolutním zbožněním a totální devastací
krajiny. Určujícími prvky v budování vztahu mezi člověkem a krajinou byly strach
a údiv, ohromení a pocit ukolébání, ale i potřeba přijmout, přizpůsobit a vylepšit.
Příroda musela zákonitě dostat na frak. S dobýváním krajiny v potu tváře i s mečem
v ruce, má člověk potřebu objevit místa svými soudruhy nezkažená, panenská. Tak
můžeme hovořit o krajinách hrůzných, posvátných, malebných, o krajině stvořené
k milování i o rodném kraji.
Respekt před přírodními silami jde ruku v ruce se strachem ale i s odvahou hraničící s furiantstvím. A přiznejme si, že bez těchto odvážlivců by lidstvo nepokročilo
a nenacházelo by se nyní v takovém stavu rozkladu. Havíři vyprávějí o hrůzných
setkáních s perkmony a koboldy, ale přece se zas vracejí pod zem a kutají stále hlouběji. Námořníci mají smrtelnou hrůzu z mořských potvor, a přece však zas a znovu
podléhají touze to run far off sea…
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Mořská jablíčka, Cardiganská zátoka
Byl příliv a vlny se valily k pieru, ale ještě nevyvěsily černý prápor. Na útesech pobíhali
cikáni z Andalusie a cosi sbírali. Se zájmem jsem je sledoval a tu jsem si všiml úzkého
točitého schodiště k moři. Bylo jisté, že ti čímani tam neposkakují z nějaké radosti
z vábení moře. Překonal jsem svůj strach z výšek a těch deset metrů po slizkých schodech jsem sešel jako v extasi, snad s vidinou neskutečně krásných mušlí, které tam
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dole lovili. Ale jim šlo jen o přílipky, které jsou v těchto vodách opravdu obří, určitě
dvakrát tak velké jako na Jadranu. Přílipka je ohavné stvoření, však všichni víme,
nicméně se na ni musí opatrně, jakmile se přižene vlna, kapku se odchlípne a tu je
třeba ji chytit a odtrhnout, v opačném případě na tohoto příchlipného tvora neplatí
ani nůž. Snědl jsem jich asi deset a běhal po útesech, které zvolna zaplavovalo moře
jako kamzík. Jenže přílipky jsou taková mořská jablka, čím víc v papuli, tím větší hlad.

Statečný Baďura, lužní les
Vyrazil jsem se psem do lužního lesa, terra nullius mezi výsypkou a starou průmyslovou
zónou opentlenou satelitním městečkem. Lužní les je krásný za jakéhokoli období, ale
nejraději jej mám za horkého léta, kdy si v něm připadám jako v druhohorní džungli
a snad ani příliš nenadsazuji, protože stromy, kapradiny i to zelené komonstvo, které
jakoby uhánělo po okrové vodě potoka, to vše na mě vlhkým hlasem promlouvalo:
Du Kerl, my tady byly dřív, než se ty hory zvedly z bažin! Punc přesvědčivosti tomu
dodávaly sbory žabích varanů, které s vehemencí lascalských pěvců – či lascauxských
lovců – vykvákávaly písně plné zuřivé, hrdelní vášně. Odpoutal jsem psa, ale držel jsem
ho u sebe, kvůli šídlům a jiným létavicím, které byly velké tak, že by ani jeho padesát
kilo nemuselo stačit. Velkým skokem prorazil spleť divokých ostružiníků. Vrátil se
vzápětí a táhl s sebou třímetrovou březovou větev. Byl to přesně ten okamžik, kdy
se na cestě objevil běžec. Baader, na kterého jsem řval „Baďuro!“, abychom později
nebyli identifikováni, se rozeběhl proti němu, větev byla naštěstí leprotická a rozpadla
se ještě před střetem. Běžec proběhl a běžel by dál, a kdyby se blbě neohlížel, nezahučel
by do černé pinky, která se za ním zavřela tak rychle, jako by na něho žádostivě čekala.
Nemohli jsme nic učinit. Na hladině plaval iPhone se sluchátky – vycházely z něj takové malé bublinky – ale i ten zmizel. Baďura, představitel divokých a excentrických
psích hrdinů, se křenil a vrtěl ocasem.
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Sny o poutnictví se týkají pavučiny, nevíme, kudy jít. Jen ne skrz. Jako dítě jsem měl
všechno. Máma u potoka kouřila a vrhala vášnivé pohledy na hory a poočku mě
sledovala. Ale úzkost stoupá jako dým. Hrál jsem si v tichu a klidu horských potoků.
Pak jsem stál jako kámen s očima skleněnýma vstříc nevítané budoucnosti – proč
nejsme buď ze skla, nebo jen z kamene?

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

O tichu, potok v Dubí u Teplic
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Klub lysek, oprám Kateřina u Krupky
Cestou po hrázi oprámu Kateřina bylo tak zvláštní nebe a kouřilo se z hor na severu,
od megamarketu Olympie a průmyslové zóny Krupka ke mně doléhaly naléhavá melodie Xindlu X a příjemná vůně kyperského sherry. Natáhl jsem své tělo jako červ do
délky několika kilometrů a drbal si bradu o bezvousé stromy na vrcholcích Českého
Středohoří. Náhle jsem pocítil, že větve těch stromů mě fackují, že z kuželů hor se valí
sirnatá pára, že země, nad kterou mám nekrytý krk, mě propichuje tyčemi vztyčenými
u inženýrských sítí – a tu z hladiny oprámu Kateřina se vznesly dvě lysky.

Koncert v osadě liščích ohonů, řeka Sázava
Petru Stejskalovi
Dobrý svět skrze dobré sklo piráta zdá se tak vzdálený. Břehů své vlasti nikdy nedosáhnu, protože žádné břehy nemá, jen břehy řek, potoků, oprámu, pinek, jezer a rybníků,
a to přece nejsou břehy. Ale zas když sedím na břehu Sázavy a bouchám na bonga
v kruhu přátel, kteří hrají na kytary, jejich šátky jsou spojeny krabičkou od sirek,
oheň hlídá strážce, říkám si řeka, to je břeh. A když přijde chlapík v hutce ozdobené
kolečky salámu a řekne mi: „Šerif osady si nepřeje, abys tu s náma hrál.“ Vysmahnu,
je mi trapně jako nikdy, jsem ponížený, ale řeka má druhý břeh.
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Uloupený důkaz příčetnosti doktora Rungeho, řeka Labe
Kdekdo je dnes ochoten tajně odpřísáhnout, že oněch dvacet třicet tisíc vymizelých
živočišných druhů našlo svůj domov na některé vzdálené planetě. Podle některých
důvtipných ekonomů je odvezli ufoni. Jeden z nich právě sedí v pohodlném křesle
v pracovně doktora Rungeho. Je to zapeklitý případ. Místo aby se tento mimozemšťan a developer v jednom těle radoval, že stavbě kůrokartonové haly nestojí nic
v cestě, musí v hanebném blázinci vysvětlovat, jak se to stalo, že celá ptačí rezervace –
do posledního opeřence – zmizela v létajícím objektu, který vzápětí odletěl kamsi
k Aldebaránu. Ubožák má smůlu, Runge je zarputilý ekolog, developer odtud nevyvázne! Rungeho vášeň šla tak daleko, že ač vědec, nahrává neověřeným bludům,
a oblečen v bobří kůži brázdí na matraci Labe. Však oni ho hoši od bobří řeky jednou
chytnou a vyholí mu břicho, aby byl ticho.

T extáž

Modlanský sad
Jabloňový sad zarostl hlohem a šípky jako začarovaná říše. Roztrhl jsem si košili, ale
nebe bylo modré a od zeleně svítícího potoka táhly příjemné výpary bahna, rybiny
a skleníkového dusna. Žluté vrtulníky záchranky nad námi bezcílně kroužily ve stále
se rozšiřujících obloucích. Jen zázrakem se vyhýbáme hrobu, ale v této chvíli, na tomto
místě se snad nic děsivého nedělo. Koho asi ty nízko letící vrtulníky hledaly? Krabici
vína napíchnutou na šípkovou větev? Šál prokleté princezny ve strouze? Mohylu
asfaltu u betonové pěšinky? Zapomenuté místo, kde jsme před lety pohřbili morče?
Rybáře, který do krajiny zcela nepatřičně zasadil kudrnatou vrbu? Dost otázek! Je
příliš mnoho odpovědí.

Pláž na Bali
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Patrik Linhart (* 7. 8. 1975 v Duchcově). Básník, esejista, výtvarník a performer žijící v Teplicích
a v Duchcově. V posledních letech vydal sbírky Vienna Calling (2014), Legenda Ysbwriel (2017)
a Jáma a rypadlo (2019) nebo román Nonstop amok (2016). Je autorem studie o hororu Vyprávění
nočních hubeňourů (2013) a editorem a překladatelem výboru z díla Arthura Machena Temnota
nepomíjí (2020). Je členem radikálního baletu Vyžvejklá Bambule.

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

Cituji: Pláž na ostrově Bali je tak úžasná, že turisté stojí fronty, aby se na ní mohli vyfotit. V místnosti tak pro padesát lidí v Louvru to každé dvě minuty denně padesátkrát
bleskne na obraz Mony Lisy. Byl jsem tam jen dvakrát, ale je to ta nejlepší zábava,
protože vím, že je všem jasné, že jde o kopii, a přinejmenším na nějakých tisíci fotkách
je můj ukazováček, pokud vůbec něco. Nikdo si ten obraz neprohlédne, ani kdyby
to byl originál, ale situace u té pláže je vážnější. Neni čas ani omočit ukazovák, jen
sebíčko selfíčko a pryč, fronta čeká – a přitom tu fotku ukážu jen stejným lovcům
surovin, který na mě vytasí tu stejnou pláž, kde civákovali o dva roky a tři fronty dřív,
a stejnou fotku Móni z Louvru. A zatímco se z toho vysmaží mozek na chaluhy pro suši,
soused přejde na brownfield a začne fotit, co kromě něho nenafotilo ani půl miliardy
trendy lidí. Co takhle lézt na kopce a nedostat mrtvičku ve frontě na Everest? Hovno,
i na ty neznámý hůrky lezou geokačeři. Co chodit bos? Ani to ne, i to je lifestyl, jsou
speciál cesty pro bosonožky. Je v tom elegie Gaii. Nebo energie, čert ví. Existuje gel
pro pankáče, implantace rohů pro satanisty. Časopis Chvilka štěstí plný smutku pro
plže u kuchyňské linky. Ale to všechno není komerce, to není ani Řím dekadence,
je to jako salát, který jsem si dnes koupil: nebyl dobrý ani špatný a bylo mi líto jej
vyhodit, ale dát to psovi to mi nepřišlo jako dobrý nápad. Nic s ním, salátem. ALE:
„provizorně se vrátit k lidskému“ je jako utéci do neznáma. A sám, když se teď šacuji,
cítím se jako člověk se dvěma hlavami, jedna blbá, druhá je pablba.

Partonyma ( ročník

desátý

/

číslo 37.-38. )

Holčička, která si hrála na
Pánaboha

---------------------------DAN LUNGU

Z rumunštiny přeložila Jarmila Horáková
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Ukázka 1
Jakmile se rozhodla, měla srdce lehké jako balonek a celá šťastná se rozeběhla. Mălinu
může vyhledat jindy. Nebo se může neohlášeně zastavit v bytě a překvapit je. Když
se jí podaří předehnat staříka na kole, máma se v létě určitě vrátí. Dech se jí zrychlil,
natáhla krok a chodidly téměř dupala po asfaltu. Byl suchý a prašný. Stařík po chvilce
zastavil kolo, aby si podal ruku s jiným starcem, který nesl v tašce láhev na sodovku.
Za jejich školou se nacházel poslední automat na sodovku ve městě, jak tvrdil dědeček,
ale možná byl poslední v celém vesmíru. Musel to být osud, protože ho hravě třemi
kroky předběhla. Hurá! zakřičela v duchu a běžela dál, i když o něco pomaleji. Ráda
běhala, cítila se přitom, jako by snědla něco dobrého, ačkoli úplně nejraději by létala.
Když ne jako jestřábi nebo vlaštovky, tak aspoň jako husy, pár desítek metrů. Viděla
je na venkově na pastvě, vypadaly jako hromada tlustých zadků s křídly.
Už dávno minula lékárnu a dětskou nemocnici a blížila se k parčíku před věžáky,
vlastně už tam skoro byla, když se jí zdálo, že snad sní. Paní před ní, nedaleko, co
by kamenem dohodil, byla zezadu podobná mámě. Měla kabát stejné barvy jako
Ben, pes strýčka Mirona, vlál za ní rozepnutý a pytlovitá kabelka se jí jen míhala na
boku. Srdce jí bez přemýšlení radostí poskočilo. Byla stejně vysoká jako máma, měla
vlasy stejné barvy, jen trochu kratší. Asi se dala ostříhat, napadlo ji. Chůzi měla taky
stejnou, rychlou. Máma! Tajně se vrátila jako uličnice, aby je překvapila. Až ji uvidí
ve dveřích, všichni omdlí. Ale ne, nešla rovně cestou domů, ale odbočila doleva po
ulici, která stoupala vzhůru. Teprve v tu chvíli ji napadlo, že je jí ta paní možná jen
podobná a naplnila ji hrůza. Na vteřinu, na několik vteřin, se věci vrátily do normálu,
ale teď se znovu otřásaly v základech. Možná, že to nebyla máma, nebo možná se už
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vrátila mnohem dřív a bydlela v bytě s tátou a Mălinou a ji opustila. Ona jí otravovala. Byla navíc. Dědeček jí jednou řekl, že všichni čekali, že se narodí kluk a na svět
přišla ona, Rădița. Čekali šroubek a zatím přišla matička, smál se tehdy dědeček.
A teď jí všichni lhali, že máma je v Itálii, kam odjíždějí všichni. Natáhla krok, aby ji
konečně dohnala. Vzadu v nose se jí začaly hromadit slzy. Jestli je nenechá téct, nos
se jí nafoukne jako lilek. Měla ráda lilkový salát. Malinko se pousmála. Skoro ženu
dohnala, ale ten parfém nepoznávala. Asi ho změnila. Ani náušnice neznala, byly
nové. Už se potila, ale usilovně pokračovala dál. Předehnala ji, aby se jí podívala do
tváře. Na její zvědavé pohledy žena odpověděla úsměvem. Usmála se na ni krásně,
ale jako na cizinku. Chtěla by jí říct: to jsem já, mami, Rădița, ty mě nepoznáváš?
Byla podobná mámě na jedné staré fotografii. Dokonce jí byla hodně podobná, ale
úsměv a pohled měla jiné. Jako by jí nějaká čarodějnice sebrala tělo a strčila dovnitř
někoho jiného. Jako by umřela a mezitím se narodila jako máma jiného dítěte. Byla
smutná a hlavně zmatená. Žena přešla ulici a chystala se vstoupit do čtyřpatrového
paneláku. Ráda by na ni zavolala, ale měla strach. Také přešla ulici a pořád zírala na tu
ženu v kabátě. Na víc se nezmohla. Hrdlo jí zdřevěnělo, jazyk měla jako písek, mozek
se zasekl. Žena jí zamávala, než vstoupila do domu. Propukla v pláč a pospíchala za
ní, ale bylo příliš pozdě, dveře už udělaly cvak! Byla přesvědčená, že nějací zlí lidé
její maminku chytili a udělali z ní cizinku. Někde uvnitř ta žena tušila, že kdysi byla
její máma, proto jí zamávala. V Itálii se může stát spousta divných věcí, viděla to ve
zprávách. Zoufalství jí svíralo duši jako milion jehel. Plakala lítostí nad sebou, že už
nikdy nebude nic jako dřív, marně na to čekala, nenastěhuje se zpátky se všemi do
bytu, kde se odehrávaly polštářové bitvy, ale plakala i lítostí nad mámou, která padla
do rukou nějakých šílenců a teď ani vlastní dceru nepoznává. Plakala, až jí na zádech
poskakovala školní brašna, plakala až se jí nudle, tenké jako voda, mísily se slzami
a kapaly jí z brady dolů. Mohla jen plakat a utéct. Kdyby ji tam ti šílenci uviděli, došlo
by jim, že ví o jejich ošklivých skutcích a stalo by se něco mnohem horšího. Utíkala
a paneláky za ní se hroutily, padaly jako vodopády a za ní se tvořila hrozivá vlna,
stále větší a větší, jejíž stín se také zvětšoval, jak vlna postupně zakrývala slunce. Už
neběžela z radosti, ale ze strachu, což bylo tisíckrát těžší. Běžela směrem k domovu,
ale nebyla si jistá, že dělá dobře. Možná babička o všem věděla a lhala jí. Možná, že už
na tomto světě neexistoval kromě strýčka Mirona nikdo, kdo by jí říkal pravdu. Když
mluvila po telefonu, mluvila s nějakým šílencem, který mluvil máminým hlasem.
Mámin vlahý hlas, teď jí to připadalo tak smutné, že jí začal znovu téct proud slz.
Vzpomněla si na své peníze vyšťourané z prachu, vymetené smetákem pod postelemi
a skříněmi, namáhavě ušetřené a lítost nad sebou samou jí drásala srdce. Při myšlence
na zbytečné oběti, na všechny ty zmrzliny, které si nedala, vanilkovou, citronovou,
s příchutí lesního ovoce, o její oblíbené čokoládové ani nemluvě, ji pláč tak přemohl,
že si zakryla oči dlaněmi a chvíli běžela po tmě. Doufala, že už nikdy v životě nepotká
tu ženskou, která kdysi byla její máma, ačkoli byla přesvědčená, že ji bude sledovat.

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

T extáž

Partonyma ( ročník

desátý

/

číslo 37.-38. )

Doufala, že se ti šílenci nedostanou až k babičce a dědovi, aby z nich taky udělali
cizince, protože pak by zůstala na světě sama. Sama, samotinká se svými panenkami
a s krabicí od bonbonů, které chutnají jako černý chleba za časů Ceaușesca! Další
záchvat pláče přišel odněkud z břicha a lomcoval jí hrudníkem. Celou cestu domů
neustále plakala a představovala si jen to nejhorší. Tam na ni čekali babička a děda,
kteří měli starost a byli rozzlobení. Dědeček jí chtěl dát hned pořádně za vyučenou,
ale babička, když viděla slzy, nudle a jak je zpocená, tak ji vzala pod svá křídla jako
velká bojovná kvočna, chránila ji před dědovým vztekem, hladila ji po hlavě a vyptávala se, co se jí stalo. Ačkoli si cestou domů slibovala, že nikomu neřekne ani slovo,
za hodinku už babičce všechno dopodrobna vypověděla.
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Ukázka 2
„Uf, to je složité… znáš mě!“ Když jsem odjela od tebe, bydlela jsem několik dní u Miruny. Až budu mít peníze, tak jí to všechno vrátím i s úroky a postavím jí sochu. Nevím
úplně, jestli ze zlata, ale sochu určitě. I když jsem si přísahala, že už to zvládnu bez ní,
nakonec jsem zase zavolala paní Veronice. Bylo mi trochu trapně, protože do kostela
jsem moc nechodila, i když bych ráda. Byla milá… Řekla mi, že se poptá. Dlouho
jsem se divila, že se nerozčílila ani nenaštvala, že chci zase změnit místo… Teprve
později jsem zjistila, že vlastně věděla, že mě posílá k těžkým případům… Nikdo ani
nečekal, že by se v daných podmínkách dalo vydržet déle než půl roku, rok… Když
jsem odešla, poslala tam zase někoho nového… Paní Veronica, nebo někdo jiný…
Řešení by bylo najít si něco sama, přes známé, ale to jsem pochopila příliš pozdě…
Byla bych nevděčná, kdybych obviňovala paní Veronicu, ale nebylo to jednoduché.
Ale v té době se mi podařilo dát dohromady nějaké peníze. Něco jsem poslala
domů mámě, něco Johnovi, který nemohl zavadit o práci, měl jen nějaké mizerné
a špatně placené kšefty… A úplně si oddělal záda! On byl v Římě a já jsem se dostala
na jih, do vesnice poblíž Lecce. Až ti povím, co jsem tam dělala, tak se počůráš smíchy, i když v té době mi do smíchu vůbec nebylo. Volala mi paní Veronica, aby mi
řekla, že pro mě něco má… Já jsem byla šťastná, no, umíš si to představit. Jednalo se
o starší paní, ale která chodí po svých, jenomže bydlí v trochu odlehlejší oblasti, na
jihu, řekla. Dobře, zamumlala jsem. Jestli souhlasíš, přijede si pro tebe autem sem do
Říma a odveze tě, ještě řekla. Ale má jednu podmínku, ze které nesleví, dodala, a to
aby sis nechala udělat všechna možná vyšetření, aby viděla, že jsi zdravá, ona je zaplatí. Nevím, kde paní Veronica přišla k těm všem exotům, ale měla jich celou sbírku.
Co jsem měla říct, holka? Začala jsem si zvykat, že se tady dívají na Rumuny jako na
nějaké opice, které právě slezly ze stromu, takže mě to nijak zvlášť nepřekvapilo…
Bába má strach, abych ji něčím nenakazila, řekla jsem si. To je celé! Ale nemůžu říct,
že by se mě to nedotklo, přece jen to ve mně hlodalo. Potkala jsem i Italy, kteří věřili,
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že v Rumunsku je jen prales, lidé žijí v chatrčích a živí se kořínky a lesními plody…
Pravda, narazila jsem i na jednoho, který četl Ciorana a věděl, že Cioran je Rumun…
Nakonec si pro mě Elisabetta přijela do Říma. Tak se ta ženská z jihu jmenovala.
Zastavili jsme se na soukromé klinice. Než jsme šly dovnitř, upozornila jsem ji, že nevím,
nakolik mám v pořádku doklady, ale ona mi naznačila, že to je v pořádku. Cítila jsem
se mizerně, ačkoli se mi zdvořile a taktně snažila celou tu záležitost zpříjemnit… Byla
to vzdělaná, roztomilá a energická stará dáma. Když se ujistila, že nejsem plná hnisu,
škrkavek, bacilů a dalších nechutných věcí, vyrazily jsme dál. Cesta byla příjemná.
Řídila dobře, krajina kolem byla krásná, konverzace inteligentní nebo veselá. Najedly
jsme se na zahrádce jedné malé restaurace. Připadala jsem si jako na prázdninách.
Elisabetta o Rumunsku leccos věděla, povídala mi o situaci dětí v dětských domovech,
o problémech Romů a o těžkostech při přechodu z centralizovaného trhu na volný.
No prostě věděla o Rumunsku úplně jiné věci, než bych čekala… Žádný Eminescu,
Creangă, Caragiale nebo Cioran, Eliade, Ionesco nebo Nadia Comăneci, Ilie Năstase,
ale věděla takové podrobnosti jako, kde jsou dětské domovy, o kterých jsem já v životě
neslyšela. Myslela jsem si, že se zastavíme v Lecce, ale ne, jeli jsme dál. Už jsme byli
v podpatku té kozačky, umíš si to představit? Bylo tam mnohem tepleji než v Římě…
Vjeli jsme do docela velké vesnice, Pisignana, a řekla, že už jsme na místě. Jenomže se
nezastavila ve vesnici, ale někde na kraji, už skoro mimo, tak mi to připadalo. Dům
byl starý, ale moc pěkný. Na dvoře rostly palmy a různé exotické rostliny.
Vystoupila jsem z auta a začala jsem se protahovat, abych trochu rozproudila krev
v žilách. Po tak dlouhé cestě jsem byla poněkud ztuhlá. Najednou jsem viděla, jak se
k nám z domu ženou dvě podivná zvířata. Jedním skokem jsem byla zpátky v autě
a zabouchla jsme za sebou dveře. Ještě jsem mezitím zakřičela na Elisabettu, abych ji
varovala. Ale ta si toho ani nevšimla. Holka, vypadaly ti jako dvě dinosauří mláďata
jako z toho animovaného filmu Doba kamenná. Ty potvory byly zelené, velké a rychle
běhaly… V tu chvíli mi přišly ohromný, ale na délku neměly víc než metr a půl. Byli
to dva leguáni, no! Ale jak jsem to měla vědět? U nás v paneláku lidi chovali kanárky, ne leguány, a ve sklepě se proháněly krysy, pravda, velké jako paže. A tyhle dvě
potvory si to přidusaly k Elisabettě, lísaly se k ní a občas ji ocasem pleskly přes zadek.
A moje distingovaná paní je drbala, hladila a mazlivě s nimi mluvila, až jsem tomu
nemohla uvěřit. Nějak jsem si nebyla jistá, jestli to je skutečnost, nebo jsem se ocitla
v nějaké pohádce.
Takže jsem seděla v autě jako přikovaná. Když se domazlili, Elisabetta se na mě
usmála a vyzvala mě, ať vystoupím z auta, že mě s těmi potvorami seznámí. Co ti mám
vykládat, vystoupila jsem, srdce sevřené strachem, připravená vzít okamžitě nohy na
ramena. No, bála jsem se jich! Ty bestie byly pěkně hnusné… měly šupiny… ostny na
zádech, obrovské vole a oči takové jako krokodýl… Byly mi odporné. No tak, pojď,
seznam se s dětičkami, pobízela mě, celá nadšená. Šla jsem malými krůčky vpřed,
jako kdybych šlapala na ostnatý drát… To je Dante a tohle je Beatrice, představila
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mi je a zvířata zvedla hlavu, když zaslechla svá jména. Já jsem asi měla udělat pukrle,
jako jejich služtička, a říct své jméno, ale jen jsem se na ně vyděšeně dívala. Tomu,
čeho jsem se bála, jsem stejně neunikla. Musíš se s nimi skamarádit, protože já bývám
hodně pryč, řekla mi.
Tak se ze mě stala pečovatelka o leguány.
Kromě toho, že jsem se musela ovládat, protože jsem se jich štítila, jsem zjistila,
jak je pro ně důležitý vápník, draslík a ultrafialové paprsky. Seznámila jsem se s jejich
zvyky a naučila se pro ně vařit vyváženou stravu... Měli k dispozici celý dům a zahradu.
Dante a Beatrice tady byli opravdovými pány a všechno bylo určeno pro jejich potřeby
a rozmary. V přízemí měli zařízené velké terárium osvětlené ultrafialovými žárovkami,
které využívali, když pršelo, bylo zataženo nebo prostě měli chuť tam být. Jinak se
procházeli po dvoře. Někdy byli hraví, jindy mě kousali nebo plácali ocasy. Jako kdyby
mě praštili lopatou, takovou ti měli sílu. Dávala jsem jim hromady brokolice, mrkev,
cuketu, hrášek, ale i broskve, ty úplně zbožňovali. Také jim hrozně chutnali květy
růže a ibišku. Je neuvěřitelné, jaké věci dokázali spořádat, dokonce je měli přímo
doporučené. Nepohrdli ani hrozny, ananasem, chlebem nebo sýrem.
Pomalu jsem si začala zvykat na jejich rozmary, dokonce jsem na ně začala mluvit.
Dante měl větší lalok pod bradou, Beatrice menší. Zezačátku jsem je od sebe moc
nerozeznávala. Elisabetta, jak jsem později zjistila, měla jiný dům v Lecce, kde bývala
víc. Tudy spíš jen projížděla, občas přespala, ale jen příležitostně. Jak jsem říkala, tohle
byl dům leguánů a já jsem byla jejich služka. Dobře placená služka, pravda. Elisabetta
hlavně jezdila, aby přivezla jídlo, protože ty potvory pořád běhaly sem a tam, fakt.
Protože jsme bydleli na polosamotě, nikde poblíž nebyl žádný obchod. Autem vozila
pytle mrkve, bedny cuket, tašky plné brokolice a všechno možné. Musela sem každé
dva, tři dny. Měla plné auto dobrot pro zvířata, ale na mě nikdy nepomyslela, že by mi
přivezla jogurt, kuře k obědu, něco sladkého na ráno, nic takového jí nikdy nenapadlo.
Takže jsem se stravovala s leguány a za dva měsíce jsem měla postavu k pohledání.
Kolik mrkve jsem v té době schroupala! Kolik jídel z brokolice a cuket navařila! Jen
květy růže a ibišku jsem nejedla. Koupila bych si kus kuřete i někde za své, ale v těch
končinách nebylo kde.
Jednou odpoledne jsem se s Elisabettou zapovídala… Tehdy mi vysvětlila, jak jsou
leguáni náchylní k nemocem, že od člověka všechno chytnou a jaké to jsou citlivé
bytosti. Tehdy jsem pochopila, proč jsem musela na všechna ta vyšetření. Žádala mě
také, abych na ně nemluvila přísně, nebo abych na ně, nedej Bože, křičela, protože
by se mohli rozčílit nebo upadnout do deprese… Nejlépe, abych v jejich přítomnosti
nemluvila rumunsky, například po telefonu, s kamarádkou, protože neznámé zvuky by
mohly narušit jejich psychickou rovnováhu a mohly by je zbytečně stresovat. Dokonce
by z toho mohli dostat průjem. Jo, italsky jsem na ně mluvit mohla. Nejlépe mile.
Všechny ty rady ve mně zanechaly hořkou pachuť…

T extáž
Rozhodla jsem se, že se odtamtud pokusím nějak dostat. Ne okamžitě, ale co nejdřív. Ne, v žádném případě jsem se už nechtěla obracet na paní Veronicu. Už jsem
se neodvážila a navíc jsem měla i strach, co by mi mohla zase najít, nechtěla jsem se
potkat s dalšími jejími bizarními známostmi.
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Jarmila Horáková (* 1980, Praha) vystudovala rumunštinu, polštinu a slavistiku na FF UK,
kde v současnosti přednáší rumunskou literaturu. Kromě toho se věnuje knižním překladům
(z rumunštiny např. V. Vosganian: Kniha šepotů, D. Țepeneag: Probuď se do snu aj.) a publikuje
v různých literárních časopisech.

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

Dan Lungu (* 1969, Botoșani), prozaik, docent sociologie na Univerzitě A. I. Cuzy v Jasech
a v současné době také senátor. Patří k nejpřekládanějším současným rumunským spisovatelům,
ve svých románech dokáže nelítostně přesně, ale přitom s jemným humorem zachytit totalitní
minulost (román Raiul găinilor, 2004, Slepičí ráj) či proměny a bolavá místa společnosti po
roce 1989. Mezi ně patří nostalgie po minulém režimu, kterou Lungu ilustroval na generačním
rozporu mezi matkou a dcerou ve svém nejúspěšnějším románu Sunt o babă comunistă! (2007,
Jsem holt stará komunistka!, česky vyšla ukázka v časopise Plav č. 6/2009), jenž se rovněž stal
předlohou pro stejnojmenný film. Námětem románu Fetița care s-a jucat de-a Dumnezeu
(2015, Holčička, která si hrála na Pánaboha), z něhož pochází ukázka, je fenomén generace
dětí a mládeže vychovávaných v Rumunsku pouze prarodiči, protože jejich rodiče si vydělávají
na živobytí v zahraničí.
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LUBOMÍR MACHÁČEK

Jaro se dlouho nechtělo probudit, dokonce i v květnu padal ještě sníh, a tak se Cyril
s Olgou na cestu na Západ náležitě vyzbrojili, nejen co se týká víz, ale i teplého oblečení. Za týden ale bylo všechno jinak. Když odjížděli z Műnsteru domů, teploty se už
vyhouply ke třicítce a o sluníčko člověk málem zakopával.
„Nechcete ty kabáty nechat tady?“ žertoval Herbert, který je vyprovázel na nádraží
a pomáhal jim se zavazadly. Nemyslel to samozřejmě vážně, ale teprve u vlaku si Cyril
pořádně uvědomil, že namísto kufru a jedné menší kabely povezou domů další tři
objemná zavazadla, se kterými nechtěl mít až zase tak moc společného.
„Jo, vezeme toho docela málo,“ sršel ironií. „Jestli se nám v tom celníci začnou
přehrabovat…“
„Nestraš!“ okřikla Olga muže a objala Herberta, aby mu vzdala své díky. I Cyril
nakonec za ten náklad poděkoval, a pak už jen sbohem a šáteček a prchavé vzpomínky.
„A vyřiď Melanii, že jí dám vědět,“ volala z otevřeného okénka Olga. Vlak se rozjel
šeptem k domovu.
„Bylo to pěkné, ale bylo toho dost…“
„Já bych klidně ještě zůstala. Těch možností…“ zasnila se. „Západ je holt Západ.“
„A to pivo s jahodami! Možná kdybychom si víc naspořili…“ ponoukal ji Cyril.
„Máš koženou bundu za tři sta marek, co chceš víc? To budou doma čumět. Herbertovi se moc líbila. Budeme je muset taky pozvat.“
Herbertovi! Herbert s Melanií byli sourozenci, pocházeli z jižní Moravy a patřili
k vysídlencům, kteří museli po válce opustit republiku. Oba hovořili česky, i když
trochu toporně. Herbertovi dělala potíže zájmena, zato si dával záležet na slůvku
„a sice“, kterého používal nadmíru často a v nezvyklých spojeních. To Melanie se
vyjadřovala naprosto zřetelně: „Do Německa nás od Brna převáželi v prasečácích…“
Určitě si své odsunem vytrpěla, ale pak jim život přinášel už samé radostné věci.
Porodila Eriku, koupili si s Herbertem dům a půjčku zanedlouho splatili, Erika úspěšně
vystudovala na univerzitě v Műnsteru mezinárodní vztahy a Herbert jezdil po světě,
užívaje si svůj staromládenecký život.
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„Máme jednu bundu a ty tři tašky onošených hadrů…“
„Takové se ale u nás nedostanou. A ta bunda je špičková!“
„Teď ještě abychom ji převezli v klidu přes hranice…“
„Zastlala jsem ji mezi trika a halenky. Pamatuješ, jak tenkrát zabavili dederoňáci
Soukupové záclony? Měla je omotaný kolem těla, z trojek měla nulky a bradavky jí
málem odešly. Celnice ji celou svlíkla… To spíš jestli nebudou řádit naši.“
Vlak na kolejích předl, ve vagónech, kolébkách pro dospělé, se dalo krásně spát.
Cyril odvál v mysli vzpomínky na návštěvu a pomyslel na ty nejintimnější věci. Dlouho
neváhal, přisedl k Olze a položil jí ruku na koleno. V kupé ještě nikdy nesouložili.
Zkřížila nohy přes sebe, zkousla rty, ruce jí vpluly do klína. Teď ne, vysílalo signál
její pohoršeně zvednuté obočí, co kdyby přišel průvodčí? Takové věci se do veřejného
prostoru nehodí, křičela její němá ústa. Pochopil, že je zamčeno. Co není dnes, může
být zítra, pomyslel si a vrátil se na své místo.
Čekala je dlouhá cesta. Možná by stálo za to si alespoň na chvíli zdřímnout, byli
v kupé sami a Cyrila napadlo, že si sundá boty a položí nohy na sedadlo přes uličku,
tak jako to udělal Herbert, když jim přijel do stanice Furth im Wald naproti. Ty jeho
bílé ponožky uvízly Cyrilovi v paměti, ale kupodivu se mu spát ještě nechtělo. A uvízly
mu v paměti i hrady podél Rýna, kopce, z nichž stékaly zelené koberce révy a pokrývaly
svahy nad řekou, i skála, na níž sedávala nebohá Lorelei a sváděla lodníky.
„Znáš tu pověst?“ vyzvídal Herbert jen tak mimochodem, když mířili z Čech do
Műnsteru.
Chtěl strýce překvapit a tak přispěchal s básní Heinricha Heineho o krásné Lorelei,
kterou se učili při hodinách němčiny. Až na dvě chybičky ji odrecitoval celou. Ich
weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig bin… To se ještě Olga usmívala
a uznale pokyvovala hlavou.
Jenže o týden později už bylo všechno jinak a mohla za to jeho žena, která uzavřela
s Melanií dohodu, jak ho namíchnout. Alespoň Cyril to tak vnímal.
Herbert s Melanií měli sice krásný dům, ale těch nevkusných cetek navěšených
uvnitř po stěnách! To opravdu přecházely oči. Cyril by přistavěl pod okna kontejner
a pak přijel ještě s jedním. Něco podobného se chystal udělat i s onošenými svršky,
co s sebou vláčela Olga domů. Kdo se s těmi bágly potáhne a jak budou s takovým
nákladem v Kolíně nad Rýnem přestupovat, když mají na přestup sedm minut?
„No tak dobře, ale rozhodně to nejsou věci na vyhození, mají svou kvalitu,“ ozvala
se konečně Olga, když viděla, že Cyrila naštvání neopouštělo. „Pěkný kousky si vyberu
a ten zbytek rozprodám nebo daruju.“
„No to jsem zvědavý,“ řekl Cyril, a aby už měl pokoj, zavřel oči. Melanie měla
tu kupu použitých svršků připravenou pro Armádu spásy a Olga v tom bude honit
módu! Ne že by si Cyril nikdy nekoupil nic ve frcu, ale tenhle obchod svými rozměry
hraničil s jejich důstojností, ba i zdravím. Copak to jeho drahá polovička nechápe?
Musí jí všechno vysvětlovat po lopatě?
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„Ty mně dokážeš zkazit každou radost. Prožili jsme krásný týden a teď, když se
vracíme, děláš pěkný dusno,“ málem se na něho rozkřikla. Jo, dusno zavládlo i ve
vlaku, do vagonů se začalo dobývat slunce, snad si s ním klimatizace poradí.
Vlastně byl rád, že už jedou domů. Cyril nemohl Herbertovi upřít snahu, Melanie se také snažila. I onen plán, co který den budou na návštěvě dělat, byl sestaven
s německou důkladností, aby výletníci poznali okolí co nejlépe a aby se všechno dalo
v klidu stihnout. Pondělí návštěva místního muzea a prohlídka historických částí města,
úterý exkurze do nové nemocnice a výlet na kolech do lesoparku, středa sportovní
odpoledne, závody chrtů, čtvrtek volný den, pátek obchodní dům a návštěva cukrárny.
Cyril na Herbertovi oceňoval, že jen tak zbůhdarma nic neslibuje. Vše klapalo jak
po másle až do čtvrtka, odpočinkového dne. Ve čtvrtek po obědě strýček něco měl,
ale to Cyrilovi nevadilo, naopak. Melanie vyrazila s Olgou po obchodech a Cyril si
vlezl na zahrádce pod slunečník, že si bude číst a možná se i trochu opálí.
Jenomže ho to tam moc dlouho nebavilo, i když ve společnosti tújí, cypřišů, katalpy
a japonského javoru, jehož listy dokázaly měnit barvu, se cítil docela dobře. Pravda,
ta mrkev, petržel a kedlubny, které pěstoval na zahrádce doma, mu i tady trochu chyběly. Asi po hodině nicnedělání dolehla na Cyrila nostalgie domova, a tak se vrátil do
baráku, lehl si na postel a usnul.
Probudilo ho až tiché pobrukování, které k němu dolétlo z Herbertova vedlejšího
pokoje. Aha, strýček se už vrátil, má dobrou náladu, pomyslel si a už chtěl na něj
zavolat, ale nakonec vstal a nakoukl pootevřenými dveřmi do jeho ložnice. Musel
si promnout oči. Herbert postával před zrcadlem a poměřoval svou figuru, jako to
dělávala občas Olga, když po čase vytáhla ze skříně nějaké šaty a nebyla si jistá, zdali
se do nich ještě vejde.
Asi zahlédl za svými zády pohyb, protože se prudce obrátil. Teprve teď si Cyril
mohl strýčka pořádně prohlédnout. Nejdřív nechápal, proč si na sebe navlékl divadelní
kostým, jenže vzápětí mu došlo, že nejde o kostým, nýbrž o uniformu… o uniformu
Wehrmachtu! Vypadala skoro jako nová, ne jako ty svršky, co táhla v báglu Olga, jen
trochu zaváněla naftalínem.
„Tys byl ve válce?“
„A co?! Čas od času ji provětrávám,“ odvětil samozřejmě.
„Fešák!“ poznamenal s despektem Cyril, a pak se pokoušel jako slušný host ono
čtvrteční extempore zamluvit.
Ten večer ho Herbert pozval do hospody na pivo, plavaly v něm kousky sladkého
ovoce. Cyril je napichoval na párátka, drtil mezi zuby a čekal, jestli se Herbert vrátí ke
svému válečnému putování a k uniformě, která mu tak sekla. Ale o té k jeho zklamání
nepadlo ani slovo.
Tu noc ze čtvrtka na pátek se mu i po třech pivech špatně usínalo a teprve představa, že si koupí exkluzivní bundu z jehněčiny, která se v Čechách dostala leda tak
v Tuzexu, potlačila ten rozpačitý dojem, který se v něm zahnízdil.

***
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„Tak takhle se to nějak událo, nechtěl jsem tě tím zatěžovat, zážitků bylo za poslední dny až dost,“ odvyprávěl Olze svůj příběh s Herbertovou uniformou, to už jeli
ve vlaku domů.
„No a co, co tím chceš říct? Je to jeho příběh, ty žiješ jiný. Vše, co nás v životě
dusí, nejsou fakta, ale významy, které těmto faktům dáváme,“ udělala tečku za jeho
vyprávěním. „Kdyby tebe povolali rozkazem, co bys asi dělal?“
Nečekal, že Herberta odsoudí, neměl rád zbrklá hodnocení, ty nadělají často víc
škody než užitku, nešlo mu snad ani o to, jak se zachoval strýc tenkrát, ale co předvedl nyní.
„Vždyť on se před tím zrcadlem producíroval, ožil. Tebe ani nenapadlo, co měly
ty frčky na uniformě znamenat…?“ Ta strýcova nostalgie ho mrazila.
„Kolik mu tenkrát bylo, něco málo přes dvacet… Mám jim snad ten náklad oblečení
vrátit, poslat poštou, že na mě tak přihlouple civíš?! Válka přece skončila!“
Uhnul očima k Rýnu. Ročně prý po něm propluje tisíce lodí. Čas od času se za
oknem mihly obrysy středověkých hradů, na nichž se třepotaly barevné vlajky. Bylo
to tak romantické.
„Jaký oblečení, second hand! Ty mně nechceš rozumět. Doufám, že nám tam
nepřibalil tu svou uniformu,“ opáčil Cyril takřka bezmocně. „Mě nic nedusí. Chtěl
jsem ti jen osvětlit, proč nesdílím tvé bezmezné nadšení. Jsem rád, že jsme tady byli,
že jsem ten výlet prožil s tebou…“
Normálně nosila Olga vlasy rozpuštěné, ale když se naštvala, stáhla si je vzadu
gumičkou, jako by ho tím cůpkem, který poletoval jako důtky kolem její hlavy, chtěla
přetáhnout. Faktem bylo, že ho ty její vlasy docela vzrušovaly, ale nikdy jí to neřekl.
A taky zvedla nosík, to byl Olžin povel k útoku. Měl chuť jí do něj cvrknout, také se
o to pokusil, ale ten hloupý nápad do ní vlil ještě víc zloby, prý aby se jí nedotýkal,
a v následující chvíli na něj vylila kýbl křivd: všechno zničí, zkazí, zpochybní. Hlavně
že má sám ze sebe dobrý pocit, ale druhým nedopřeje radost.
„Blbečku,“ řekla a málem mu dala facku. Pak třískla dveřmi a opustila kupé. Vyběhl
za ní na chodbu, ani se za ním neotočila. Tohle sice Cyril nechtěl, ale šlapat po sobě
taky nenechá, to by mu navždy zůstalo. Takhle zle se ještě nikdy nepohádali, až teď, a to
kvůli nějakým pitomým onošeným hadrům, které na sobě tahal kdoví kdo… Ani se
ho nesnažila pochopit, proč o tu uloupenou kořist nestojí. Byl čas, aby se naštval i on.
„Jak chceš!“ vykřikl a v návalu vzteku si představil, že v tašce s oděvy je složená
i Herbertova uniforma, což ho ještě více popudilo. Málem nepříčetný otevřel okno
a tu zelenou plátěnou tašku, tu, co byla nejbachratější, vyhodil z vlaku ven. „A máš
to!“ zafuněl a ještě jí zamával na cestu. Doufal, že pomsta bude sladká, jenže ani po
chvíli ho vztek neopouštěl.
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„Kde je ta zelená taška?“ řekla Olga, když se vrátila. Poznala hned, že se něco děje, na
to byl její šestý smysl dokonale vyladěný.
„Můžeš zatáhnout za brzdu, jestli ti na ní tak záleží,“ kývl hlavou k oknu.
„Tobě by na ní mělo záležet. Přendala jsem tu bundu z kufru do tašky a zastlala
ji mezi trička, kdyby nám náhodou dělali prohlídku,“ odvětila poněkud roztrpčeně,
jako by nechtěla věřit svým očím.
„Děláš ze mě vola? Ty jedna blbko!“ neudržel se.
„Blbko? A co seš asi ty, ty Einsteine! Vyčítáš mně hadry a sám si vezeš kufr plný
prasáren. Neboj, ty tvý nahý ojebaný štětky, ty tvý Cats, který sis koupil někde na
nádraží, jsem ti tam nechala.“
Chvíli bylo ticho, oba ta hádka zaskočila. Jako by se přistihli, že to přehnali. Cyril se nechtěl hádat, měl manželku rád, a tak ubral na hlasu a řekl: „Trochu jsme to
přepískli, co říkáš?“ Pak se dlouze nadechl. „Válka skončila, nabízím ruku k míru.“
Olga přikývla. Zbytek cesty převážně promlčeli.
Na hranicích projeli i se zbylým nákladem bez problémů. Tady by mohl příběh
o smutném hrdinovi končit, ale nekončí, autor by rád ještě něco dodal. Když doma
Olga vybalovala jednu ze dvou zbylých tašek, vychytrale utrousila:
„To je ale klika. Ta tvoje kožená bunda byla v tašce, co jsi nevyhodil.“
Cyril se nikdy nedozvěděl, jestli to Olga věděla už dřív a raději se neptal. Ustoupil
náhodě. Byl si celkem jistý, že by mu stejně nic nepřiznala.
Co mu ale přišlo divné, bylo avízo od strýce, které jim doručila pošta. Objeví se
koncem září i s Melanií, děkují za pozvání a moc se na návštěvu těší.
„Tys je pozvala?“
„A cos čekal, bylo by neslušné jim nevrátit tu pohostinnost. Miláčku, musíš pro
ně připravit nějaký speciální program.“
Na přelomu září a října téhož roku tedy Herbert s Melanií opravdu dorazili.
Hostitelé je zavedli na závody o Zlatou přilbu ve Svítkově, o týden později strávili
odpoledne na Velké pardubické steeplechase a byli nadšení. Jen ten Taxis strýčka
s tetičkou znepokojil. Není moc vysoký a nebezpečný? padaly jejich dotazy. Nu a mezi
tím v pondělí vyšlapali kopec na Kunětickou horu, v úterý je zavedli do divadla, ve
středu se zajeli podívat do Slatiňan na jeleny, ve čtvrtek navštívili Lázně Bohdaneč
a prošli se po lázeňském parku, v pátek je Olga s Cyrilem nasměrovali do krámku se
starožitnostmi, kde konečně nakoupili nějaké dárky.
Melanie s Herbertem si vybrali stříbrný ruský samovar a nejméně sto let starou
žehličku, do které se vkládaly rozpálené uhlíky. Olga jim k tomu přibalila obrovské
srdce z Pardubického perníku. Večer před odjezdem přišel Herbert za Cyrilem a na
revanš mu předal krabici, ve které byla jeho uniforma.
„Nerad se s ní loučím, ale všiml jsem si, že tě zaujala, a sice je to už historický
kousek,“ dodal rozšafně a Cyrila objal.

T extáž
Ten poděkoval, a když návštěva odjela, odložil krabici i s uniformou do skříně.
Zprvu ho napadlo, že ji spálí nebo odloží do sběru, po té usoudil, co by tomu řekla
historie? A Olga! Kdyby na to přišlo, jistě by se mu ji podařilo udat i někde na burze,
a tak dárek zůstal nakonec ve skříni.
***
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Lubomír Macháček (* 1947). Původním povoláním psycholog, prozaik, redaktor Partonymy.
Napsal 12 knih povídek, z poslední doby např. Manželky a jiné ženy (2012); Zelené vdovy (2015)
a 10 delších próz, např. Odložené hříchy (2017); Pokušení s Kolombínou (2017). Věnoval se též
próze pro děti. Je zastoupen v řadě domácích a zahraničních antologií.
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P. S. (Doušek na závěr místo pointy):
Věřte, nevěřte. Cyril už léta přemýšlí, co s uniformou udělá. Ne že by nad tím
uvažoval každý den, ba ani ho z toho nebolí hlava, jen se mu někdy vracejí vzpomínky
a oživují zážitek na setkání s Herbertem, který už dávno nežije. Ještě se na uniformu
nepodíval, ani Olgu nenechal do krabice nahlédnout. Ta mu radila, že by měl do ní
vložit pár kuliček naftalínu, aby se do látky nepustili moli.
Možná tajemství své nečinnosti odhalí, až povyrostou jejich děti. Ale co jim k tomu
řekne, ještě neví. Třeba vymyslí jiný příběh, například o prolínání dvou světů nebo
o tom, že když se konečně rozhodl a krabici otevřel, zjistil, že je prázdná. To by ovšem
bylo pro děti velké zklamání. Určitě jim ale bude jednou vyprávět, jak s jejich matkou
cestovali na Západ a jak se vraceli domů do Čech.
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Průzory

---------------------------LUDVÍK NĚMEC
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Cestou z Puly do Moskvy jsem nevzrušeně truchlil.
Ivan Bunin

Ta žena na Kopače pohlédla průzorem, který vydýchala v zamrzlém okně svého
kupé, a trochu udiveně se usmála. Neboť i on se na ni usmíval průzorem v zamrzlém
okně svého kupé, ve vlaku, který mířil opačným směrem nežli ten její. Mířil, ale už
téměř čtyřicet minut nepokračoval, oba vlaky uvízly na zasněženém nádražíčku kdesi
uprostřed stepi, smířeně se nořící do hustého sněžení a soumraku.
Ach ano, smíření: tady ono slovo Kopač konečně chápal a cítil a po hektičnosti předávky se mu dokonce líbilo, takže už šesté volání děžurné jeho vagonu „Minútočku!“
ho po předchozích zkušenostech nijak nezneklidňovalo. Dosud měly jejich průzory
v oknech stejný tvar, kruhový, jen ten její byl větší, snad že měla více horký dech. Ale
i tak z ní viděl jen oči, neproniknutelně tmavé jako ruská noc, která už zvolna padala
na kraj jako hejno krkavců, na rozdíl od té noci však – jak se mu po půl roce na stavbě
plynovodu zdálo – s jistým příslibem.
Čerkeska? Tatarka?
Vzpomněl si na vyprávěnky chlapů z jeho party o nájezdech do vesnic ve stepi
a znovu se usmál, tentokrát mimoděk. Její úsměv byl jiný, snad že jej mohl poznat
jen podle těch očí, úsměv vážný a přece hřejivý jako vodka v jeho žaludku; hřál však
o patro výš. Jeho spolucestující, drobný hubený černoch v tlustém černém svetru, se
na něj vážně a zneklidněně podíval, a pak se zase ponořil do četby knihy.
Úsměvy hřály, ale obě okna přesto znovu zamrzala. Venku bylo mínus šestadvacet,
pokud se aspoň v tom dalo děžurné věřit. Nevěřil jí. Dýchl znovu zhluboka a co
nejtepleji na sklo a jeho alkoholický dech se ukázal být dobrým rozpouštědlem. Avšak
když setřel kapesníkem opar, zjistil, že nyní se tvary jejich průzorů změnily, neboť
i ona opět dýchala na sklo.
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Co je nám po těch tvarech. Najdete je na každé ohradě, v každém podchodu,
v každé zemi světa. Jeden bývá pokládán spíše za lyrický, druhý jednoznačně za vulgární. Ale jsou to jen dvě strany téhož rublíku, jenž vyhozen rotuje vzhůru, navzdory
tmě háže oslnivá světélka – a nepadá dolů.
Co je nám po tom, kdo jaký tvar vydýchal na své sklo; nepřisuzujme lyrické srdíčko
hned jednoznačně ženě; i Kopač je měl. (Jednou dávno, jednou před lety, jednou, když
jsem byl mladý, mi dívka, kterou jsem miloval, vykrojila oba tyto symboly z plátku
ementálu, srdce dojemně potřela kečupem, tvar druhý povidly a servírovala mi tu
lásku k snídani na krajíčku chleba. Bylo to na Nový rok 1979 v Polžicích u Bezdružic,
na chalupě spisovatele Josefa Kejhy, venku mrzlo jako teď a ptáci padali k zemi a zmírali. Měli jsme dva kartony cigaret, plnou kůlnu dřeva, ale došly nám zápalky. O čtyři
měsíce později zemřela i ta dívka. Uhořela. Toto je pravda, samá pravda. Jmenovala
se Zuzana a tato povídka je možná i o ní, každopádně však především pro ni.)
Černoch se Kopače na něco zeptal v hrdelním jazyce, jen vzdáleně připomínajícím
angličtinu, a po Kopačově pokrčení ramen blýskly v kupé velké bílé zuby v hlasitém
smíchu. Ale Kopač neměl čas je obdivovat, už opět hleděl svým průzorem.
Poslyšte, co viděl. V první chvíli krev v jeho srdci ztuhla jako voda v dřevěném
džberu u prastaré pumpy na tom malém nádraží, kde chyběla jen trojka se saněmi –
a jen tak tak, že jeho srdce kuřáka neprasklo jako onen džber. Protože ženiny oči už
v průzoru nebyly. Průzor byl prázdný – a Kopač dnes pochopil už další slovo naší
existence: prázdnota. Bylo to jako pohlédnout do očí srny, zhaslé před chvílí v remízku. Nic, ještě ani mouchy ne. Prudce vstal a trhl klikou okna, bylo však samozřejmě
zamčené. Sedl tedy, přitiskl zpocené čelo na ledové sklo – a pak to uviděl. Nebyly to
oči, vroucí asfalt pro jakousi cestu. Uviděl rty. Velké, temně rudé, trochu rozchlípené
rty, přitisknuté na protější okno. V té temné bělobě. Tlakem na sklo se až nestvůrně
zvětšily, měly velikost a vlastně i tvar ženského pohlaví, a Kopač ucítil po měsících něco,
co zprvu ani nedokázal pojmenovat. Když se o to později pokoušel, volil samozřejmě
v duchu slova a výrazy ze své profese. Zpětně mu vlastní pocity připomínaly okamžik,
kdy do přečerpávací stanice plynovodu poprvé dorazí z obrovské vzdálenosti plyn,
ventily decentně klapnou a generátor nastartuje turbíny: vysoký, už téměř neslyšný tón
titanových lopatek, které protínají prostor nadzvukovou rychlostí; něco téměř živého,
žhavého a navzdory všem bezpečnostním systémům stále nebezpečného, alespoň při
prvním spuštění – a přesto i něco radostného: vysoký čistý tón, rozechvívající vše ve
svém okolí jako obří ladička. I Kopač se chvěl. Věděl už totiž, co udělá: co musí udělat.
Naklonil se trochu a, kašlaje na špínu ve vlaku, i on přitiskl své rty na ledové sklo.
Černoch za ním začal něco rychle a tiše drmolit v nějakém pravěkém jazyce, ale
Kopač se neohlédl, zavřel oči a v té tmě opět uviděl průzor, jasný, tak palčivě jasný,
až mu vyhrkly slzy. A neotevřel ty oči, ani když se z druhé strany vlaku přihnalo
dunění a pak rachot vojenského transportu, který poznal už po zvuku a kvůli němuž
zde museli čekat.

-------------
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Došlo mu to, až se transport ztratil na cestě k nějaké frontě, nějaké z mnoha front,
mnoha mrtvých očí. Trať je volná! Odtrhl rty od okna, nedbaje ostrého cuknutí
v téměř přimrzlých rtech, ale to už sebou cukl i jeho vlak a on průzorem viděl už jiné
okno, jiná okna, sněhové vločky v pohybu stále víc vodorovném, tmu. Nikdy se ani
nedoví, zda i ona spatřila jeho rty.
Když se otočil do kupé, černoch vykřikl úlekem a napřáhl proti němu ruku. Kopač
se na něj díval, jako by ho viděl poprvé. Pak bolest v roztrženém rtu přehlušila na
pár okamžiků tu v hrdle a on si utřel papírovým kapesníkem krev a vydezinfikoval si
ranku vodkou z láhve, kterou pak nabídl i spolucestujícímu. Ten ale prudce zakroutil hlavou a zavřením očí se ukryl do své vlastní tmy, v níž ho se světem vezdejším
i věčným spojoval jen růženec, jehož korálky horečnatě přebíral.
Železniční stanice na této trati měly k těm korálkům daleko: první projeli téměř
po půlhodině jízdy. Kopač zaklepal na děžurnou a zeptal se, která je další zastávka.
„Pula.“ „Skolko kilometrov?“ „Sto dvadcať.“ Chtěl se ještě zeptat, která je první zastávka opačným směrem – ale žena s ústy plnými zlatých zubů mu při pohledu na
jeho dosud krvácející rty přibouchla dveře před nosem. Zkusil ji vylákat z nory tím,
že si na chodbičce zapálil cigaretu – ale marně. Filtr jeho rothmansky jako od rtěnky,
od rtěnky velkých rozchlípených úst. Černoch vykoukl z kupé a také je rychle zavřel.
Za oknem sněhová chumelenice, neschopná uhasit doutnající oheň.
Vše se zdálo být marné a provždy zavřené: ovšem Kopač byl mužem činu. Začal tím
nejpošetilejším: dopil zbytek láhve a načal hned další, po pšeničné tentokrát vodku
sibirskaja, která byla příznačně o pět stupňů silnější. (Černoch si tentokrát opatrně
zavdal také, nejspíš ze strachu.) A jak byl zvyklý ze staveb, začal si připravovat detailní
bodový plán. Jeho realizace vypadala takto:
1) Nesměl se opít, aby neusnul, ale ani příliš vystřízlivět, aby neztratil odvahu. (Kopač nebyl alkoholik, v Lýbii dokázal předloni nepít půldruhého roku než kávu a kolu.)
2) Udržoval dechem průzor, aby poznal příští zastávku.
3) Vytáhl z kufru ještě jedny rukavice, teplé ponožky, psí ušanku a vysoké kožené
válenky s beránčí kožešinou.
4) Jen chvíli váhal, zda nemá někomu zanechat nějaký vzkaz; protože si však nemohl
na nikoho vzpomenout, mávl nad tím rukou – a černoch na něj pohlédl s vážným
úsměvem, ne nepodobným úsměvem neznámé ženy.
5) Zakázal si na ni myslet. Musí postupovat v bodech.
Body 6) až 14) jsou ryze praktické a pro toto vyprávění nepodstatné: pro přežití
v této zemi však byly naprosto nezbytné. Věděl, že jeho šance na přežití nebudou
o moc větší než v poušti u El-Assram, kde jeho hlavního mistra zabila hned druhý
den písečná zmije. Pokud bude mít štěstí. Bude je mít.
15) Když expres začal – přesně v jím vypočtenou dobu – zpomalovat a prudce
brzdit, rozloučil se s černochem. Napřáhl k němu ruku, ale spolucestující se jen vážně
usmál – a pak ho přežehnal křížem.
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16) Po zastavení vlaku ještě chvíli počkal, až děžurná vystoupí zprava na peron,
a pak rychle vyskočil levými dveřmi mezi koleje. Dveře byly sice zablokované, ale
s jejich mechanismem by si poradil každý český montér do patnácti vteřin.
17) Až po kolena v černém proolejovaném sněhu stál nehybně až do chvíle, kdy
vlak po zahoukání odjel. Sněžilo tak hustě, že koncová červená světla zmizela téměř
okamžitě – a oranžová výbojka na nástupišti vypadala jako žárovka kapesní svítilny,
při níž si v noci čítával tajně pod peřinou o Amundsenovi.
18) Vydrápal se na peron a zamířil rovnou ke kanceláři s označením milice. Uvnitř
našel otylého blondýna v pomačkané uniformě, přikládajícího nařezané pražce do
malých bubnových kamínek; táhlo mu tak na padesátku stejně jako Kopačovi. Nedůvěřivě vyslechl Kopačovo zkormoucené vysvětlování, že vystoupil z vlaku jen na
okamžik, aby si koupil cigarety, děžurná přece říkala, že expres bude stát dvacet minut,
takže jsem snad neprovedl nic zakázaného, že ne, pane kapitáne?
„Staršina,“ zavrčel milicionář skrze husté díry v zažloutlých zubech.
„A teď jsem vyřízený a jen vy mi můžete poradit, co mám dělat.“
„Suka,“ zavrčel znovu milicionář, ale snad to platilo děžurné. „Vaš passport.“
Kopač vytáhl z tašky pouzdro s průkazkami tak nešikovně, že mu málem vypadla
načatá láhev s vodkou. Když se milicionář na láhev dlouze zadíval (bylo to v sedmaosmdesátém, v zemi platila už druhý rok téměř úplná prohibice), pokrčil provinile
rameny. „Oslavovali jsme konec stavby. Dostali jsme to od vašich soudruhů. Družba.
Kdybyste nebyl ve službě, dovolil bych si vám nabídnout. Hrozná zima.“
Představení proběhlo podle scénáře. Jako všechna představení v Kopačově režii.
Milicionář si něco opsal z pasu, pak ho chvíli bez výrazu sledoval, vstal a zamkl dveře.
„Psí zima,“ pravil. „Táhne.“ A když se dlouze odmlčel, Kopač mu podal s úsměvem
vskutku družební láhev, výměnou za niž milicionář vytáhl z kapsy modrou krabičku
kosmosek. Řekl Kopačovi, že další rychlík na Moskvu pojede až o půl osmé ráno.
Kopač řekl, že to se radši vrátí do Voroněže a poletí domů speciálem. Nějaké další
výmluvy a záminky, proč zrovna takhle komplikovaně; ale milicionáře už víc zajímala
láhev a my se tím lhaním také nemusíme zabývat.
19) O necelou hodinu později už seděl v dálkovém expresu Moskva–Voroněž.
Vlastně neseděl, stál a upíral oči do vířící oslnivé běloby před čelním sklem elektrické lokomotivy. Dostal se do tohoto přísně střeženého území nad očekávání snadno.
V této zemi bylo vždy výhodné mít u sebe co nejvíce úředních potvrzení, průkazů
a jiných bumážek – a on nezapomněl ani na průkazku externího spolupracovníka
Československého rozhlasu. Lokomotiva byla česká, to bylo jeho krytí. Když k průkazce
a zkormouceným úsměvům přidal i desetidolarovku, začala se – opět zlatě – usmívat i mladá děžurná v prvním vagoně a po krátké domluvě s posádkou lokomotivy
mu odemkla průchod. Za vteřinu už si ani nepamatoval její tvář. S téměř nehraným
zájmem si už nahrál na maličký diktafon technické údaje od vlakvedoucího, rozdal
soudružské padáročky – a teď už byl zase plný chvění. Chvěla se škodovácká lokomotiva,

-------------
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šest tisíc kilowattů výkonu. Chvěl se zakouřený, olejnatý vzduch v kabině. Chvělo se
jeho srdce, motor dokonalejší a výkonnější toho pod ocelovou podlahou. A přesto je
málem navždy zastavilo temné zahučení sirény, kterou krátce spustil vlakvedoucí před
vjezdem do stanice. Neboť vlak nezpomalil svou osmdesátikilometrovou rychlost.
Navzdory ustávajícímu sněžení ihned poznal to malé nádraží.
Ihned poznal ženskou postavu, jdoucí v kuželu reflektorů po kolejích vstříc vlaku.
V posledním okamžiku uviděl její rudé rty: usmívaly se.
S výkřikem se vrhl k řídícímu panelu, ale pomocník vlakvedoucího ho přirazil na
plechovou stěnu. „Zděs nět astanovka.“
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(To první ráno roku 1979 jsme se milovali na zemi v malé komoře za kuchyní – a nejen proto, abychom zahnali zimu. Její pleť byla jako horký sníh; ale ten za zamrzlými
okny kupodivu neroztál. Bylo to jakési pokojné milování, ne divokost podpálená
kořalkou jako o půlnoci, kdy nás přátelé, hlavně Mirek Huptych a Josef Kejha, Zdeněk Šimanovský a temná Řekyně Marika, která mi po Zuzanině smrti poskytla jistou
útěchu, vášnivě povzbuzovali z vedlejšího pokoje, abychom dosáhli orgasmu přesně
o půlnoci – a když se to alespoň jednomu z nás povedlo, zapěli nám sborově hymnu.
Ráno nám pot zamrzal ve vlasech a nezbylo než nasát z nádrže přimrzlého trabanta
trochu benzinu, namočit do něj starou ponožku a podpálit wolframovým vláknem
opatrně rozbité žárovky. Popálil jsem si tehdy trochu ruku, druhá mi téměř omrzla při
pěší cestě na vlak do Bezdružic, protože auto se nám nepodařilo nastartovat. Aby tu
ruku zachránila, Zuzana mi ji třela celou cestu v mezinárodním rychlíku mezi Plzní
a hraničním přechodem v Českých Velenicích; v bludišti plzeňského nádraží jsme totiž
v mírném opojení nastoupili všichni do protijedoucího rychlíku Praha–Paříž. Než
nás stačili odvést k výslechu, stihl Mirek Huptych ještě vyrýt do námrazy na jídelním
voze kapesním nožem svou báseň Noční příběh. Když ho pohraničníci odzbrojovali,
připomínal jim hrdě: „Zítra mě bude číst celá Paříž!“ Dnes tvrdí, že jsem si tu příhodu
vymyslel. Bylo to naposledy, co jsem viděl Zuzanu.)
Příhodu o Huptychovi jsem si nevymyslel, ale Kopačův příběh ano. Vlastně: vymyslel
si ho Kopač (což jistým způsobem jedno jest). I když ne celý. Vysnil si ho až od bodu
1) a láhve vodky 2), kterou stačili s černochem z Ugandy během cesty do Moskvy dopít.
Když se v letadle probudil někde nad Litvou, pokládal mraky pod sebou za zasněžené
Tatry a nepamatoval si ani, jak se dostal z Rjazaňského nádraží na Šeremetěvo. Natož
aby se pak rozpomněl na svůj vysněný příběh: jediný, který zhluboka prožil. V Praze
na hlavním nádraží ho ztratil docela, když hledal u místenkové pokladny drobné.
Tam jsem jej našel a zvedl; stál jsem ve frontě hned za Kopačem a rty jsem měl dosud
od krve, to jak jsem s Huptychem a Kejhou zuby rval v parku růže před Zuzaninou
opakovanou kremací.
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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.
Interview s autorem naleznete v rubrice Setkání.
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Měkká hora za barevnou řekou

---------------------------IVA PEKÁRKOVÁ
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Svobodné slovo, 27. března 197-. Kraj Severočeský. Osmašedesátiletá důchodkyně J. P. se oběsila
ve své cele poté, co byla vzata do vazby pro podezření z rozkrádání majetku v socialistickém
vlastnictví. Hrozil jí nepodmíněný trest odnětí svobody v délce až tři roky.

Když je zima nebo předjaří a topoly jsou opadané, mám krásný výhled na řeku.
Někdy se na ni dívám. Tedy dost často. Dívám se, jak se valí ve svém korytě, čeří se
a přeskakuje po kamenech, protože je to spíš velký potok, i když jí říkáme naše řeka.
Dívám se, jak tiše plyne mezi břehy a líně si to šine pryč, anebo, když je voda vysoká,
jak na břehy šplíchá, vymílá z nich šedohnědý jíl s úlomky betonu a mísí ho se svou
vlastní barvou.
Naše řeka je totiž barevná. Někdy červená, někdy zelená a někdy – tu a tam – tak
hluboce modrá, až by vás to zmátlo.
Mě to ovšem nezmate. Za ta léta, co se na ni dívám, jsem se naučila rozeznávat
barvy vody naší řeky z dálky – podle pěny na její hladině. Když je pěna jedovatě zelenožlutá, je řeka zelená. Oranžová pěna znamená, že je řeka rudá a v textilce nejspíš
barví plátno na transparenty. Když je pěna tak bílá, až bodá do očí, znamená to, že
řeka je modrá. To se ale nestává moc často. Navíc, pokud je venku hezky, ztrácí se
modrá barva pod nebem, a když se pozorně zadíváte, působí celý úsek krajiny jako
špatně kolorovaná černobílá fotografie a zčeřená hladina naší řeky jako falešné, leskle
modré, poďobané zrcadlo.
Ne, nemusela bych tu sedávat, zírat do proudu řeky a podle pěny odhadovat, na čem
teď zrovna pracují v textilce. Mohla bych se na to zeptat Fandy. Fanda to ví vždycky,
i když s dvoudenním zpožděním. Fandovi se dá věřit. Kdybych se ho zeptala: „Jaká
barva to byla předevčírem?“, sjel by mě nejdřív pohledem a pak procedil mezi zuby:
„Copaks to neviděla, máti?“
Má pravdu, samozřejmě. Předevčírem to byla zelená.
Z našeho okna vidím taky na most. Tedy – most: je to lávka pro pěší, prastará,
věčně vlhká, z prohnilých prken a s rozviklaným zábradlím. Ostatně – proč by ji
opravovali? Přes tuhle lávku lidi nechodí. Nemají proč. Na druhé straně stojí jen pár
baráků, polorozpadlých barabizen, ke kterým se sice dá dostat autem (po úzké silničce,
vedoucí prudce z kopce dolů), ale proč? Nikdo tam nebydlí. Jenom pár osamělých
důchodkyň, které už dlouho nikdo nenavštívil. Pokud se chtějí dostat do města, mají
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na vybranou: buď nahoru a dolů po příkré silničce až na most, za kterým najdou
samošku, kulturák, stanici autobusu a pohostinství, anebo přes tuhle kluzkou lávku
na naši stranu řeky a pak dál po rovině.
Většinou si důchodkyně vyberou to první a tahají kabely s nákupem do kopce
a zase z kopce dolů, jen aby nemusely přes lávku přecházet. Z té lávky mají hrůzu.
Ovšem až na babku Šmaťchalovou. Pro babku Šmaťchalovou tahle lávka představovala nejbližší spojnici k Měkké hoře.
Vlastně nevím, jestli jsem jí tak začala říkat já, Fanda, anebo lidi v našem městě.
Nejdřív si na ni postěžoval Fanda, ta hora mu prostě pila krev. Musel se svojí vétřieskou
vždycky nacouvat až skoro do tovární haly, pak tam stát v pozoru jak tvrdé Y (no dobře,
Fanda se o tom vyjadřoval jinak, vážně nechápu, kam na ty výrazy chodí!) a čekat, až
mu ženské niť po niti naloží plnou korbu hadrů. Někdy je pakovaly do beden, a to pak
Fanda tolik nenadával. Ale většinou je holýma rukama sbíraly z podlahy tovární haly
a házely mu je na korbu, dokud z toho Fandu nechytnul ďas. Vždycky si myslel, že
vétřiesky jsou tady od toho, aby převážely tuny a tuny materiálu na stavbu sídliště nebo
přehrady nebo takového něco. Místo toho teď s tímhle uřvaným nákladním tankem
dovážel buď sudy čehosi do textilky, anebo z textilky odvážel plnou korbu měkkého
odpadu. Tedy – kdyby aspoň plnou korbu! Naházeli mu na vůz pár odstřižků a řekli:
„Jeď, soudruhu. Odvez to někam pryč.“
A tak náš Fanda začal jezdit na Měkkou horu. Řekli mu: „Někde to vyklop.“ Fanda
to začal vyklápět u remízku na kraji pole sto metrů za barákem. Tak blízko, že když
vyhlédnu z okénka v předsíni, uvidím její špičku. A v zimě nebo v předjaří, když je
remízek holý, ji vidím celou, skrz šedivou trnitou mříž.
Kdyby se byl Fanda se mnou poradil, věděla bych o lepším místě. Necelé dva kilometry odsud je opuštěná zarostlá rokle. Stačilo by k ní zacouvat a ty barevné ústřižky,
které Fanda tak nenávidí, by korba po korbě, vrstva po vrstvě mizely do hlubin, propadaly by se do hlohového křoví, kam už by pro ně nikdo nelezl.
Ani babka Šmaťchalová ne.
Jenomže Fanda se mě nezeptal. A tak kousíček za naším barákem začala vyrůstat
Měkká hora. Vyklápět korbu na Měkké hoře nebyla žádná legrace. Kola vétřiesky se
obalovala bahnem, namotávaly se na ně barevné hadříky a ty pak za Fandou vlály až
před barák. Fanda, který nechtěl mít ze stroje vlajkoslávu, je potom zuřivě skopával
a jednou si škaredě nakopnul palec.
Fanda směl s vétřieskou parkovat před domem, měl to povolené od vedoucího,
pokud ovšem každé ráno v šest stál připraven před branou textilky. Snacha, ta se s tím
neobtěžovala, vstávala až ve čtvrt na sedm, a tak jsem Fandovi každý den namazala
pár chlebů a uvařila mu k snídani pořádný plecháč kafe, aby měl něco teplého do
žaludku, když tolik pracuje.
Pak jsem si na chvíli sedla u okna a sledovala řeku. Je to snad moje vina, že bába
Šmaťchalová byla od jisté doby první člověk, kterého jsem poránu viděla? Vidět hned
poránu starou bábu, to přináší neštěstí, říkají lidi, a bába Šmaťchalová toho byla
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důkazem. Fanda si ukopl palec, snacha potratila a já jsem si musela dojít k očaři pro
brýle na čtení. Doplácela jsem čtyři stovky.
V létě, když je i před šestou světlo, to ještě vcelku šlo. Ale v zimě to bylo něco
příšerného. Skrz opadané topoly jsem viděla, jak babka Šmaťchalová pozhasínala
v domě, pak se zjevila jako duch z nočních stínů na protějším břehu a pomaloučku,
krůček za krůčkem, jako by buď ona, anebo zem, anebo oboje, bylo ze skla a mohlo
se to každou chvíli roztříštit, pajdala k mostu a přes most k nám.
Dívala jsem se na ni, jak, navlečená ve vatovaném kabátě a s loktuší pod paží, třímá
obouruč vyviklané zábradlí, jak každé prkno dlouho omakává nejdřív tou dobrou
nohou, rozmýšlí se a teprv pak na něj přesune i druhou, pajdavou, s chodidlem
vytočeným v pravém úhlu dovnitř. Stoupne si na prkno plnou vahou a já vždycky
zadoufám, že jedno z nich přes noc prohnilo ještě víc, takže se bába Šmaťchalová dnes
bude máchat v proudu, s přeraženou i dobrou nohou a s fialovou zadnicí.
Ale pokaždé to vydržela všechna.
Babka Šmaťchalová se na roztřesených kolenou objeví přímo před mým oknem.
„Brejtro!“ povídám. „Zdravíčko! Tak jak jdou kšefty?“ řekla jsem to už nejmíň tři
sta dvacetkrát.
Ani nečekám, že bába odpoví. Říkám to jenom ze zvyku.
A proto, že se mi nelíbí, jak v téhle zemi upadají mravy. Tytam jsou dobré vztahy
mezi sousedy – lidé vám už ani na pozdrav neodpovědí. Snažím se jít příkladem
a vždycky zdravím první.
(Teprv pak nenápadně uplivnu. Lidi říkají, že když první, co ráno uvidíš, je škaredá stará bába, je nejlepší si uplivnout. Neštěstí možná bude zažehnáno. I když tak
jisté to není.)
Babka prošmaťchá kolem mě ve věčně zablácených důchodkách, nabalená do vatovaného kabátu, ve kterém splývá se šedými stíny, a vydá se směrem – k naší Měkké hoře!
Přece jsem to Fandovi říkala. Měl ty své odstřižky vyklápět do zmoly. Tam by bába
Šmaťchalová nedolezla.
Takhle každý den, ať už bylo hezky, pršelo, mrzlo, nebo padal sníh, šplhala celé
hodiny po Měkké hoře a přebírala hadříky. V létě jsem ji moc často neviděla, ale v zimě,
když byl remízek opadaný, stačilo přejít k okénku v předsíni a mohla jsem sledovat, jak
se babka Šmaťchalová opatrně, pomalu láme v kříži, jak z hromady vytahuje odstřižky
látek, jak každý z nich mne v prstech, prohlíží proti světlu, čichá k němu a pak ho
jenom drží a váhá nad ním, načež ho hodí zpátky na hromadu, anebo ho pomalým,
loudavým krokem odnese k loktuši, kterou si rozložila u úpatí hory.
Proboha, nemyslete si, že bych babce Šmaťchalové nepřála těch pár hadříků.
Ovšemže přála! Ale den co den mě rozčilovala ta její pomalost! Kdykoli Fanda zastaví
s vejtřaskou před barákem, přineseme si se snachou židle, vylezeme na korbu – šup,
šup, šup – a máme vybráno. Ve fabrice někdy vyhazují i celé nepotřebné štůčky. Snacha
si ušila moc hezké povlečení.
My dvě se nesmíme zdržovat s vybíráním. Musíme být rády, že Fanda zastavil.
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„Počkám vám na jedno cigáro,“ ucedí vždycky a zapálí si. Ale tak dlouho nám to
netrvá, nechceme Fandu znervózňovat. Pokud má pocit, že se s tím moc páráme (on
ovšem užívá jiné slovo), začne dupat okolo, kopat do pneumatik a co kdyby si zas
poranil palec? Hrabeme rychle a efektivně.
Máme vysokou racionalizaci práce.
Ale bába Šmaťchalová? Panebože! Vždyť jí trvá hodiny a hodiny, než si nasbírá
pár hadrů do loktuše. Tu si pak deset minut uvazuje na záda a obtěžkána třemi kily
textilií se belhá po lávce domů.
„Tak zase na viděnou!“ volám na ni, když prochází kolem mého okna.
Odpovědi se nedočkám. Babka Šmaťchalová se obouruč chytne zábradlí a vydá se
krokem cvičeného medvěda na svoji stranu řeky. Na zádech s loktuší v barvě surového
plátna vypadá jako šnek s nakřáplou ulitou.
Odpoledne bába Šmaťchalová leze přes most zas, a s plnou loktuší. Žene se přímo
k mému oknu. Ne vždycky se stačím schovat včas.
Schválně ji nezdravím, vyčkávám, co bude.
Bába Šmaťchalová zavolá: „Dobrej den, sousedko. Kupte si! Kupte!“
Já ovšem vím, co se sluší a patří, a tak jí odpovím. „Dobrej, dobrej,“ řeknu a ona
s tou svojí šnečí pomalostí rozváže loktuši, rozloží ji na zem pod mým oknem
a vytahuje z ní – žlutou zástěru s modrým laclíkem a zelenou kapsou. Ubrus – nebo
snad přehoz na postel? – sešitý dohromady z trojúhelníčků látek různé kvality, různých
barev a různě vzorkovaných. Froté osušku ze čtyř barevných kusů. Šátek!
Povídám: „Kdo by něco takovýho nosil na hlavě? S tím bych mohla leda tak do
cirkusu!“
Ale ona mě neposlouchá. Je hluchá jak poleno, a pokud se nedívá přímo na vás,
netuší, o čem je řeč.
„Kupte, kupte, sousedko!“ mele dál svou. „Šáteček za korunku! Ručníček za dvě.
Suknička za pět. No, vám by asi nebyla, ale třeba pro dcerušku? Můžu ušít i pro vás!
Takhle lacino nikde nenakoupíte! Kupte, sousedko, kupte!“
Pak ten svůj krámek zase spakuje a pajdá po rovině směrem k městu. Někdy si za
ní uplivnu, za čarodějnicí!
A představte si, lidi ty hrůzy kupují! Už dlouho si říkám, že v téhle zemi dočista
upadá vkus. Druhá snacha se mi chlubila – mně! – se zbrusu novým povlečením. Je
zelenobíle pruhované, ale na bílých pruzích jsou černé puntíky a na zelených hnědí
šneci. No viděli jste kdy větší příšernost? Pod něčím takovým by mě každou noc
pronásledovaly zlé sny! Celá obludnost je pěkně sešitá proužek po proužku, rovnými,
jistými stehy. Jak z galanterie.
„Kdes to koupila, prosím tě? A kdes na to vůbec vzala?“ osopím se na druhou
snachu. Určitě ví, že vím, že si Pepa mohl vybrat líp.
Drze se na mě zasměje. „Bylo to za babku. Od té babičky, co sem chodí. Přece ji
znáš.“
„Vyhoď tu hrůzu, povídám! Já ti pořídím lepší.“
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Ale ona se drze uculí: „Ani nápad! Oživuje to ložnici.“
Jako by zrovna to potřebovali. Druhá snacha má už třetí dítě a pořád stejně holé pozadí.
Babka Šmaťchalová mi dlouho pila krev. Ne že by na Měkkou horu nechodily i jiné.
Zejména v létě, když bylo teplo a hezky, když odstřižky nebyly navlhlé, špinavé a ani
trochu nepáchly hnilobou a rozbahněnou zemí, takže se nemusely prát, se na Měkkou
horu sbíhala půlka města. Ženské výskaly, mávaly ve vzduchu ústřižky látek, chovaly
se jako fúrie a přebíraly o sto šest. To potom bába Šmaťchalová většinou zůstala doma,
seděla za svým strojem z roku raz dva a činila se. Než ji dali do penze, dělala dlouho
šičku ve fabrice a i s těma roztřesenýma rukama se jí dařily rovné stehy. Fortel, ten
bába Šmaťchalová měla, jen kdyby měla taky trochu vkus! Vždycky si ze své osobní
Měkké hory (kterou už dávno musela mít hned vedle postele!) vybrala pár kousků,
které se k sobě zoufale nehodily, a pustila se do práce. Cit pro látku zaručeně měla, stehy
se nekrčily ani po vyprání a barvy se nevymývaly jedna do druhé. (Aspoň to tvrdila
druhá snacha.) Ale možná že byla barvoslepá. Jen tak si její slátaniny dovedu vysvětlit.
A ženské to kupovaly! Kupovaly i věci, které zaručeně nepotřebovaly, kýče, které
by si na sebe nevzal ani papoušek kakadu. Kupovaly jen proto, že to bylo laciné a že
jim to babka Šmaťchalová donesla až před práh. Dostala i pár zakázek: na závěs, na
sukni, dokonce na sako. Copak to neříkám? Vkus upadá.
Ale některé věci přece jen pořád fungují skvěle. Stačila jediná výprava do kulturáku, ve kterém sídlí Národní výbor, a mohla jsem si zas sednout do okna. Výsledek
na sebe nenechal dlouho čekat.
Na protější stráni nad řekou se rozblikala elektricky modrá. Auto sjíždělo z kopce
po úzké silničce, zpomalilo, zaváhalo – a pak s obnovenou jistotou zamířilo ke správnému domku. Už se stmívalo. Za dvě minuty v domku zhaslo světlo a já jsem skrz
opadané topoly viděla, jak mladý policajt, hezký skoro jako můj Fanda, podpírá bábu
Šmaťchalovou na cestě k antonu.
Už jsem neseděla u okna. Cosi mě přinutilo vběhnout do ložnice, padnout po hlavě
do ustlaných peřin a dát se do pláče.
Ale i tak jsem byla u toho, když jí ten mladý hezký policajt pomohl do vozu, a zatímco jí nasazoval želízka, zeptal se zdvořile a úslužně: „Sedí se vám dobře, babi?“
Nerozumí mu. Neslyší. Otočí se k němu celou tváří, a když policajt zopakuje otázku, babka Šmaťchalová se s tou svou příšernou pomalostí zarazí, zamyslí se a potom
vděčně vykoktá: „Ano. Ano. Ano.“
Iva Pekárková (* 1963). Autorka řady knih a taxikářka. V roce 1985 utekla přes Rakousko do
USA, kde, mimo jiné, řídila pravý newyorský žlutý taxík. V roce 1997 se vrátila do Prahy, ale
v roce 2005 se přestěhovala do Británie, kde také řídila taxík a teď pracuje jako tlumočnice.
Mezi její knihy patří: Péra a perutě (poprvé 1989, znovu 2015, román), Beton (2014, povídky),
Levhartice (2013, román), Postřehy z Londonistánu (2015, blogokniha). Právě vychází její nový
román Dům bez zrcadel, příběh české pendlerky v Anglii. V roce 2016 byla nominována na
cenu Magnesia Litera za román Pečená zebra.
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Je letní dopoledne. Mezi pastvinami sežehlými sluncem teče líně řeka, které místní lidé
říkají Belle – Krásná. Po řece plují dvě kánoe, na jejich bocích je napsané zaklínadlo,
které uklidní i ty nejméně důvěřivé neplavce – Nepotopitelná kánoe Rotomo. Na výlet
si vyjely dva páry, co už mají leccos za sebou. Na jedné z lodí sedí veselý kormidelník
Rémy a jeho žena Annie. Annie má na klíně malého psa, říkají mu Mimi. Mimi se
třese blahem. Pes, ještě štěně, je záminkou, že Annie nepádluje, jen pokřikuje na
ostatní – její dobrá nálada je nakažlivá. Na druhé lodi sedí bioložka Sybil, pevně třímá
pádlo a udržuje směr, její kánoe jede co nejblíž břehu, ve stínu stromů. Na háčku sedí
její muž, James. Šťastně se usmívá, stejně jako ostatní. Stejně jako ostatní výletníci
má na očích sluneční brýle, jak by ne, vždyť slunce žhne a řeka se jen třpytí. Vypadají
v černých brýlích jako starší zachovalé hollywoodské hvězdy na kanoistickém výletě.
Lodičky plují zvolna, není kam spěchat a v Rémyho kánoi je pytel s obědem:
s bagetami, se saláty a se sangriou, kterou připravila Annie. Aby bylo ještě veseleji,
ještě tepleji.
Rémy a Annie jsou Francouzi, místní, bydlí v nedalekém městečku Chatillon
s gotickým hrádkem a kostelem svatého Colombana. Na své město a na starý kostel
jsou pyšní. Oba tam měli svatby, ale oba se rozvedli. Oba tam chodili na katechismus,
ale hodiny náboženství se jim nelíbily. Rémyho jednou vyhodil z kostela kněz Roussel,
který neměl v lásce zdejší kluky, kteří mu chodili na ovoce do zahrady. Otec Roussel
byl do tohoto zapomenutého kraje přeložen po letech služby v semináři v Paříži, asi za
trest, ale za co byl potrestán, to se neví. Už je dávno po smrti a fara, kde bydlel v pokoji
s anténami na oknech a na lustru a s rozhlasovým přijímačem na psacím stole, to bylo
ještě před internetem, tak ta fara už je léta prodaná. Dům teď vlastní jeden holandský
psychiatr a v létě zde provozuje psychiatrickou léčebnu. Jeho družka spolu s ním pečuje
o neurotické pacienty. Pan doktor je podle japonské psychoanalytické metody zavře
na týden do pokojů se zavřenými okenicemi a pacienti jen leží a přemýšlejí o tom, co
je trápí. Po týdnu za nimi doktor přijde, pohovoří s nimi a dovolí jim, aby se posadili
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a otevřeli okna. Mohou si psát poznámky o tom, co cítí. Třetí týden pacienti smí ven,
chodí do přírody a radují se. Jsou uzdraveni. Fara, kde kdysi nešťastný farář chytal
rozhlasové stanice z celého světa, tedy funguje, ale jinak než dřív. Dnes je farářů málo,
a psychiatrů také. Psychiatrické kliniky jsou přeplněné a kostely zavřené.
Hlavně nehřešit, vštěpoval dětem farář Roussel. Někdy to prostě nejde ukučírovat. Zhřešili (nebo se spíš zamilovali) v šestnácti letech. Rémy i Annie měli děti jako
nedospělí a život ve dvou, ve třech, ve čtyřech a více lidech je tak složitý.
Sybil a James jsou Angličani a mají tu na venkově letní dům. I oni jsou pyšní
na místní památky. James pracoval pro naftařskou firmu, dohlížel na těžbu ropy
na platformě v moři u skotských břehů. Na rozbouřené moře, poryvy větru a přistávání
vrtulníku na malé ploše nerad vzpomíná a do Francie jezdí vlakem, tunelem pod La
Manche s přestupem v Paříži a pak vlakem do Chatillonu, kde má v garáži auto. Jak
prosté. Nedobrodružné. Klidné. James přibral, ve Francii se mu totiž líbí kdeco, jídlo,
pití, krajina, lidé – i když se mu zdají hádaví. A ta revoluce – jako kdyby Francouzi
museli i dvě stě let potom vysvětlovat, proč k ní došlo, proč byly srovnány se zemí
kláštery a hrady. Ve vsi, kde si Sybil a James koupili opuštěný statek, je na kopci kupa
kamení – bývalý hrad. Co nedal zbourat Ludvík XIV., aby ukázal, kdo tu je pánem,
to zničila revoluce.
Slunce začíná pálit. Krávy na pastvinách se schovávají do stínu stromů – jejich dolní
větve jsou dokonale okousané dorovna, přesně do té výšky, kam dosáhnou. Krávy se
dívají na lodičky a ňafání psa je nevyvádí z míry. Před kánoemi se objeví labuť, pluje
daleko před nimi a občas se ladným pohybem otočí a dívá se na lodě. Přátelé si výlet
užívají. Každé léto si na kánoe vyhradí jeden den, cestu po řece znají i se zavřenýma
očima. Zdá se jim, že pokaždé je výlet hezčí. Jen letos je méně vody. A je víc teplo.
Přes řeku Belle vede kamenný most, ten už něco zažil. Kolik sena po něm už lidé
navozili! Kolikrát po něm přeběhla stáda ovcí a krav!
Na mostě stojí starší pán v bílé košili, na ruce má malého teriéra. To je pan dokor
Dupond, lékař ve výslužbě. Rémy a Annie se na něj dívají, Rémy přestane pádlovat –
oběma hlavou běží obrázky, které časem vybledly. Kdysi, kdysi dávno, Dupond a jeho
příjemná žena, Yvette, pořádali u bazénu na zahradě jejich vily nahaté večírky. Pekař,
lékarník s paní, přátelé z tenisu, z golfu, z investičního kroužku byli častými hosty,
občas zavítal nějaký známý s novou milenkou. Annie a Rémy byli zváni – to ještě
nežili spolu. U doktora vládla vždy milá atmosféra. Každý toužil po objetí Yvette, která
ochotně utěšovala i manželovy pacienty. Jenže dnes už je po smrti, Dupond zůstal
sám se psem a vzpomínkami. Jeho pohled padne na kanoisty, které kdysi dobře znal.
Lehce je pozdraví pokynem hlavy, trochu rozpačitě. Psi na sebe začnou nepřátelsky
štěkat, doktor musí toho svého pevně držet, aby neskočil z mostu, a Annie drží zmíta�jícího se Mimiho. Proud vody odnáší kánoe pod most a dál, a štěkání ustane. Mimi se
uklidní a spolu s ním i jeho páníčkové. Je jim doktora líto, a přitom mu kdysi záviděli
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společenské postavení, prestiž, vilu,... Annie hladí psa a zahání divné vzpomínky.
V mládí se toho člověk navyvádí, myslí si. Dupond, večírky... to už je dávno.
Sybil překvapila ryba, která vyskočila nad hladinu a hlasitě sebou plácla do vody.
Asi chtěla chytit nějakou mouchu. Na řece opět nastane ticho. Je slyšet jen šplouchání
pádel. Daleko před kánoemi nyní plují dvě labutě, a občas se na loďky ohlédnou.
Za ohybem řeky se objeví lesík, stromy jsou skloněné až k hladině a kanoisti se
musí větvím vyhýbat. Na větvích visí suchá tráva – na jaře byla velká voda. Pod olšemi
plavou kachny, potápí se, hledají ve vodě potravu. Přítomnost lidí jim nevadí, jsou
zaměstnané. James je fotografuje, je totiž milovník ptactva, ornitolog amatér. Když
pracoval na základně na moři, tak se mu tam nejvíc líbili rackové, jak svobodně poletovali a křičeli. Byli jakýmsi spojením s pevninou, která pro něj znamenala zázemí,
dům, rodinu, ženu a děti. Které živil tím, že vysával zpod mořského dna naftu. Děti
mohly studovat, Sybil mohla pracovat jen na půl úvazku a mohl koupit usedlost ve
Francii, jako jiní Angličani, kteří nemají na koupi domu v Anglii.
Řeku přeletí vodorovně modrý ptáček s dlouhým zobákem a oranžovým bříškem
– to je ledňáček. Přátelé se okouzleně dívají do křoví, kde ledňáček zmizel.
Sybil pádluje zvolna, spíš jen kormidluje, aby se kánoe netočila. Dívá se do dálky,
na horizontu se rýsuje řada obřích větrných elektráren a pod nimi se krčí kostelní
věž s cibulovitou střechou s barevnými taškami. To je vesnice Vaudeville. Sybil tam
má kamarádku, je Angličanka jako ona, vede tam jezdecký klub. Klub prosperuje,
protože na koni chtějí jezdit všechny ženy z okolí. Sybil také jezdí na koni, v neděli se
pořádají vyjíždky do okolí. Dámy na koních, holčičky na ponících. Smích a povídání.
Koně tyto vyjížďky milují stejně jako jezdkyně. Klidně se jede lesem, mezi sady, mezi
pastvinami. K polím se jezdit nedá – velkostatkář rozoral všechny polní cesty, aby měl
větší výnos. Jeho dcera Océane se za jeho chování stydí a snaží se vykoupit otcovy
hříchy tím, že dobrovolně uklízí stáje. Jiné cesty byly zrušeny kvůli stavbě větrných
elektráren. Někdy se s koňmi jde k řece, to se jim líbí, stojí ve vodě a pijí.
Pádlování kamarády přestává bavit, je čas na oběd. Musí si vyhlídnout nějakou
pláž, kam snadno vytáhnou lodě a kde bude místo na sezení, nebo dokonce na poležení. Výraz pláž se k řece Belle moc nehodí, koryto řeky bývalo plné vody – ale letos
je tak sucho, že kánoe občas drhnou o kameny. Malé písčité prostranství ve stínu
vrb se k obědu dokonale hodí – muži vytahují kánoe, Annie prostírá ubrus a na něj
pokládá jídlo. Z dálky zní polední vyzvánění zvonů, nejdřív z městečka Chatillon,
na něj naváže zvonění z Vaudevillu a ještě další z vesnice za lesem. Čas se zastavil.
Nikdo nepociťuje potřebu podívat se na mobil, čas udává sama příroda a kostelní
zvonění. Přátelé si pochutnávají na obědě a vychutnávají polední klid. Pes se zajímá
o modrásky roztahující křidélka na mokrých kamenech a leze opatrně do mělké vody,
kde plavou šedé rybičky.
Žertéř Rémy po dvou kalíšcích sangrie pronese pár vtipných poznámek na adresu
Annie a Sybil, pochválí je za oběd a za sportovní výkon. Roztáhne se na dece a zavře
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oči. Jeho radost z pěkného dne pohasne, je poledne a on ví, že do pěti musí být u syna
Alexe, nejstaršího z dětí, které zplodil jako mladý kluk. Alex trpěl hádkami rodičů
a jeho protestem bylo, že všechny problémy řešil tak, aby rodiče co nejvíc naštval.
Neučil se, neřekl ne starším klukům, když mu nabídli drogy. Občas něco ukradli, aby
měli adrenalin. Jediné, co se mu v životě povedlo, byl řidičák, o který ale nedávno
přišel – policistům na kruhovém objezdu u Chatillonu se nezdál jeho nonšalantní
výraz. Zkouška na alkohol byla v pořádku, ale na drogy – ne. Rozbor byl nemilosrdný,
soudce také – dostal pokutu a zákaz řízení na půl roku. Rémy mu slíbil, že ho dnes
odveze do samoobsluhy, aby si mohl nakoupit.
Rémy usíná a jeho tvář se uvolní a zkrásní. Opět je sám sebou. Annie se na ležícího přítele celou dobu po očku dívá a přesně ví, na co právě myslí, co ho trápí.
O mužích ví Annie hodně, byla dvakrát vdaná a jednou ovdověla. Všichni její muži se
dosud jmenovali Patrick, a proto její děti uvítaly, když jim řekla, že má nového přítele
a že se nejmenuje Patrick. Dětem se ulevilo – osud bude k mamince nyní vlídnější.
Annie a Rémy v létě jezdí za jejím bratrem na malý ostrov Ré. Jedou po okreskách, aby
nemuseli platit za dálnici, a obdivují Francii. Když jdou k volbám, tak volí extrémní
pravici, jako jejich známí. Nechtějí, aby se ve Francii usadili nějací cizinci.
James usnul s hlavou opřenou o příď kánoe a zdá se mu o místních domech, které
by mohl koupit, opravit a prodat Angličanům, kteří do Francie rádi jezdí. Nejkrásnější
jsou fary, skoro v každé vesnici je jedna k mání. James by si takovou faru přál, jasně
vidí, jak by ji opravil, vkusně zařídil a prodal za spoustu peněz. V hlavě se mu střídají
obrazy krásných domů a zahrad s anglickými růžemi, co krásně voní. Usmívá se. Sní.
Obě dámy pijí kávu z termosky a povídají si. Kolem poletuje vážka. Za ohybem řeky
jsou vidět tři bílé labutě, jak pokukují po výletnících.
Pánové se probouzejí a za žertování nakládají věci do lodí. James si ještě vyfoto‑
grafuje jakousi díru ve břehu, která slouží jako hnízdo nějakému ptáčkovi, asi tomu
ledňáčkovi, co se zase mihnul vzduchem, a také si vyfotí tři, vlastně už čtyři labutě
na řece níže po proudu. Velcí ptáci vypadají, že mají něco na jazyku, že by něco chtěli
říci. Sybil říká, že labutě jsou naštvané, že jim zabírají území. Labutě a jiní ptáci dříve
přebývali na jezírku v polích u silnice. Majitel pole zatoužil po větším výnosu a dal
mokřad vysušit. Nyní tu roste stejná kukuřice jako všude v Evropě, jen je to místo
o něco zelenější. Sybilin stesk Annie rázně odmítá: Podívej se na věc prakticky, když
lilo, tak byla louže až na silnici. A bezpečné silnice jsou pro nás nejdůležitější. Sybil ví,
že za slovy Annie se skrývá starý žal – její první muž zemřel v dopravní nehodě. I když
příčinou nehody nebyla mokrá vozovka, ale alkohol. Sybil dál hájí zájem ptactva – Víš
přece, Annie, že labutím a kachnám zbyla už jen tahle řeka, a my jim tady vadíme.
James říká, že labutě mají asi mladé a že je budou chtít bránit. Hned ukáže, jak by
se pádlem bil s labuťákem, kdyby ho napadl, a jeho aura ochránce přírody pobledne.
Přátelé plují dál, je teplo, tak pádlují jen chabě, spíš se nechávají unášet proudem. Řeka
se stáčí a v ohybu se objeví něco, co nechtěli vidět – zátoku zaplněnou plovoucími
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Klára Notaro se narodila v Praze, kde také vystudovala romanistiku. Od roku 1983 žije ve
Francii. Je autorkou povídek (Bílá laň v souboru Město mezi zelenými kopci, Listen 2018; sbírka
povídek Svatba ve městě Chambéry, Odeon, 2019), básní (Tři paní plavou v řece, Literární salon,
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Petit vocabulaire actuel tchèque, Ophrys, 2020). Nyní pravidelně přispívá krátkými komentáři
o francouzských aktualitách do Českého rozhlasu Plus.
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odpadky. Místní dvojice, Rémy a Annie, se na hromadu kanystrů, pet láhví, plastových
obalů a plachet sotva podívají, odvrátí hlavy. Annie k sobě přitiskne štěně a Rémy začne
pádlovat, co mu síly stačí. Sybil zato stočí loď tak, aby se dostala k plovoucímu smetišti.
Cristale – křišťálová minerálka, kterou si děti podle reklamy mají brát do postýlek
a mazlit se s ní, je obyčejná balená voda. Pet láhve, do kterých se stáčí, se v zátoce se
stojatou vodou tísní jedna k druhé, některé jsou už potažené zeleným povlakem. Za
nimi čouhá pneumatika, na níž jsou navěšené igelitové pytle od hnojiv, které zemědělci
nechali na poli a které asi spláchla velká voda. Nebo je rovnou naházeli do řeky. Sybil
manévruje tak, že může nabrat do lodičky vše, co se dá uchopit – kanystry, lahve,
prasklé duše. James se sice ošívá, nechce se hrabat v plovoucím smetišti, ale bojí se
jak manželky, tak o stav přírody, a tak se natahuje po jakémsi modrém provazu. Loď
se rychle zaplní mokrými odpadky a Sybil, ač nerada, odplouvá pryč. Chtěla by do
sběrného dvora odvézt všechno.
Cesta po řece Belle se chýlí ke konci – za chvíli budou u mostu, kde se dají
vytáhnout lodě až k silnici, kde ve stínu stromů čeká auto s přívěsem. Rémy hledá
nějakou vtipnou poznámku ohledně svinstva, které vezou James a Sybil jako nějaký
poklad, ale došla mu inspirace. Pátrá v paměti, zda někdy do vody hodil něco, co tam
nepatří. Není si docela jist. Dnes už by nic do řeky nehodil. Ale sbírat po jiných Rémy
nic nebude. Přece platí daně, aby řeku někdo vyčistil. Přátelé se dostali až ke břehu,
muži vytahují kánoe na břeh, dámy se s úsměvem protahují. Sybil skládá na přívěs
vylovené odpadky a má radost, má pocit, že výlet na vodě sběrem odpadu nabyl jinou
dimenzi. Plánuje v duchu, jak zorganizuje vyčištění zátoky. Na očistnou akci pozve
kamarádky jezdkyně, pokusí se zapojit školní mládež. Přátelé jsou příjemně utahaní,
lodě jsou už naložené na přívěsu. Ještě jednou se podívají na krásnou řeku, odkud je
pozoruje vážné hejno labutí. Uprostřed je vidět šedavé labutí dítě, které dospělí mezi
sebou schovávají. Před ostatní labutě vypluje velký labuťák a začne mávat křídly,
natahovat krk a hrozivě křičet na lidi na břehu. Volně přeloženo to znamená něco
jako: Vypadněte odsud a už sem nelezte.
Sybil se zdá, že labutí mládě na ně vyplázlo růžový jazyk.
Z dáli je slyšet zvonění, jsou čtyři hodiny.
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Naprosté, nepřirozené, ledové ticho. Jako bych ležel nahý na ledové kře. S námahou
jsem zvedl hlavu: nalevo tlumeně svítí matné noční světlo.
Nikdy jsem si modré noční světlo neoblíbil. Naopak, šel z něj strach, vždycky se
mi spojovalo s představou nemocnice. Ležel jsem tam jako dvanáctiletý kluk. Akutní
apendicitida. Ale tentokrát jsem nestonal na lůžku. Do zad mě studila tvrdá podložka,
na omak kovově hladká. Nerezová ocel.
Ležím na ocelovém stole s vysokým okrajem. Mělká nerezová vana. Čím jsem si
zasloužil Prokrustovo lože? Rozhlížím se: vpravo ode mne přídavný stolek posuvný
po celé délce pitevního stolu, používaný pro práci s orgány. Vedle ještě dva stejné stoly
jako můj. Oba nesou svůj mrtvý náklad, polovičatě jej skrývá prostěradlo.
Nesnesitelný chlad v místnosti se mi plížil pod nahou kůži. Vzepřel jsem se na
rukách a nohy spustil přes zvýšený okraj. První krok byl vratký, ale přidržel jsem se
pitevního stolu. Neodolal jsem, abych nenadzvedl sousední prostěradlo. Mladá žena,
sotva přes dvacet, hodně tmavá bruneta. Jako by mi její modré oči hleděly přímo do
tváře, tázavě, ale to je jen falešný dojem. Přirozeně měla víčka spuštěná. Obličej beze
stopy zranění, bezkrevný, velmi pohledný. Měl jsem snad hledat mezi námi nějakou
souvislost?
Marně jsem si namáhal paměť a hledal zasutý střípek vzpomínky. Vyvstávala mi jen
nepřeberná změť zmatených, nečitelných obrazů, snad útržky minulých dějů. Často se
proti mně vynořovalo oslňující světlo, které vzápětí utopila nečitelná tma. Přinášelo
smrt, to jsem věděl.
Ocelové dveře se na první pokus ani nehnuly. Během následující hodiny nebo dvou
tady zmrznu, vím, ale kdo mi přijde na pomoc? Přežiju, když se zabalím do prostěradel
těch dvou mrtvých? Ale ještě dřív se zkusím do těch dveří pořádně opřít.
Stál jsem v hustém, temném lese. Kéž bych tu měl modré světlo, které mě ještě před
chvílí tolik dráždilo. Neviděl jsem na krok a siluety stromů pronikavě vonících smůlou
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jen tušil. A co hůř, proti mně svítily zelenavé, dychtivé dravčí oči. Jedny, druhé, třetí!
Užuž se na mě vrhaly, ale náhle se rozplizly v temnotě jako černý hřích.
Vynořila se lidská postava oděná ve světelném oparu. Zdviženou pěstí hrozila za
uprchlými bestiemi. Pohledný chlap: hlava s vysokým čelem, na nějž spadaly sestřižené
kudrnaté vlasy, vzadu mu zakrývaly krk. Výrazné, téměř černé oči, ostře vykrojené,
ironické rty. Tak nějak jsem si vždycky představoval antického básníka, k dokonalosti
mu scházel jen vavřínový věnec.
„Vergil,“ představil se. Když mi potřásl rukou, dlaň měl měkkou, příjemnou, určitě
nikdy nesvírala kovářské kladivo ani veslo na galéře. Ale hlavně byla teplá, živočišně
teplá, tepal v ní život.
„Tak jdeme,“ vyzval mě rázně.
„Kam? Kde se tu bereš?“
„Vyslala mě Beatrice. Máš proti tomu něco?“
„Mně by nevadilo, ani kdyby tě poslal sám ďábel, Vergile,“ odvětil jsem sotva srozumitelně, poněvadž jsem se celý třásl a drkotal zuby. „Už jsem se loučil se životem.“
„Vždyť o životě ještě nic nevíš,“ pronesl se stejným ironickým úsměvem. „Tak pojď,
nečeká nás ani krátká, ani příjemná cesta.“
Prodrali jsme se lesem, v němž bych se bez průvodce beznadějně ztratil, až do vysokého rákosí. Na temné říční hladině se pohupoval nevelký člun se zplihlou černou
plachtou svěšenou z krátkého ráhna. Lodník postával na zádi, vyčkával na nás. Halil se
do dlouhého černého pláště s kapucí, zpod níž vystupoval jen dlouhý šedivý plnovous.
Prohlédl si mě s neskrývaným odporem. „Tohle jsme si neujednali,“ obrátil se
k Vergilovi. „Takové neberu.“
„Nech toho, Chárone, nedělej zase potíže.“
„Ani ho vzít nesmím,“ lodník zavrtěl hlavou. „Jen se na něj podívej! Ještě se ani
nedokázal zbavit lidského těla.“
„Beatrice tě žádá o laskavost.“
„Slečna Beatrice? Dobře, když připlatíš!“ Natáhl rozevřenou dlaň a Vergil mu do
ní nasypal několik mincí.
Když člun odrazil od břehu, noc se snesla jako příval, černá a neprůhledná a bez
konce, ještě hlubší, než když jsem bloudil ztracený v lese. Poprvé v životě mě pohltilo
pravé Nic. Obklopilo nás také husté, nepřirozené ticho, nerušené pokřikem racků,
hukotem vln nebo svištěním větru. Neslyšel jsem vlastní dech. Taková místa jsou
prokletá, člověka sžírá strach.
„Vydrž,“ chlácholil mě Vergil, jako by četl mé pocity. „Acheron není široká řeka,
ale má svá nebezpečná místa. Peřeje, ostré balvany, smrtonosné víry. Převozník nesmí
polevit v pozornosti ani na okamžik.“
„Nemám strach, beztak se mi to všechno jenom zdá,“ odpověděl jsem. Hodně
nahlas, abych se utvrdil. Pak jsem konečně zaslechl šplouchání vlnek o bok člunu
a známý zvuk mě uklidnil. Lehké drcnutí, loďka najela na břeh.
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„Toho hloupého nápisu nad hlavou si nevšímej,“ máchl paží můj průvodce, když
jsme se vydrápali na břeh. „Ten sem vyvěsili jenom proto, aby Satana nemohl nikdo
žalovat, že jsme nevarovali předem.“
„Lasciate ogne speranza voi ch’intrate,“ slabikoval jsem. „Co to znamená?“
Jíl mi klouzal, navíc se mi pletlo pod nohy dlouhé prostěradlo.
„Už jsem ti říkal, ať si těch žvástů nevšímáš,“ odbyl mě Vergil. „Nad vrata a na
transparenty se vždycky psaly hlouposti. Ale asi bych ti přece jen měl říct pár slov.“
Tázavě jsem se k němu obrátil.
„Zatím buď v klidu. Teď potkáme dobré duše, které nehřešily. Provinily se jen tím,
že nedostaly křest. Tamhle vidíš Homéra, tahle černovlasá polonahá holka je Élektra
a ten shrbený děda zarostlý jak Ezau se jmenuje Thálés z Milétu. Takových tu bloudí
spousta.“
„Občas mívám dost živé sny,“ připustil jsem. „Ale s tebou je to ještě zábavnější.“
Zvědavě se po mně ohlédl. „No dobře, zatím to je legrace,“ připustil. „Jenže už v dru�hém kruhu to bude chtít pevný žaludek. Podívej, podívej! Tahle krasavice stojí za to!“
„Kdo…?“
„Francesca da Rimini, o které napsal sonet sám veliký John Keats. Ale pozor, utíkej, soudce Mínós se po tobě zle otáčí a v ruce svírá královské kopí. Nemáš na Krétě
nějaký vroubek?“
Podařilo se nám Mínóovi uprchnout.
„Jak se sem Francesca dostala?“ projevil jsem zvědavost, když jsme se zastavili
a vydechli si.
„Podlehla vábení tělesné lásky. A tihle všichni kolem se provinili obžerstvím.
Obezita se tu trestá nekonečným deštěm a krupobitím. Hlídá je hladový Kerberos
a občas… víš, co chci říct.“
O něco později jsme dorazili ke Styxu. Převozník Flegias se někde zapomněl, takže
jsme museli mělkou, bahnitou říčku přebrodit.
„Dávej si pozor na zdejší pijavice,“ varoval mě Vergil. „Jsou lačnější než Drákula.
Chce to dobré boty.“
„Přece víš, že žádné nemám,“ odsekl jsem zlostně.
„Vím. Ztráta krve je součást tvého trestu.“
V korunách vrb a olší podél řeky hnízdily Harpyje. Prchali jsme kolem heretiků
v hořících rakvích spalovaných plameny pekelnými. Asi jsem velký hříšník, jen o vlásek
jsem unikl Erínyím a s dlaní přes oči i Medúze. Vyhnuli jsme se Geryonovi, stvoření
s hlavou muže, křídly sokola, tělem plaza, mohutnými drápy a ohonem s žihadlem
štíra. Pokusil se mě napadnout i zdivočelý Minotaurus, vypouštěl z nozder oheň, ale
Vergilovi se ho zázračně podařilo odehnat. Vděčím mu za svůj život.
Po provaze, který jsem sebral cestou, abych se opásal a prostěradlo se mi pořád
nepletlo pod nohy, jsme se spustili strašidelnou průrvou do tmy. V posledním, nejhlubším místě jsme konečně narazili na Lucifera. Zamrzl v ledu, ale jeho netopýří
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křídla stále zoufale mávala a zvedala sněhovou vichřici. Opět, dnes už po kolikáté, se
do mě zahryzl chlad a pochopil jsem, že už se jej do smrti nezbavím. Byla to pouťová
podívaná: Luciferova hlava totiž má tři tváře a šest očí, které roní krev a žlutý hnis. Ta
úleva, když jsme se sotva patrnou prasklinou v ledovci propadli na úpatí Očistcové hory!
Ale i tady člověku scházejí hvězdy nad hlavou. Nevěřili byste, jak trpký je to pocit,
člověk si bez hvězd připadá ještě drobnější, ještě bezmocnější než v životě. Tedy, abych
nelhal, ve veliké dálce pohasínala čtyři drobná světélka, sotva rozeznatelná, znavená
a bez naděje.
„Hvězdy moudrosti, spravedlnosti, statečnosti a střídmosti,“ vysvětlil mi průvodce,
když si všiml, že jsem obrátil pohled k obloze. „Čtyři základní ctnosti. Ukaž,“ natočil
mě k sobě a uvázal mi kolem pasu několik stonků rákosu. „Znamení pokory. Bez něj
bažinami neprojdeš.“
„Poslechni ho, má pravdu,“ přistoupil k nám muž v bílé tóze. Vypadal velice římsky,
tmavé vlasy spadající do čela, ostře řezaná, hladká, pohledná tvář s výrazným nosem.
„Catone! Rád tě vidím,“ rozjasnila se Vergilovi tvář. „Pořád ještě střežíš horu?“ Natočil se ke mně: „Seznámím vás, to je Marcus Porcius Cato z Utiky, senátor a vojevůdce.
Také mu říkali Cato mladší. Muž, který se statečně postavil za republiku proti Césarovi.
Bohužel s Pompeiem prohráli bitvu u Farsálu, Pompeia dal zavraždit faraon v Egyptě
a Cato spáchal v Utice sebevraždu dřív, než si pro něj došli.“
„No, to už je dávno,“ povzdechl statný vojevůdce. „Pohan a sebevrah, to mi bohužel v tomhle katolickém panoptiku zůstane přišité nadosmrti. Zemřu jako strážce
Purgatoria.“
„Mohl jsi skončit hůř,“ utěšoval ho Vergil, „každá revoluce přináší vítěze a pora�žené.“ Rozloučili jsme se jako přátelé.
„Už toho na tebe bylo dnes moc, viď?“ změřil si mě můj průvodce. „Namíříme si
to teď přímo k bráně svatého Petra. Abys věděl, je to dost mrazivé místo, ale zahřívá je
anděl dlouhým plamenným mečem. Nenech se vystrašit, bezdůvodně spálí jen osoby
propadlé obžerství, karbanu a nemravnému sexu.“
Rozhlédl se a zamračil. „Ale víš co? Už není vidět na krok a ohnivý meč vypadá
potmě opravdu zlověstně. Raději přespíme tady. V trávě bude jako ve vatičce.“
Když se vplížila noc, vystoupily nad obzor tři hvězdy, tentokrát omamně jasné,
bělostné, zářivé. „Naděje, víra a láska,“ zamumlal Vergil ospale na můj dotaz. „Uděláš
nejlíp, když tohle zaspíš.“
Za rozbřesku nás probudila zima jako v očistci. Umyli jsme se v rose, raději
jen v několika kapkách. Zvedl jsem oči, k bráně vedly tři vysoké kamenné schody.
Průvodce mi vysvětlil jejich význam: první stupeň je určen pro kajícího se hříšníka,
druhý pro smutek doznání a poslední probouzí lásku, která otevírá cestu ke zproštění
viny. Nakonec jsem se vydrápal až nahoru, ale kdyby bylo po mém, podruhé bych se
takové kalvárii raději vyhnul.
Když jsme se vydýchali, Vergil napřáhl paži jedním směrem: „Co tam vidíš?“
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„Nic moc. Jakousi zelenou skvrnu.“
„To je tvůj cíl. Rajská zahrada.“
„Myslíš jako ta, kde Eva s Adamem pěstovali jablka a fíky? A co ty, chceš mě snad
opustit?“
„Jsem nekřtěnec,“ přiznal se Vergil. „Dál už nesmím. Ale neboj se, ty patříš k těm,
co cestu do ráje naleznou.“
A tak jsem se vydal sám do neznáma, směrem k sotva patrné zeleni na obzoru.
Když jsem se ohlédl, spatřil jsem svého bývalého průvodce, jak mě s velkým odstupem
následuje, ale pak se jako ranní opar rozplynul v duhové kráse barev a slavičím zpěvu.
Vnořil jsem se do toho laskavého světa a přestal vnímat čas, ačkoli je možné, že tady
prostě žádný neplynul.
Až se přímo přede mnou stejným způsobem, jakým zmizel Vergil, cáry mlhy
ztělesnily do podoby mladé ženy oděné do tenkého letního roucha s ramínky a kar�mínovými květy, dosahujícího do půli lýtek. Na rtech se jí v opáleném obličeji usadil
úsměv a světlé vlasy, s nimiž si pohrával větřík, jí spadaly do půli zad. Pohlédl jsem jí
do oříškových očí a věděl, že se tady, v pozemském ráji, jmenuje Matilda.
„Vyslala mě má paní,“ přivítala mě svěžím dívčím hlasem. „Mám na tebe dohlédnout, abys nepodlehl svodům zahrady, čehož se mnozí ke své škodě nevyvarovali.“
Prošli jsme lesem omamně vonících azalek a zastavili se na břehu nevelké říčky.
„Léthé,“ vysvětlila mi. „Abys směl dál, musíš se napít, protože jen tak navždy zapomeneš na hřích. A tohle,“ ukázala na širší potok tekoucí hned za břehy Léthé, „je
Eunoé. Když ochutnáš, vybaví se ti všechny dobré skutky, které jsi v životě udělal, a ta
vzpomínka tě bude hřát. Už nikdy ti nebude taková zima jako dnes za rozbřesku.“
Nabrala z říčky do dlaní a přiblížila mi je k ústům: voda skutečně voněla vzpomínkami
a nevědomou touhou.
V poledne mi odkudsi přinesla kousek medové plástve a na můj tázavý pohled
odvětila: „Nemusím jíst, jsme tady všichni živi z krásy a vůně zralých plodů.“
Když se slunce začalo sklánět k západu za háj tamaryšků a obrovských fíkovníků,
dorazili jsme na širší mýtinu. Napadlo mě, že mě čeká další noc na tvrdé zemi. Vergil
se sice dušoval, že v rajské zahraně nenajdu ani stopy po štíru či hadovi, ale měl jsem
dobrý důvod být skeptický. Nechtěl jsem svému průvodci nezdvořile odporovat, byl
mi sympatický, ale v tomto případě se mýlil. Jednoho hada tady kdysi přistihli, je
na to očitá svědkyně a spousta historických odkazů i krásných maleb. Například ta
klasická od Michelangela Buonarotiho. A kde je jeden, jistě se najdou hadi další, to
dá prostý rozum.
Nestačil jsem se uložit, když se přímo před námi vynořilo nepočetné procesí, přímo z houští košatých pomerančovníků. Vedla je tmavovláska v bílé říze, s okouzlující
renesanční tváří, z níž zářily safírově modré oči. Byla ztělesněním krásy a věděla to
o sobě. Věděli to i drobní, nadšení andílkové, kteří poletovali všude kolem a mladou
ženu zasypávali omamně vonícími květy azalek a citroníků.
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„No dobře. Tak to bychom měli abdomen,“ povzdechl si docent Hlava poté, co nadiktoval do protokolu pitevní nález na břišní dutině. Měl před sebou osobu pohlaví
mužského, stáří nějakých třicet, maximálně pětatřicet let, somatotyp mezomorfní,
muskulatura vyvinutá. Osobu, která ovšem utrpěla mnohá zevní i vnitřní poranění.
Ten člověk musel prodělat něco jako srážku s horou. Náraz protrhl v břišní dutině
peritoneum a dokonce i capsulu Glissoni, Glissonovo pouzdro, v němž jsou uložena
játra. Taková zranění ještě nikdo nikdy nepřežil.
„Tak se podíváme na thorax.“
Ne že by nevěděl, jaký pohled ho očekává. Pitevním nožem provedl standardní
řez ve tvaru Y, který mu umožnil přístup k celému hrudnímu koši. Kleštěmi zručně
přestřihl zlámaná žebra. Na dvou třech místech protrhla pohrudnici i viscerální pleuru,
poplicnici, a došlo k traumatickému pneumotoraxu. Ošklivý pohled. Zkolabované plíce
byly jemně našedlé, zaregistroval mimochodem. Mladý muž žil ve městě, ale nekouřil.
„Dopravní nehoda, že?“ zeptal se docent Hlava své mladé, vcelku pohledné asistentky Lucie, aniž odtrhl oči od práce. „Nebo na něho spadl panelák?“
„Nehoda. Nějaká feťačka jela s největším landroverem v protisměru a smetla ho.
Totalšade. Ať žije legalizování drog. Škoda ho, zdá se, že to býval hezký chlap,“ odvětila
Lucie zadumaně při pohledu na široká ramena mrtvého.
„Proč ho přivezli sem k nám? Musel exnout na místě.“
„Ba ne, sice dýchal jen s ventilátorem, ale slaboučký tep měl. Zrovna jsem sloužila,
když s ním přijeli.“
„Tak to teda byl zázrak. Podívejte!“ vykřikl náhle docent Hlava.

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

Nedokázal jsem ze sebe vypravit ani pozdrav.
„Copak jsi za těch pár století zapomněl?“ zastavila se přede mnou s úsměvem.
„Beatrice,“ zašeptal jsem. „Beatrice di Folco Portinari. Mladá a krásná, jako když
jsme se poprvé setkali.“
„Zemřela jsem v pětadvaceti a od té doby nestárnu,“ usmála se šťastně a uchopila
mě za ruku. „Ale po celou dobu jsem tě sledovala, jak měníš jedno tělo za druhé.
Musela jsem počkat, až mi vyprší trest a zasloužím si tělo z nebeské příze. Abych tě
mohla povolat k sobě.“
„Trest?“
„Víš, když jsem umírala, spáchala jsem hřích. Vzala jsem ti srdce. To člověk nesmí,
to je dovoleno jen archandělu Rafaelovi. Měla jsem pak výčitky svědomí, ale hřálo mě
pomyšlení, že je už nikdy nedáš žádné jiné ženě. Že na mě nezapomeneš.“
„Zapomenout na tebe, Beatrice? Nikdy jsem tě nepřestal milovat.“
„Kvůli tobě jsem prošla peklem. Začneme znovu?“ objala mě kolem krku.
Voněla rajskými květy a sladkou nebeskou přízí, která stejně jako krásná dívka
neváží ani tolik, co pírko.
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„Co mám vidět?“ zeptala se Lucie dychtivě, protože se právě připravovala na první
rigorózum a do pitevny chodila s nadšením.
„Srdce!“
„Kde?“
„Právě že nikde! Tomu člověku schází srdce!“
„Takových chlapů znám víc,“ ujistila ho Lucie. „Není s nima pořízení. Nic si z toho
nedělejte, pane docente. Radím vám z vlastní zkušenosti.“
„Geniální nápad,“ sotva slyšitelně zašeptal docent Hlava stále ještě s vytřeštěnýma
očima a oroseným čelem. „Geniální… Tak ho prosím zašijte, paní kolegyně.“

Zdeněk Volný (* 1946). Do literatury vstoupil už koncem 70. let a jeho žánrem se stala
povídka, zejména science fiction. Několik desítek jich postupně vydal ve sbírkách Neděle na
prodej, Zlatá past plná času, Svět úžasný jako kapka jedu a Kronika zlatých časů. Z jeho románů
si zaslouží zmínku Den neposkvrněného srdce a trilogie Oko chiméry, Dračí dny a Vesmír je
lotosový květ. Důsledně se také věnoval překladům z angličtiny a převedl do češtiny řadu děl
předních světových sci-fi autorů včetně bestsellerů Michaela Crichtona (Jurský park, Skandální
odhalení), A. C. Clarka (Vesmírná Odyssea, Setkání s Rámou), Isaaca Asimova (Konec věčnosti)
a další. Překládal také soudobou americkou poezii (Kerry Shawn Keys, Andrew Hudgins aj.).
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Ráda bych si o sobě myslela, že jsem vcelku praktickej člověk. Žádnej, jak by řekla
máti, motýlek, co se s hlavou v nebesích toulá světem, nic pořádně nevnímá, a ani si
tak nepřipouští, že ho vlastní život občas míjí. Přesto musím uznat, že i já mívám svý
slabý chvilky. Už dlouho mě totiž provází takovej sen:
Představuju si, jaký by to asi bylo, kdybych se jednoho krásnýho dne probudila
na jednom z těch míst u moře, kde neustále vane lehkej vánek, ve kterým racci celý
dny plachtí nahoru a dolu, jako by neměli nic lepšího na práci, a donekonečna bych
poslouchala oblý lemy slunečníku, který se v tomhle vánku bez ustání třepotaj a měkce
při tom pleskaj o látku na vrchu.
Úplně to vidím před sebou – vzduch tu voní solí, slunce příjemně hřeje a člověk
nikam, i kdyby ho k tomu nutilo cokoliv, nespěchá. Všechno tu totiž má svůj čas. Svůj
řád. A vy si můžete bejt jistí, že na podobným místě nikdo nebude vaše úvahy rušit
prázdnejma pohledama nebo zbytečnejma otázkama. Jedinou vaší starostí zůstane,
abyste si zvykli na všudypřítomnej hukot lodí nebo na jemnej písek, co se vám furt
lepí mezi prstama, protože přesně tady – daleko od všeho – jste objevili klid, co už
nikdy nebudete chtít vyměnit za cokoliv jinýho…
Něco takovýho bych dokázala ocenit.
Zřejmě přitom nebude bůhvíjakým překvapením, že se mi obraz se slunečníkem
a rackama vloupá na mysl zejména ve chvílích, kdy by od něj realita mých dní nemohla
bejt o nic vzdálenější.
Většinou při tom vykukuju ven z mýho malýho, potemnělýho antikvariátu, kterej
jsem před pár lety převzala po máti, a při pohledu do ulice se pokouším odhadnout,
jestli už navždycky zůstane jen u mýho fantazírování.
Zatím to tak vypadá. Tahle horda starejch papírů kolem mě představuje, docela
bez přehánění, celej můj život. Rozhodně bych ale nechtěla, aby to vyznělo, že náš
podnik nemám ráda. Bylo by něco takovýho vůbec možný?
Náš antík je přesně jednou z těch malých, obstarožních provozoven, kde se prodíráte úzkejma uličkama, nasáváte ticho a při každým rychlejším pohybu se snažíte
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neshodit některou z těch pečlivě vyskládanejch knížek, o kterejch beztak z velký části
tušíte, že už je nikdo číst nebude. Vím to i já. Navzdory tomu jim dnem za dnem
věnuju veškerou svou péči a nepřestávám věřit, že se jich někdo ujme, protože každej
má přece nárok na druhou šanci. A starý bichle obzvlášť.
Lidi mi na to konto občas říkaj, jak je skvělý, že podobný místa pořád existujou. Že
se ještě nestaly reliktem minulosti. A já jim rozumím. Kdybych nebyla sama sebou,
asi bych tu hubenou holkou nasoukanou v těsných džínách a bílým triku, co se občas
mihne za uzonkou výlohou, obdivovala úplně stejně: obklopená svazkama starejch
papírů, jejichž vůně vám nikdy nezevšední, tu mám spoustu klidu na čtení i vlastní
myšlenky a jednomu skoro ani nevadí, že rozhodně nevlastním žádnej výnosnej byznys.
Právě naopak. Kdyby mi po tátovi nezbylo trochu úspor, už dávno bych to tady
musela zavřít. Zkrátka bych jednoho dne nevynesla bednu s těma nejlacinějšíma
knížkama ven před podloubí, svazky uvnitř by si rozebrali nadšenci z okolí a byl by
konec. Prostě šlus.
Něco takovýho ovšem nepřipadá v úvahu hned ze dvou důvodů: jednak bych
porušila knihkupeckou tradici, která se naší rodinou táhne už dlouhý léta a je snad
tím posledním, co nás ještě pořád spojuje. A druhak, a to je ten hlavní kámen úrazu,
bych v případě přiznanýho krachu musela začít řešit, co se sebou. Nebo s mámou.
Prostě se vším, co se děje mimo tyhle zdi.
Obloukem bych se tak dřív nebo pozdějc vrátila ke svý prosluněný představě.
Znovu by se mi v uších rozezvučel hukot moře a pleskot pruhovaný látky a já bych
si kvůli svý nerozhodnosti připadala stejně bezradná jako ve chvíli, kdy mi před lety
kvůli mámině nemoci spadlo tohle vetešnictví do klína.
Tady mezi knížkama je zkrátka moje místo. A na tom se rozhodně nic nezmění.
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Za tu dobu, co ve svým antíku prakticky žiju, jsem si musela zvyknout hned na
ledasco: na ranní nudu, kdy se v krámě neukáže ani noha; na odpolední frmol, pro
kterej někdy nestačím přerovnávat vytahaný knížky; a pak taky na skutečnost, že se
moje zaměstnání neobejde bez kontaktu s lidma.
Nemůžu říct, že bych byla vysloveně nespolečenská. To úplně ne. Někdy se mi ale
zdá, že je všech těch interakcí na můj vkus až příliš.
Nejvíc mě o tom přesvědčujou ty chvíle, kdy mě zvonek nad dveřma vytrhne
z ticha rozečtený knížky a já na sobě cejtim, že bych radši ještě pár okamžiků zůstala
uprostřed příběhu, než abych se jako na povel usmívala, rozdávala rady a zůstala
smyslama zakotvená v přítomnosti pro každýho, kdo ke mně zrovna zavítá. A že si
ke mně hledaj cestu roztodivný lidi.
Jsou mezi nima ti, co po všech čertech sháněj ty nejpodivnější tituly, o jakých
většina smrtelníků jaktěživ neslyšela, anebo rozumbradové, kteří by si zhruba za třetinu ceny nejradši koupili nejnovější trháky od autorů a autorek, který znaj z novin
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Stane se tak ve chvíli, kdy se ve dveřích objeví jeden podobně starej pán jako všichni
ti ostatní, kteří s obdobnýma knížkama obvykle přicházej, aby se jim následně v očích
usídlilo tolik strachu, jako by snad na mým verdiktu záviselo jejich přežití.
„Nelíbilo by se vám něco z toho?“ ptá se mě stařík skřehotavým hlasem.
Zběžně projíždím jeden titul za druhým a nakonec musím, bez jakýkoliv škodolibosti (její nepatrnej destilát si nechávám jen pro svůj sešítek), slušně odmítnout.
„Víte,“ snažím se znít mimořádně mile, „tyhle knížky už dneska nikdo vlastnit
nechce. Nanejvejš si je někdo občas půjčí v knihovně, ale tím to hasne.“
„Vážně?“
Ve tváři toho dobráka se zaleskne upřímnej smutek.
„A co s nima mám dělat?“
Vyhazovat knížky je barbarství. Tady by se to ale skoro nabízelo.
„Popravdě nevím. Co je odnést na nádraží?“ navrhnu. „Do takových těch poliček,
kde si vyberete knížku do vlaku?“
Pantátův smutek se ještě prohloubí a já si vyčítám, že jsem vůbec něco říkala.
„Když já mám takovejch beden doma ještě několik. Nemohla byste ode mě, milá
slečno, aspoň tuhle jednu přijmout jako dar?“
Jen to ne. Prosím.
„Jako dar od starýho muže, co si za rohem vybere z bankomatu dvě stovky a manželce řekne, jak dobře pochodil?“
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a obrázkových časopisů, a jen těžko si nechaj vysvětlit, že to tak nefunguje. Nejvíc
práce je ale s poslední skupinou návštěvníků, docela speciální, kterým říkám nabízeči.
Obvykle se jedná o starý, štříbrnovlasý pány (anebo ještě starší a stříbrnovlasatější
dámy), který navzájem kromě vzhledu spojuje především neochvějnej dojem, že zrovna
jejich půda doteď ukrejvala ty největší poklady literatury. Problémem ovšem je, že já
jim ve většině případů musím nějak delikátně naznačit, že to úplně není pravda. Že
je to vlastně naopak.
Kolikrát už mi takhle někdo nabízel dokonale zachovalej výtisk Ažajevovy agitky
Daleko od Moskvy anebo další netknutou kopii Tichýho Donu od Šolochova?
Krátká odpověď by mohla znít, že se to děje pořád. Jenže já o tom mám náhodou
přehled: na okraj sešitu, kam si zapisuju tržby, si totiž dělám s těmahle dvěma konkrétníma knížkama čárky. A tak, prosím pěkně, vím, že v tomhle duelu vede Šolochov
nad Ažajevem o pět zářezů s devatenácti nabídkama.
No fakt!
Hned devatenácti lidem stálo v posledních pěti letech za to, aby se ke mně vypravili
a pokusili se mi podstrčit tenhle sovětskej skvost, kterej mám pochopitelně v nabídce
taky, jenže nikdo ho už roky nevzal ani do ruky, natož aby zvažoval koupi. A já se tak
akorát musím potají smát, když si dneska udělám jednu novou čárku.
Dvacátou.
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Moje lítost zdolá novej vrchol. A tak nakonec přikývnu.
„Jste báječná.“
Páni. To mi žádnej chlap už roky neřekl. A aby toho nebylo málo, tenhle konkrétní
mi pak kromě komplimentu věnuje ještě jeden vděčnej úsměv, nechá pozdravovat máti
a bez dalších ceremonií se mi jeho shrbený záda ztratí z dohledu za nejbližším rohem.
Ještě pár chvil se za ním dívám, jako bych doufala, že se vrátí a přepravku si vezme
zase zpátky. Takový štěstí mě ale nepotká.
Projdu si ten danajskej dar ještě jednou od začátku do konce, jako bych si nechtěla
připustit, že jsem nic prodejnýho nepřehlídla, a nakonec mě napadne to jediný, co
mi furt opakuje i máma: pokud se nenaučím říkat ne, jednou se mi všechno sesype
na hlavu.
A má recht. Asi bych ji měla poslouchat častějc.
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Večer bednu odnesu do baráku naproti, kde s mámou bydlíme. Já v přízemí, ona
o patro vejš. Hodím bednu s knížkama pod stůl, dám si na ně nohy a pomalu spočítám
tržbu. Dělám to vždycky až doma, ani nevím proč.
Když jsem hotová, na moment zavřu oči a párkrát se zhluboka nadechnu.
„Tak co? Je to aspoň čtyřciferný?“ promluví na mě unavenej hlas.
V prvním okamžiku se zhrozím.
„Co tu děláš?“
Máma je v košili. Oči má podlitý krví. Tvář pobledlou. A její slaboučký ručičky
opřený o futra mi nanovo připomenou, jak moc v posledních dvou letech sešla.
„Já bych ti přišla ohřát večeři…“ zvednu se od stolu a máti odvedu do jejího kamrlíku.
Nejsem na to pyšná, ale nechodím sem zrovna ráda. Okna jsou tu malý, umouněný a z ložnice samotný se už dávno vytratila jakákoliv snaha o zachování sebemenší
útulnosti: přes židli se tu věčně kupí starý prádlo, skříně jsou pootvíraný a na stolku
u postele není jediná fotka nebo osobní předmět, kterej by prozrazoval, kdo tu tráví
celý dni. Místo nich jsou tu vyskládaný tuby s lékama. A pak ještě něco dalšího. Něco,
co mě i dneska donutí změnit hlas, ačkoliv si to nepřeju.
„Tys zase nic nesnědla?“ kárám máti při pohledu na talíře se snídaní a obědem.
Zůstaly tu ležet přesně tak, jak jsem je přes den přinesla.
„Nemám hlad.“
Hm, a já zas sílu, abych to nahlas nějak komentovala.
Podobnej dialog už jsme vedly mockrát. Vlastně už ho máme za sebou tolikrát,
že to skoro vypadá, jako by se naše rozmluvy začaly od jistýho okamžiku řídit hodně
strohým scénářem. Den za dnem, měsíc za měsícem zůstává stejnej. A já se občas
musím v duchu ptát, co dělám špatně.
„Tak povídej, Terezko,“ pobídne mě měkce.
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Čeká jen na to, až jí, jako kdykoliv jindy, převyprávím všechno, co jsem toho dne
viděla. Kdo přišel. Co říkal. Kolik u nás nechal. A jestli se na ni někdo neptal.
To poslední máti vždycky jen tak naznačí, jakoby mezi řečí. Jenže já už dávno vím,
že zrovna tohle ji zajímá ze všeho nejvíc.
Tak jo. Ač mám myšlenky jinde, pomalu se do toho pustím. Zmíním se o ránu,
kdy se v krámě nikdo neukázal. Nastíním děj knížky, kterou jsem rozečetla – Smrt je
mým řemeslem od Merla. A nezapomenu se zmínit ani o odpoledni, kdy přišel chlápek
s bednou. Jen díky němu mám přece dvacátou čárku! To je velká věc.
Jakkoliv bych ale ráda zašla od větších detailů, tentokrát se mi to nedaří. Jsem dost
odměřená, možná až komisní. A když se očima nanovo otřu o netknutý jídlo, sama
pochopím důvod.
Najednou zmlknu.
Máma na mně visí pohledem. Je trpělivá. Jenže pak jí samotný dojde, že mě ta věc
s obědem furt nepustila, ale nechci se na ni zlobit, a proto teď nic dalšího neříkám.
Zúčastněně se mnou drží basu. Složí ruce do klína, s jakousi ladností, kterou byste
od člověka v její situaci nečekali, přehodí nohu přes nohu a otočí se k oknu, kterým
dovnitř proudí nažloutlý světlo pouliční lampy. Máma vypadá, jako by z matnýho
problikávání žárovky chtěla vyčíst tajný znamení, že je zas dobře. Že se může mluvit.
Po dalším záchvěvu ticha se ale obrátí zpátky ke mně. Zřejmě už to dál nedokáže.
A mě napadne, že ji možná přemohlo něco, s čím chtěla ven už dávno.
„Ty Terezko… Co ode mě vůbec čekáš?“
Zvednu k ní oči.
„Že už z postele do smrti nevylezu?“
Máti nezní naštvaně. To vůbec. Spíš se mi zdá, jako by se skutečně a bez jakýkoliv
trpkosti chtěla dozvědět, co si doopravdy myslím. Jak to celý plánuju.
Pomalu se nadechnu. Sbírám sílu vyslovit to všechno, co ve mně už dlouho roste.
Ta chuť zmizet. Zaslechnout zas parníky jako tenkrát, když jsme poprvý společně
vyjeli na sever Itálie. Zkrátka a dobře: vrátit se v čase a nechat tohle všechno, co nás
pronásleduje, daleký budoucnosti.
Jenže to bohužel nejde.
Co od ní čekám? zní mi dokola v hlavě. Otázka se dál pohupuje ve stojatým vzduchu
ložnice a nikam nemizí. Ani nemůže. Brzo se totiž ukáže bejt přesně jednou z těch, na
kterou by člověk nejradši odpověděl tolik námitek a obav, že se ve všem tom množství naráz nahrnou do bran úsudku, ucpou je, a jednomu tak nezbyde než se nanovo
odmlčet. Jako bych už nikdy znovu neměla promluvit.
„Ne, vážně,“ špitne. „Jak si to představuješ?“
Fakt se mě ptá zrovna na tohle?
„Myslím úplnej konec,“ potvrdí moje podezření.
Cítím se bezradná. Nenapadlo mě, že nás zrovna dneska dvě porce netknutýho jídla
přivedou až sem. Přímo nad samej okraj propasti, do který máma zřejmě už nějakou
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dobu zírá, zatímco já samu sebe přesvědčuju, že nám k ní ještě zbejvá pořádnej kus
cesty. Vlastně tak velkej, že si existencí jámy ještě ani nejsem jistá.
„Dobře víš, jak se věci maj. Nemůžeš přece čekat, že…“
Chvíli přemejšlí.
„…že zbytek svýho času strávim zalezlá pod peřinou, s plným břichem jídla, na
který nemám sebemenší pomyšlení, a poslušně si počkám na to, až na dveře zaklepe
zubatá. Nebo jo? Takhle to má bejt? Ty se budeš v krámě přehrabovat knížkama a já
se zatím budu bát usnout, aby to náhodou nebylo naposledy?“
Mámin hlas je rázem tak tenounkej, až se mi sevřou útroby.
„Kolikrát jsem ti řekla, že se na krám máš vykašlat? Že to za to nestojí? Že se máš
vrátit do školy?“
„Když táta…“
„Táta, táta! Ten je dvacet let mrtvej, moje milá. A při vší úctě k němu – některý
příběhy maj prostě svůj konec, za kterej by se chodit nemělo. Tohle je přesně jeden
z nich. Krám se měl zavřít nejpozdějc ve chvíli, kdy…“ máma si přejede pod levým
prsem. „Přišla ta potvora. Byl by teď pokoj.“
Uvnitř mě zavládne dokonalý bezvětří.
„A co bych v takovým případě měla dělat já? Kdybych krám zavřela?“ vyklouzne
ze mě zničehonic. Karty jako by se rázem obrátily.
„Dívat se, jak…“
Máma se při mých slovech nepatrně narovná.
„Jen to řekni.“
Naprázdno polknu.
„Jak umírám?“ její hlas docela ztratí veškerou barvu.
Jo, přikývnu. Nahlas to vyslovit nedokážu.
Máminy odevzdaný oči se na mě usmějou. Docela jinak než kdykoliv před tím.
„Ale Terezko… Máš pocit, že bych tě při něčem takovým nechala?
Pár okamžiků je ticho.
„Už dávno by tu jedna z nás nebyla.“
Nemám tušení, co mi tím chce naznačit. Kde bysme jako byly?
Najednou se nedokážu na nic soustředit. Veškerou moji pozornost zaměstná
přesvědčení, že mě pohltilo dno jámy, co je celou dobu tady. Teď už to vím. Sama
se krátce nahnu nad tu spoustu prázdna, ale vzápětí zatřesu hlavou. Radši podobný
myšlenky přeskočím jako kaluž, který si člověk pro samej spěch do posledního okamžiku nevšimnul, a zkusím zapomenout, že se mi kdy připletly do cesty.
Máma mě mezitím vezme za ruku. Dlaně má překvapivě teplý. Proč by taky ne?
To už jsem jí stačila skutečně pohřbít? Moje výčitky akorát o něco povyrostou. Máti
mě pohladí ve vlasech, já složím hlavu do jejího klína a snažím se odhadnout, co by
mi na moje úvahy řekla.
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Možná je docela jasně tuší. Možná maj v jejích představách daleko pevnější obrysy,
než bych si sama dokázala připustit. Nevím. Ničemu už bych se nedivila.
Dneska už nic z toho ale nezjistím. Ani jedna z nás už neřekne jediný slovo.
Jsme vedle sebe, přesto každá jinde.
Mít odvahu, nenechám to tak…
Už by bylo načase.
Než se ale odhodlám cokoliv udělat, odněkud se ozve šumění vln a spolu s ním
vzdálenej zpěv racků. Nejdřív jen potichu, pak začne sílit. Celý hejno štěbetavých ptáků
se mi postupně uhnízdí v hlavě, zobákama si začne načechrávat peří a s nečekanou
jemností si navzájem vymění svý nerozluštitelný kódy. Dokonalej obraz, napadne mě.
Jenže pak, jako když vystřelí, se rackové do jednoho zvednou do vzduchu a frnknou
pryč.
A právě v tu chvíli si poprvý uvědomím, že máma je jedním z nich.
Odteď už napořád.

Lukáš Boček (* 1988). Gymnaziální učitel, novinář, začínající autor. Vystudoval učitelství
českého a anglického jazyka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současnosti
dokončuje revize svého prvního románu Dravci z kaluží.
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V poslední době se u nás objevují početné příspěvky týkající se kulturní paměti.
Ale jen málokterý z nich zohledňuje složitou provázanost tzv. figur retrospektivy
s otázkami literární tradice. Jak nesnadné – na rozdíl od lehkovážného „přepisování
dějin“ – je připomínání minulosti v kulturním povědomí, a ještě těžší pak přehodnocování známých obsahů, ukazující přitom rozporuplné polské zkušenosti. Krakovský
badatel Stanisłav Balbus, věnující se problematice intertextuality, už v devadesátých
letech rozlišoval obecně uznávaný kánon literárních děl a na druhé straně opakující
se schémata interpretace, jinak řečeno – zdůrazňoval zprostředkované představy
o minulé tvorbě coby dynamický proces, který od nás vyžaduje, abychom vžité mínění v rámci aktuálního estetického názoru neustále prověřovali.1 Jenže čtenáři se
riskantnímu přehodnocování vlastních myšlenek raději vyhýbají.
Zastavme se u jednoho z příkladů. Od té doby, co Wydawnictwo Morskie se sídlem
v Gdaňsku vydalo v roce 1995 román Stefana Chwina s názvem Hanemann,2 próza
dodnes mezi literárními kritiky i běžnými čtenáři vyvolává značné rozpaky. Podle
Przemysława Czaplińského, jenž v knížce Polsko k výměně (Polsko do wymiany, 2009)
Chwinovu tvorbu podrobně analyzuje,3 román Hanemann vychází v době hektických
společenských změn, a přitom brání smysl pro řád a kontinuitu a svým vyzněním
podporuje rodící se představy o liberální demokracii. Zakládá jinou interpretaci dějin,
kdy si uvědomujeme, že jedním z důsledků druhé světové války bylo vysídlení Němců,
po němž následovala homogenizace polské společnosti. Postupně se vytratilo akceptování různorodosti a zmizel cit pro jemné nuance mezikulturních vztahů, neřkuli
lidského soužití vůbec. Naproti tomu dekonstrukcionista Piotr Pietrych ve sborníkové

1 Balbus, Stanisław. Między stylami, Universitas, Kraków 1996.
2 Chwin, Stefan. Haneman, Wydawnictvo Morskie, Gdańsk 1995; pracujeme s českým vydáním: Chwin,
Stefan. Hanemann, Host, Brno 2005, přeložil Petr Vidlák.
3 Czapliński, Przemysław. Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, WAB,
Warszawa 2009, s. 74, 84 aj.
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studii s ironickým titulkem Román o porcelánu4 vytýká Chwinovi anachronické pojetí
Němců. Buď jsou v autorově literární fikci – tvrdí – jenom ztělesněním všeho zlého,
nebo naopak – jako tajemný hrdina Hanemann – představují někoho „odlišného“,
jenž nikomu nekřivdí a snaží se za všech okolností sžít s měnícím se prostředím
rodného města. Z románu není patrné, jak byly německo-polské vztahy v různých
dobách složité ani jak se utvářely konfliktní lidské postoje dvou etnik a odlišných politických orientací tehdy, kdy se Poláci i Němci jednou ocitali v pozici většiny a jindy
zase menšiny. Neméně kritický je vůči Chwinovi také Dariusz Nowacki,5 patřící mezi
stálé spolupracovníky měsíčníku Twórczość. Soudí totiž, že se u prozaika stále opakuje
stejný problém vyhýbání se současnosti a upřednostňování paraboly před realistickým
románem, aby se nemusel vyjádřit k tomu, jak dnešní Poláci žijí a co si myslí o novém
uspořádání společenského systému. Podle recenzenta autor v uzavřeném světě svého
textu provozuje svéráznou autotematizaci, zaujímá metaliterární stanovisko, pokouší
se zjistit „atraktivní“ účinnost pohrávání si se symboly „starých časů“. Konečně Anna
Nasiłowska,6 literární historička z Polské akademie věd, v polemice s kontroverzními
názory zmíněných kritiků zařazuje Chwinovu prózu do dvou spolu souvisejících
kontextů – jednak ve smyslu Kunderových úvah do mnohoznačné kultury „střední
Evropy“, jednak do specificky polského kontextu „malých vlastí“ („małe ojczyzny“).
Oba kontexty se u Chwina spolu střetají.
Ano – gdaňský prozaik nenabízí lehkou četbu. Nemůže tomu být jinak, pokud
se snaží – v hypotetické rovině – rekonstruovat prostřednictvím hlavního hrdiny
a dalších Němců myšlení jiného etnika. Spolu s autorským vypravěčem nasloucháme
z časového odstupu vzpomínkám různých osob na titulní postavu – lékaře z anatomického ústavu. Ale zpočátku nedovedeme hrdinu, ani svědky nebo účastníky, zařadit
do kontextu, který by smysl reminiscencí pomohl osvětlit. Jakkoli jsou vzpomínky
útržkovité a v mnohém ohledu nedopovězené, obsahují konkrétní detaily, kdežto upozaděné jsou historické souvislosti, nevíme skoro nic o společenské struktuře Gdaňska,
nanejvýše tušíme pozadí tehdejších událostí a zkusmo si skicujeme v duchu povahu
doby. Ostatně už sám název úvodní kapitoly Čtrnáctého srpna je neúplný, chybí mu
vročení a svou „konkrétností“ neodpovídá tajemnému charakteru hlavního aktéra
a ještě tajemnějšímu významu jeho činu: po letech strávených při pitvách najednou
odejde před zraky studentů medicíny od mrtvoly, v níž zřejmě kohosi rozpoznal, a na
pracoviště se nikdy nevrátí. Nepřipomíná to snad způsob, jakým postupně získáváme
alespoň matnou orientaci v neznámém místě a začínáme si sami pro sebe skládat
dohromady něčí životní příběh?

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

K ontemplum

4 Pietrych, Piotr. Powieść o porcelanie. Inne spojrzecnie na ‚Hanemanna‘ Chwina, in Literatura polska
1990–2000, Cieślak, Tomasz – Pietrych, Krystyna (eds.), t. II, UJ, Kraków 2002.
5 Nowacki, Dariusz. Św. Aleksy z Gdańska, Nowe Książki, 2003, č. 4.
6 Nasiłowska, Anna. Literatura okresu przejściowego, PWN, Warszawa 2006, s. 148.
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Vstupní rozpor mezi osobními reminiscencemi a upozaděnými dějinami nabírá
na síle ve druhé kapitole nazvané Okno. Tentokrát v detailních „záběrech“ sledujeme
přímo titulní postavu krátce po odchodu z ústavu, pozorujeme ji, jak chce spálit foto
grafie jakési ženy a posléze si své chování rozmyslí. Dokonce vstupujeme do vnitřního světa sledované osoby a jsme svědky jejího duševního rozpoložení – prožíváme
tzv. personalizaci narativní perspektivy:
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„[…] je to ona? Nemohl jsem se soustředit. Všechno začalo dávat smysl. Všechny nitky vedly
jedním směrem – tam, do přístaviště k temné vodní hladině. Jak to vůbec mohl nevědět?
Obrazy se spojily jako kovové piliny a magnet – do ledově přesného vzoru.
Setkali se před třemi dny v prvním patře gasthausu v Glettkau. Molo s přístavištěm, kam
každý den ve tři připlouvala ona loď, bylo vidět z okna.
Tři dny…
Tehdy stála u okna. Stahovala si vlasy. Brala dlouhé jehlice s kostěnou hlavičkou rozsypané
na desce stolu, podržela si uvolněnou kadeř, jejíž lesk ho fascinoval, a obratně vsunula
prsty pod tmavý pramen. Ale přece jen (teď si tím byl naprosto jistý) to udělala mnohem
pomaleji než obvykle, pohyb ruky – jak si toho mohl nevšimnout? Stála u okna, její profil
se odrážel ve skle, za nímž se modralo moře, profil tak blízký, že stačilo natáhnout ruku,
ale přesto cítil, že se mezi nimi něco objevilo, jako závoj, skoro neznatelný […].“7

Na předchozí obsahy se nyní vrství nová tematická linie, vyvstávají před námi ve
slabých náznacích obrysy Hanemannova milostného příběhu, čteme o chystané cestě
vlakem, kterou na ženino naléhání odložili. Ve spojitosti s úvodními informacemi
o výbuchu na výletním parníku, kde byla nalezena mrtvá Luisa Bergerová vedle těla
pravděpodobného pachatele, začínáme tušit, že se Hanemannova přítelkyně s kýmsi
tajně sešla a že ona vynucená schůzka za doktorovými zády patrně souvisí s milostným (?) nebo šířeji existenčním (?) rozčarováním, že je další podobou citového stavu,
Hanemannem označovaného jako „závoj, skoro neznatelný“. A opět, i když se ptáme
na příčiny toho, co se na lodi stalo, narážíme na rozpor mezi hrdinovým pohledem
a historickou zkušeností, mezi detailními záběry čehosi jedinečně osobního a matným
pozadím společně prožívané doby.
Vlastní princip svého vyprávění Chwin prozrazuje až v následujících kapitolách
Vyhazov, Věci nebo Flanel, plátno, hedvábí. Dílčí „oral history“ v nich opakovaně staví
do protikladu k jakékoli schematizaci dějin vždy soukromé prožitky. Ve skutečnosti
lidé získávají pouze izolované každodenní zkušenosti a ty si následovně v nedokonalé,
byť podrobné podobě uchovávají v paměti, mění je – mnohdy nevědomky a spontánně – na vyprávěné příběhy a na vlastní „ego dokumenty“. Naproti tomu dějepisná
schémata sice společenský vývoj vysvětlují, jenže nedovedou se ubránit vládnoucí
7 Podle českého překladu Chwin, Stefan. Hanemann, Host, Brno 2005, s. 13–14.

K ontemplum
ideologii a jsou nakonec nespolehlivější než konkrétní zážitky. Osobní a „garantované“
se vždycky střetává s neosobním a „konceptuálním“. Chwin ve zmíněných kapitolách
nejprve reprodukuje vypravěčův rozhovor s jistým Franzem Zimermannem, jemuž
se koncem třicátých let podařilo z Gdaňska uprchnout do Švédska a jenž si z velkého
časového odstupu zapamatoval tehdejší podezření nacistů, že Hanemann se stýká
s protifašistickou opozicí, a proto ho příslušné úřady z anatomického ústavu vyhodily,
takže – v rozporu s veřejným míněním, či přesněji s fámou – neodešel z pracoviště
dobrovolně, natožpak z čistě soukromých důvodů. V dalších úsecích textu pak Chwin
zobrazuje přípravy gdaňských Němců koncem války na útěk před Rudou armádou
a v této souvislosti zvolenou kompozici osobních vzpomínek a společenského pozadí zase posouvá do jiné roviny, nyní roviny až fantaskní. Spolu s lidmi tentokrát
„promlouvají“ rovněž věci. Anebo snad lidé do věcí během každodenního života
nevložili svou „duši“? Na několika místech kapitol Věci nebo Flanel, plátno, hedvábí
mimo jiné čteme:
„[…] Bílé servisy ve tvaru labutí a pelikánů, něžné cukřenky ze stříbra vypadajícího jako
divoké kachny s tyrkysovým očkem, mističky na hruškovou zavařeninu – všechny tyto
tvary vyděšené svou rafinovanou a nepraktickou formou snily o dokonalé jednoduchosti
plechů, jež se dají snadno zasunout pod podlahu nebo mezi trámy stodol a opuštěných
mlýnů […].“8

A těsně před odchodem z domu zase sledujeme jednu z doktorových sousedek:

8 Tamtéž, s. 24.
9 Tamtéž, s. 31–32.
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K dalšímu obratu ve vyprávění dochází v kapitole Rákosí, kde se dozvídáme o Hanemannově novém a neméně překvapivém činu: nejdříve se spolu s Walmannovými
vydává na útěk k přístavu, aby s nimi vstoupil na loď, ale v posledním okamžiku,
kdy je v sílícím ostřelování přístavu ohlušen výbuchem granátu, zůstane na pevnině

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

„[…] Paní Walmannová se zatajeným dechem strčila ruku mezi chladné bílé plátno, křehký
květovaný kreton, měkký flanel, jemnou bavlnu, a nahmatávala drobné rozdíly, jichž si
nikdy nevšimla, protože teď, když si klekla před nejnižší polici, měla pocit, že může neomylně a se zavřenýma očima poznat podle měkkosti látky, pevnosti vazby, podle hladkosti
niti, která blůza patří Evě, která Marii, která prostěradla jsou z jejich manželské postele
a která z postele děvčat. Brala do prstů naškrobené okraje, vsouvala ruku až po rameno
mezi prostěradla, a tehdy se v růžku zvednutého okraje bílé látky objevoval rodinný monogram Walmannových, jejž vyšívala ještě babička – velké W, podobající se stopě kuřecího
pařátu namočeného do fialového inkoustu.“9
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a nevrátí se domů. Rovněž v tomto případě vypravěč zjišťuje podrobnosti až díky
jakémusi Heinrichu Mertenbachovi, za války mladičkému členovi domobrany, s nímž
hovoří o mnoho let později v západoněmeckém Worpswede. Ve výčtu podobných situací bychom mohli pokračovat až do chvíle, kdy zhruba ve třetině románu začínáme
vnímat už poválečný Gdaňsk očima malého Poláka, který se v retrospektivě ukazuje
být vypravěčem, onou osobou, co se prostřednictvím cizích i vlastních vzpomínek
pokouší rekonstruovat Hanemannův životní příběh a co se ocitá v témže domě jako
lékařův soused.
Kusé a časově zpřeházené obrazy, jaké vyvstávají ze vzpomínek, celý nesourodý
materiál, do něhož pronikáme navíc clonou několika pohledů a navzdory překážce
největší – dlouho utajenému rámcovému vypravěči, který je jednou z postav vystupujících v románu – fakticky méně mluví o samotném Hanemannovi, zato více mluví
o svědcích jeho „případu“, včetně – v poslední části prózy – záhadných postav Ukrajinky
a němého chlapce, s nimiž Hanemann nakonec opustí společný polsko-německý domov,
aby se (definitivně?) ukryl neznámo kde před dotírajícími polskými estébáky. Všichni
svědci, každý jinak a v jiné době, si do Hanemannova obrazu promítají především
sami sebe, všichni si podle rozdílných životních zkušeností – jazyk a obyčeje nevyjímaje – hrdinův obraz tvoří k obrazu svému. Není pak právě tato rovina hodnocení
druhého člověka každým z nás tím nejvlastnějším podhoubím historických dramat?
A nespočívá právě v ní i naděje na vzájemné porozumění mezi lidmi v kterékoli době
a za jakýchkoli okolností?
Kromě kusých a časově zpřeházených obrazů jsou však v románu nápadné tři
opakující se leitmotivy, které nesourodý materiál Chwinova vyprávění sémanticky
spínají. Za první leitmotiv můžeme považovat několikerou situaci „nutného rozhodnutí“, nejdříve v souvislosti s Hanemannovým odchodem z ústavu a se smrtí jeho
přítelkyně na parníku. Oba cítí nutnost změnit dosavadní život a – jak se později
Hanemann domnívá při četbě o Kleistovi – považují se za součást „umírajícího světa“,
včerejšího neoromantismu či včerejší secese. Později leitmotiv „nutného rozhodnutí“ vyvolá odchod Němců z Gdaňska, soužití Hanemanna s polskou rodinou a útěk
trojice ohrožených protagonistů před polskými estébáky neznámo kam. Za druhý
leitmotiv můžeme pokládat fenomén „zabydlení se“, ať už máme na mysli nejdříve
sepjetí Němců s povoláním, domovem a sousedstvím, anebo posléze hrdinovo sblížení se jak s polskou rodinou, tak s Ukrajinkou a němým chlapcem. Třetí leitmotiv
můžeme najít v lidském vztahu k předmětům, do nichž osoby vkládají „duši“ a díky
tomu v nich i po odchodu nebo smrti přežívají. Personifikace věcí nakonec pomáhá
překročit hranice omezené komunikační paměti jednotlivých aktérů a podílí se na
kontinuitě paměti kulturní, a to s mnoha symbolizačními přesahy.
Bez ohledu na to, jak se kritikům a historikům daří rozkrýt celou sémantiku
Chwinovy prózy, znalci mají jedno společné: málo se zamýšlejí nad tím, že gdaňský
autor je nejen prozaikem, ale také literárním teoretikem, historikem a publicistou.

10 Ulicka, Danuta. Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury
w Europie Środkowo-Wschodniej, Universitas, Kraków 2007.
11 Chwin, Stefan – Rosiek, Stanisław. Bez autorytetu, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981.
12 Janion, Maria. Projekt krytyki fantazmazycznej, PEN, Warszawa 1991.
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S jistou nadsázkou lze v této souvislosti Hanemanna vnímat jako uměleckou paralelu
k myšlence Danuty Ulické,10 že se v poslední době literární věda stále více sbližuje
s beletristickými postupy a do myšlení o literatuře proniká potřeba zakoušet „formování narativu“, prostřednictvím zkusmé metaforizace výpovědi odhalovat skrytou
potencialitu slova, spolu s komponováním příběhu překračovat pomyslnou hranici
reality (fakticky) a imaginární fikce. Ne náhodou Stefan Chwin spolu se Stanisłavem
Rosiekem v roce 1981 publikuje soubor statí Bez autority (Bez autorytetu).11 Badatel
zpochybňuje běžnou praxi na univerzitách, kdy polonisté lpějí na jednou zvolené
metodologii, ať strukturalistické, mýtografické, hermeneutické, psychoanalytické
nebo jiné, zřídkakdy vykračují mimo filologicky chápanou literární vědu a v tomto
duchu vychovávají své studenty. Taková praxe – tvrdí – vede jedině k myšlenkové
sterilitě, popřípadě k přitakávání všemu danému. Skutečnou vědeckost Chwin spatřuje v propojování různých přístupů, včetně zohledňování filozofie, historiografie či
sociologie, a interdisciplinární optiku nazývá „synkretismus“.
V době, o níž mluvíme, romanopisec a badatel úzce spolupracuje s Marií Janionovou,
přední znalkyní romantismu a iniciátorkou tvůrčích seminářů na gdaňské univerzitě,
vyúsťujících do série sborníků s názvem Transgrese (Transgresje). Janionová považuje
za ústřední problém literárnosti fantazmata – proměnlivé představy z pomezí vědomí a podvědomí, ustálených obrazů a obrazů teprve vznikajících, a fantazmatický
fenomén pokládá dokonce za styl humanistického myšlení moderní doby, patrný
třeba z románů Michela Tourniera nebo z filmů Luchina Viscontiho. Jak Janionová
ukazuje ve stati Projekt fantazmatické kritiky (Projekt krytyki fantazmatycznej, 1984),
jejíž název se později stane titulem knižního souboru (vydán teprve v roce 1991),12
duchovní svět člověka je do té míry neproniknutelný, do jaké si nechceme přiznat,
že žijeme zapleteni do sítě existenciálních domněnek o druhých i o sobě samých, do
sítě utopií a antiutopií anebo do „divadelních rolí“ spektakulární hry. Badatelka se
přitom – mimo jiné – dovolává Milana Kundery a parafrázuje jeho úvahu o střední
Evropě jako o Freudově světě zabydlovaném Kafkou, Haškem, Musilem, Brochem
a Gombrowiczem, světě nekonečného zakoušení bojů nikoli o moc, ale o „image“.
Uplatňujeme-li během četby Chwinova románu hermeneutický přístup – znovu
interpretujeme cosi už dříve zinterpretovaného –, měříme se s problémem zastírání
staré tradice německé literatury a kašubského folkloru na baltském pobřeží. Nové
orgány „lidové moci“ se v prvním poválečném desetiletí mylně domnívaly, že snadno ovládnou představy téměř dvou milionů přistěhovalců z Východu a že postačí,
když budou propagovat v duchu socialistického realismu budovatelské prózy, třeba
román Andrzeje Brauna Lewanty (1952). Autorovo dílo mělo být příkladem práce
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v loděnicích pro zakázku z Blízkého Východu a přinášelo tendenční ideové řešení:
„proti záškodníkům bojujeme mírovou stavbou“. Orgány nanejvýše připouštěly připomínání romantické tradice „heroické oběti“, pokud se Poláci brání před vnějším
agresorem, jak to sugestivně zobrazuje Melchior Wańkowicz v literární reportáži
o statečných vojácích dlouho odolávajících německé přesile – Westerplate (1955).
Náznaky možného obratu se začínají rýsovat až v 70. letech, kdy v rámci „nové východní politiky“ postupná liberalizace polsko-německých vztahů dovoluje měsíčníku
Twórczość publikovat povídku Jadwigy Żylińské Knížata Demminové (Von Demminowie,
1975).13 Vypravěč a zároveň vystupující postava v jedné osobě se po dlouhých letech
pod vlivem nalezené fotografie vrací ve vzpomínce na předválečné dětství v rodině
německého otce a polské matky k podivnému setkání s příbuznými během jednoho
pohřbu. Až jako dospělý člověk, žijící v Polsku a pozvaný do německého šlechtického
sídla, kde vznikla výrobna masa, si začíná uvědomovat, že se ve starém rodě vždycky
mísily germánsko-slovanské obyčeje a že pomořanské kořeny znamenají přinejmenším
dvojí identitu: křesťanskou i pohanskou. Na Żylińskou nepřímo navazuje až po roce
1989 Paweł Huelle, když v několika povídkových cyklech staví postavy do situace
překvapivé zkoušky – třeba okouzlující Wagnerova skladba při poslechu německé
klavíristky vnukne malému chlapci myšlenku, že existují mezi lidmi zvláštní pouta
bez národních bariér.14
Teprve v takovémto kontextu se výrazněji jeví přínos Chwinova Hanemanna.
Román vnímáme jako pokus pomocí fantazmat rozkrýt německo-polské kulturní
dědictví – společnou paměť o lidsky smysluplném sousedství, o vzájemných podnětech
k rozbití falešných předsudků. Ostatně náročná literatura jde vždycky proti proudu
a nemíní se smířit s tím, co je – zdánlivě – předem dané.
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13 Żylińska, Jadwiga. Von Demminowie, Twórczość, 1975, č. 5, s. 75–88.
14 Huelle, Paweł. Opowidania na czas przeprowadzki, Puls, London 1991; část těchto textů v českém
překladu in Huelle, Paweł. Příběhy chladného moře (výbor), Argo, Praha 2013, s. 144–145, přeložil
Pavel Peč.

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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1 F. X. Šalda. Svatopluk Čech, in F. X. Š. Duše a dílo, 6. vydání, Praha, Melantrich 1950, s. 85.
2 Časopisecky ve 4. ročníku Lumíru roku 1876 pod názvem Povídky z registratury a pod pseudonymem
Václav Malina. Lumír tehdy redigovali Svatopluk Čech a Servác B. Heller.
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V únoru 1908 Svatopluk Čech zemřel a F. X. Šalda o něm napsal do prvního ročníku
Noviny nekrolog. V žádném případě nijak pietní. Svou studii, zařazenou o pět let
později do souboru Duše a dílo začal dosti razantně: „Co bylo nejlepšího v uměleckém
karakteru Čechově, projevilo se nejplněji v jeho prvních skladbách epických, napsaných
v létech sedmdesátých a na počátku let osmdesátých: v Adamitech (1873), v Andělu
(1874), v Čerkesovi (1875), v Evropě (1878) a ve Václavovi z Michalovic (1880). Nejedno z těchto děl znamená na svou dobu ne-li celý umělecký čin, alespoň úctyhodný
náběh k němu. Žádné z těchto děl není jistě dokonalé a celé; mají leckterý kaz, leckterou
naivnost v koncepci, nejsou někdy docela domyšleny v celkové kompozici i v psychologické
malbě figur – a přece a přes všecko: mají cosi, co schází pozdějším pracím Čechovým,
korektnějším snad v lecčems: jakýsi rys geniality, odvážnou smělost vrhu, opravdovost
inspirace, neustydlý posud básnický žár.“1
Šalda má nepochybně v mnohém pravdu, ve výčtu oněch počátečních děl, jež měly
„jakýsi rys geniality“, mu ale schází jakékoli dílo prozaické. Především však Čechova
novela Jestřáb kontra Hrdlička, která k jeho raným pracím rovněž patří. Časopisecky
vyšla roku 18762 a knižně v prvním svazku Povídek, arabesek a humoresek roku 1878.
Šalda o výše zmíněných dílech praví, že „nejsou někdy domyšleny v celkové kompozici“. Tento soud lze stěží vztáhnout právě na novelu Jestřáb kontra Hrdlička, neboť
Čech jí vtiskl důsledný stavebný řád. Navíc prózu obmyslel nejedním tektonickým
prvkem, nepostrádajícím punc skutečné novosti.
Pozoruhodný je už titul novely, který lapidárním způsobem vyjadřuje stěžejní tezi
díla. Na prvním místě je v něm jmenován hybatel, agens, agresivní činitel, jímž je
lichvář Jestřáb, a na druhém místě jeho oběť Hrdlička. A zmíněným hybatelem také
celý příběh začíná: „Uvádím vás k panu Jestřábovi ve chvíli, kdy obětuje lárům své tiché
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domácnosti.“3 Takto začíná již druhá hlava novely, celá první hlava souvisí s prózou
jen velice volně, neboť měla zahajovat oznamovaný cyklus Povídek z registratury, který
však Čech, jakož i jiné tvůrčí podněty, nikdy nerealizoval.4 Teprve po výše citovaném
úvodu vstoupí na scénu inspektor Hrdlička. Titul novely tedy představuje příznačný
titul tematický, k jehož tematičnosti podstatně přispívá vložené „kontra“. Celý příběh
není totiž o ničem jiném nežli o tom, jak lichvář Jestřáb se chtěl zmocnit a málem
skutečně zmocnil majetku zámeckého inspektora Hrdličky a jeho rodiny.
Samotný titul také naznačuje, že Svatopluk Čech založil celou svoji prózu na kontrastním principu. Prozaický děj utvářejí protikladné dvojice postav; tou stěžejní je
dvojice Jestřába a Hrdličky, lichváře a jeho oběti. Sekundární kontrastní dvojice se
rozpíná v samém lůně inspektorovy rodiny; představuje ji protiklad mezi jeho dvěma
dcerami – zahálčivou a snivou Irénou a pracovitou a reálně nazírající Julií (o Julii
se v novele hovoří jako o plebejské dceři). Obě jsou navzájem odlišeny rovněž svou
četbou – Iréna je zahloubána do konvenčního Bulwera, kdežto Julie do svobodomyslného Freiligratha.5
Třetí protikladnou dvojici konkrétně tvoří doktor Volný a Vladimír, bratr Irénin
a Juliin. Na jejich vzájemný vztah ukázal už dříve Arne Novák, když charakterizoval
Volného následujícími slovy: „Jest nakreslen jako pravý kontrast Vladimírův; kde bezmocný snílek blouznil a hynul, tam rozvážný muž práce blahodárně působil, hromadil
zkušenosti a jmění a posléze vyzbrojoval se pro návrat do vlasti, která byla poslední iluzí
nešťastného Vladimíra.“6
Kontrastní ráz dostávají v novele i některé scény. Iréna například obdrží od ctitele
nádhernou kytici, jíž se nezbytně pochlubí i své babičce: „Neušetřila svým štěstím ani
churavou babičku. Div neporazila chvatem malovanou plentu. Ó, protivo jara a zimy!
Ten pestrý chomáč z klínu milostné Flóry před obličejem vpadlým a zvadlým, před těmi
zcuchanými bílými vlasy, na nichž světélkují skleněné perly jako ledové démanty po
závějích sněhu!“ Výstižná protiva jara a zimy, substantivum „protiva“ patří přitom
k autorovým dosti častým výrazům.
S kontrastním principem souvisí také Čechova volba jmen postav. Jde o příznačná
jména, nomina omina. Lichvář se jmenuje Jestřáb, jeho oběť Hrdlička. Jestřábovým
pomocníkem je advokát Zamotal, který motá a zamotává právní kauzy, zejména tu
3 Cituji z vydání označeného jako „v ČS druhé“ – Svatopluk Čech. Jestřáb kontra Hrdlička, Praha, Čs.
spisovatel 1975.
4 Čech nerozvrhl novelu do označených a přibližně stejně rozsáhlých kapitol, ale do neoznačených
a různě rozsáhlých hlav. Zmiňuji-li se dále o první až šesté hlavě, jde o označení výpomocné, neboť
Čech tohoto popisného určení v této próze nepoužil. Autor zásadně neoznačuje hlavy ani jejich
segmenty (podhlavy).
5 Ženy jsou u Čecha často charakterizovány četbou a autory – tak Vladimír ve svém dopise sleduje
z okna mladistvou miss, „jež tam sedává celé hodiny, nachýlena nad ozdobnou knihou, v níž jsem
z prvního pohledu tušil Tomáše Moora“.
6 Arne Novák. Svatopluk Čech I, Praha-Karlín, Vesmír 1921, s. 188.
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Hrdličkovu. Zamotalův písař, jenž má slabost pro slabé pohlaví, je označován pouze
jako Don Juan. Vedlejší postava rytíře Komárovského z Komárova má ve svém vzezření
a jednání cosi z tohoto hmyzu. Zmiňovaný zámek Supov nese pak takovéto označení
proto, že mnohým v této novele způsobil něco nekalého. Jediné pozitivní nomen omen
má doktor Volný, který především pro Hrdličkovy je ztělesněním volnosti a svobody.
Postavy mají nejen svá nomina omina, ale jsou jim přisuzovány také některé
vlastnosti jejich nositelů. Tak o inspektoru Hrdličkovi se praví, že hnízdí: „Ale když
se konečně dostal do těsné, tmavé uličky mezi starým dómem a podivnou třípatrovou
budovou, v níž hnízdil pan Hrdlička, zarazil se přece poněkud.“ Hotelový vrátný se
posléze zmiňuje o inspektorově peří: „Zdá se podle všeho, že jim zůstalo také něco
vašeho peří v drápech.“
Označovat literární postavy nominy ominy nebylo v Čechově době ani dříve ničím novým, pojmenovat však všechny figury díla (včetně míst) tímto způsobem, lze
považovat u prózy tohoto rozsahu a záměru za jistý přínos. Volba podobných jmen,
dosti přímočará, mimo jiné ukazuje, že Čech byl ve svých počátcích ovlivněn českým
biedermeierem.
Svatopluk Čech nevypráví příběh o inspektoru Hrdličkovi bezprostředně, nýbrž
prostřednictvím vypravěče. Ten celý příběh nejen vypráví, ale též komentuje; vzhledem k tomu, že v samotné historii nevystupuje, jde o vypravěče fiktivního, který se
dokonce stylizuje jako autor prózy; první hlava končí například tímto jeho sdělením:
„Zde máte jednu povídku, jejíž děj jsem vážil takto z plesnivých fascikulů a jejíž nejslabší
místa jsou ta, která se jakýmkoli způsobem dotýkají vznešené vědy právnické, zapečetěné
pro mne, laika, sedmerou pečetí.“
První hlava je toliko vstupní, nedějová, vypravěč zde má tudíž volné pole. Ve
vlastním příběhu je však zapjat do děje – líčí některé situace, řečeno jeho vlastními
slovy podotýká: „Nebudu rušiti posvátné tajemství dívčí ložnice líčením půvabů, kteréž se znenáhla dobývaly z vazby špendlíků a spon. – Podotknu jen, že naposled sličná
Iréna, v kostýmu, jehož vypsání se zdržím, ač byl přímo čarovný, dlouho v zrcadle jeden
z nejkrásnějších dívčích obličejů prohlížela a pak, otočivši se náhle na vysokém špalíčku
růžového pantofle, do hlasitého smíchu se dala.“
Postava vypravěče je vůbec u Čecha častou stavebnou figurou, sceluje (ale zdaleka
nescelí) třeba jeho Kandidáta nesmrtelnosti. Ve skladbě Ve stínu lípy pak vystupuje
hned několik personálních vypravěčů, kteří svými historkami vtiskují básni tvar
rámcového vyprávění.
Vedle vypravěče, procházejícího celým dílem, zahrnuje novela postavu tradičně
zvanou deus ex machina. Stává se jí doktor Volný, jenž se vrátí z daleké ciziny, aby
v poslední chvíli zachránil zbytek Hrdličkovy rodiny a jejich majetek. Po zákonu této
figury se objeví až na konec – v předposledním segmentu poslední hlavy. Jméno doktora
Volného ostatně není vybráno náhodně, neboť to byl jeden z Čechových pseudonymů.
V době, kdy navštěvoval německé piaristické gymnázium a přebýval v arcibiskupském
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konviktu, psával do studentských rukopisných časopisů pod pseudonymem Nevolný,
sotvaže je opustil, přijal namísto toho krycí jméno Volný.
Novelový příběh Čech navíc prostoupil a svázal důležitým motivem spjatým s Irénou. Jde o motiv neznámého dárce, který je završen paradoxně, a to dokonce dvojím
paradoxem. Uvedený motiv začíná v druhé hlavě, kde se Iréna vysmívá supovskému
kantůrkovi. V následující hlavě obdrží Iréna krásnou kytici, aniž tuší, kdo je jejím
dárcem. V páté hlavě dostává Iréna další dar od neznámého v podobě tištěné mazurky
nazvané Ohlasy blahých dob. Na začátku poslední hlavy si Iréna tuto skladbu přehrává a na konci hlavy odmítá svršky, jež její dávný ctitel pro ni a pro rodinu zachránil.
Uvedený motiv je paradoxní v dvojím smyslu – supovský učitel nezíská Irénino srdce a
ona sama se nikdy nedozví, kdo byl jejím neznámým dárcem a ctitelem. Motiv zároveň
ztělesňuje korespondenci mezi tematikou a tektonikou, neboť motivika, co do původu
hudební, muzikální záležitost, koresponduje v tomto případě s tematickým prvkem
mazurky, kterou supovský kantor Iréně věnoval. Hudební zde souzní s hudebním.
Paradox jako syžetový prvek se neobjevuje v české próze poprvé, hojně jej používal
kupříkladu Jan Neruda (v Arabeskách, v Povídkách malostranských); nepochybně se tak
dálo v návaznosti na autory Mladého Německa. Svatopluk Čech, na rozdíl od Nerudy,
povýšil však paradox na tektonický prvek, pozvedl jej na kompoziční návratný motiv.
Jak již bylo řečeno, Čech uspořádal svůj text do hlav a na některých místech hlavy
do různého počtu segmentů (podhlav). Následkem toho dochází v novele k architektonickému skluzu, který počíná třetí hlavou, štěpící se do dvou segmentů. Toto
štěpení bezprostředně koresponduje s tématem, neboť v třetí hlavě navštíví lichvář
Hrdličkovy a svým zrakem a mluvou oceňuje jednotlivé součásti jejich bytu. Dosavadní
lad se propadá v nelad. K architektonickému skluzu tedy dochází v třetí, čtvrté a šesté
hlavě – ve všech případech tento jev souvisí s lichvářovým nátlakem a jeho ohlasem
v inspektorově rodině. Architektonický skluz má přitom gradující tendenci, neboť
třetí a čtvrtá hlava se štěpí do dvou segmentů, a poslední dokonce do pěti. Celkové
schéma architektonického skluzu je potom následující:
0 – 0 – 2 – 2 – 0 – 5
Absence architektonického štěpení v páté hlavě přitom představuje jakési ticho před
bouří; bouře sama nastane v závěrečné hlavě – sebevražda Hrdličky, smrt Vladimíra,
odmrštění supovského učitele.
Architektonika novely je však ještě komplikovanější, neboť Čech vedle architektonického skluzu použil rovněž epistolární složky. Dopisová forma se vyskytuje v textu
novely dvakrát a v obou případech v podobě Vladimírových listů sestře Julii. Obsah
obou je obdobný, pisatel v nich píše o své nemoci. Zmínky o chorobě jsou tak signálem
Vladimírovy smrti. Dvěma účastníkům korespondence odpovídají dva citované listy,
což je záležitost tematicko-tektonická.
Tematika prózy se shoduje s její tektonikou i jinak, a opět dvojím způsobem. Dopisy
jsou totiž umisťovány s určitou pravidelností, Čech je v obou případech vkládá do

7 Ferdinand Strejček. Epika a lyrika, in Prvotiny Svatopluka Čecha, ed. F. Strejček, Praha, F. Topič 1913, s. 9.
8 F. X. Šalda. Svatopluk Čech, in F. X. Š. Duše a dílo, Praha, Melantrich 1950, s. 88, 89.
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závěru hlav. V rámci prozaického celku se vyskytují v druhé a páté hlavě; vzhledem
k tomu, že novela má šest hlav, nacházejí se Vladimírovy listy v druhé hlavě od začátku
a v druhé hlavě od konce. Autor je tedy umístil symetricky. Navíc je vložil do těch
hlav, v nichž nedochází k jejich štěpení, tj. k architektonickému skluzu.
Celek novely je tímto způsobem jednoznačně tektonicky pokryt – první hlava je
jednotná, poněvadž je úvodní a míří víceméně k proponovaným Povídkám z registratury, ve zbývajících pěti hlavách použije pak Čech buď epistolární složky, nebo
architektonického skluzu.
Novelu uzavírá finále, v němž se znovu obnovuje kontrastní princip, ale ve zcela
jiné rovině – odchází Hrdlička a přichází Volný, obnovitel řádu. Vše stěžejní a finální
se odehraje v pátém (předposledním) segmentu poslední hlavy – Iréna odmítne svého
dlouhodobého ctitele; v bytě Hrdličkových se jako zachránce objeví doktor Volný;
přibyde v okamžiku, kdy skonala babička Hrdličkových; doktor Volný přinesl zároveň
zprávu, že Vladimír je již mrtev; přibyl sice doktor Volný, avšak rodina očekávala
inspektora Hrdličku, o němž v dané chvíli nevědí, že je rovněž mrtev. Do pátého
segmentu poslední hlavy tak Čech soustředil pět syžetových relevancí.
Součástí finále je explicit, který má sám o sobě finální, koncový charakter. Autor
v něm výslovně konstatuje konec příběhu: „Tím skončil se fascikul Jestřáb kontra
Hrdlička.“ Souslovné spojení Jestřáb kontra Hrdlička tvoří první a poslední výrazové
spojení v próze, neboť představuje její titul a koncové výrazy explicitu. Tvoří tedy toto
spojení zarámování novely, v daném případě zarámování titulové.
Když Svatopluk Čech psal svou novelu, neměl ještě třicet let, jeho umělecký talent
byl na nepochybném vzestupu. Většina stavebných prostředků, jichž použil, ukazuje
na jeho realismus, jenž byl výrazně romanticky zabarven. Kontrastní princip například
byl běžný právě u romantiků. V této souvislosti třeba zdůraznit, že literární historie
i kritika se o Čechově romantismu často zmiňovaly. Ferdinand Strejček v edici Čechových prvotin tuto básníkovu orientaci stvrdil slovy: „Podle Smilesa první kniha, která
učiní na mysl jinochovu hluboký dojem, stanoví obyčejně rozhraní v životě. U Svatopluka
Čecha byl to Máchův Máj. Četl jej již jako tercián v muzejní knihovně a poznal v něm,
nový, netušený dosud svět‘. Od té doby byl Mácha jeho miláčkem a plody příbuzné Máji
nejmilejší četbou.“7 Ironicky a skepticky se naproti tomu o Čechově romantismu vyjadřoval F. X. Šalda, podle něho byl básník epigonský romantik a jeho romantismus
označil za změšťáčtělý.8
Jestřáb kontra Hrdlička ve své podstatě není tragický příběh, nýbrž tragikomický.
K jeho tragikomice přispívají z uvedených stavebných prostředků zejména nomina
omina, deus ex machina a paradoxní motiv. Z hlediska tektonického je nejpodstatnějším přínosem Svatopluka Čecha v tomto díle paradoxní motiv neznámého dárce,
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neboť je to s největší pravděpodobností jeden z prvních návratných, kompozičně
budovaných motivů, jak je známe z hudebních děl. A spojení dvou uměn vždycky
věští něco nového, vysloveně moderního. Mácha, Sabina ani vynikající konstruktér
Arbes návratného, kompozičního motivu nepoužívali. Po Čechovi jej nacházíme až
v struktuře Macharova veršovaného románu Magdaléna, který pochází z roku 1894.9
Navíc nejde u Čecha o signální motiv, tedy motiv probíhající ve stejně nasměrované
rovině, ale o motiv paradoxní, námětově nemálo komplikovaný (je zajímavé, že ani
u Machara nešlo o signální motiv, nýbrž o dvojici metamorfních motivů). Průzkum
výstavby a frekvence návratného motivu není zdaleka důsledně proveden, Svatopluk
Čech však i po možných budoucích korekturách bude patřit k jeho prvním stavitelům
a nositelům. Zdánlivě konzervativní ruchovec se tak pod tímto zorným úhlem jeví
jako modernista.
Volbou paradoxního motivu zahajuje Čech motivickou řadu, do níž vedle bytostných realistů Jiráska (v Temnu) a Novákové (v novele Čtvero dob) patří nejeden
představitel moderní prózy. Konkrétně Čapek-Chod (v románě Kašpar Lén mstitel),
Vladimír Neff (v románové fresce Královny nemají nohy), Milan Kundera (v povídce Doktor Havel po dvaceti letech) a Jaroslav Putík (v Bráně blažených). Poslední
ze jmenovaných je s paradoxálním viděním jevové reality natolik spjat, že svůj román
prostoupil dokonce dvojicí paradoxních motivů (motivem špinavých oken a motivem
Ivančiny dedikace). Svatopluk Čech tak začíná periodu, která se završuje v pozdějších
moderních prozaických dílech. Paradoxní motiv se v tomto duchu stává prostředkem
pro vystižení komplikované a nejisté společenské (někdy také intimní) situace. Jeho
sugestivita a působnost jsou natolik přesvědčivé, že jej použije i pozdější stoupenec
socialistického realismu Zdeněk Pluhař ve svém románě Bronzová spirála.10 Zcela
na začátku ovšem stojí mladý Svatopluk Čech, který nesložitým syžetovým prvkem
odvinul tektonického činitele, jenž v dílech jeho následovníků umožnil zpodobit
mnohem složitější situace ještě složitějšího světa.

9 Viz František Všetička. Magdaléna J. S. Machara, in F. V. Fenomén formy, Olomouc, Poznání 2018,
s. 13–25.
10 Viz František Všetička. Bronzová spirála Zdeňka Pluhaře, in F. V. Energie Ephialta, Praha, Cherm
2018, s. 100–106.
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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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Kritické reflexe současné
české prózy
Recenze

---------------------------JOSEF PROKEŠ

Vydávání soudobé české prózy je rozprostřeno do desítek nakladatelství. Od prestižních a renomovaných kamenných domů, rutinně zaběhaných v čerpání literárních
grantů, až po dřevěné chaloupky jedné jediné knihy, nejčastěji to opusu pana majitele
a současně redaktora. Nabídněme čtenářům tohoto literárního čtvrtletníku v každém
čísle hrst recenzí „hravých i dravých“ z nedávné prozaické senoseče.
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Radek Stavěl: Cigarety
(Nakladatelství Jiří Nosek - Klika, Praha 2019, 176 s.)
Zajímalo by mě, jestli je autor knížky Radek Stavěl sám kuřákem. Z toho by se dalo
při hodnocení jeho Cigaret vyjít. Jestli ale sám nekouří, tak z toho by se dalo tuplem
vyjít. Má totiž smůlu, já sám nekouřím, a tak mu to dám sežrat. Jak zmiňuje sám
autor, Adolf Hitler třeba kouření odmítal a pracoval na jeho vymýcení, zatímco jiní
státníci kouřili a kouří. Ale podle mého mínění v knížce vlastně o cigarety nejde.
Jde spíše o zkreslování současnosti a o falšování dějin. Jde o osobní svobodu. Jde
o cenzuru. Jde o politiku, peníze, moc, o manipulování veřejným míněním. Možná jde
trošilinku i o zdraví člověka: „Farmaceuti, doktoři, hygienici a všichni ti další ochránci
našeho vlastního zdraví; naši ochránci, kteří nás chrání před námi samými. Mají nás
chránit, a přitom nás zastrašují – stejně jako StB.“ Čtenář je postupně sám přiváděn
k poznání, že tabákové monopoly i farmaceutické a medicínské mafie zaměřené na
odstraňování následků kouření patří stejným majitelům: „...ti, kteří zdraví poškozují,
budou těmi samými, kteří dávají zdraví do pořádku. Když se za obojí platí tomu samému, vzniká dokonalá synergie.“ Český čtenář a volič již ví z vlastní zkušenosti, že zde
nikdo nebude nařčen ze střetu zájmů.
Stavělova novela je komponována znale a s přehledem, mohl by se podle ní natočit
slušný film, zvláště když některé její pasáže jsou i při čtení naším vnitřním zrakem
vizuálně působivé. Proti autorskému jazyku a výstavbě dialogů nelze vznést námitku,
vše je profesionálně nezpochybnitelné. Jsou tam nepředvídatelné situační propletence,
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je tam předvídatelný sex, všechno právě tak akorát, aby se to dobře četlo a prodávalo.
Je tam napětí, třeba ve výborně napsané scéně krádeže filmů z archivu, je tam rozkošný
dialog prostřednictvím SMS. Jsou tam i momenty jímavě literární.
Sám za sebe si myslím, že některé scény mohl Radek Stavěl více rozehrát, na můj
vkus nejraději skrytě komicky, třeba režisérův improvizovaný projev na protikuřácké
konferenci. Ale podobná přání by jistě vyslovil každý čtenář. Zásadní připomínku
bych vyslovil následovně: Krásná literatura by měla pracovat s jazykem metaforicky,
být poetická, esteticky ozvláštněná, měla by využívat specifické možnosti neotřelosti
vyjádření. A v této knížce postrádám autonomní estetickou hodnotu textu. Vše plyne
příliš protřele a bez zaškobrtnutí, spíše publicisticky, nežli literárně. Zkrátka v rovině
diskurzu publicistického. Už třeba způsobem mediální propagace – viz obálka. A možná
je v mém hodnocení na vině i samotné téma knihy. Já tedy po jejím přečtení kouřit
cigarety nezačnu. Jo kdyby Cigarety napsal takový Karel Čapek, to by bylo jiný kafe,
to bych při tom kafi začal hulit ostošest.

117

Utopistická novela nás uvádí do dvou měst ležících nedaleko od sebe a oddělených
velkou zdí: Nové město je na vyvýšeném kopci a vede je ve skutečnosti ničemný
obchodník a na oko rada složená z několika lidí, podřízených tomu ničemnému obchodníkovi. Staré město je pracovní tábor pro trestance. Jednak pro vrahy a zločince
a jednak pro neprávem odsouzené nepohodlné občany původně z Nového města. Tak
nekompromisně autor rozdal karty hned na samém začátku. Ale pak se mi to nějak
pomotalo. Úspěšný nakladatel John Benner bydlí v tom Starém městě a dostane se mu
do rukou text knihy, jejíž text ukazuje na protizákonné jednání představitelů města,
a John si uvědomí, že kdyby knihu ve svém nakladatelství vydal, dal by v sázku svoji
kariéru a bezpečí své rodiny. Ty brďo, tak to je mazec, vydechl jsem natěšeně. A už
mě autor dostal, už mě měl; nemohl jsem přestat číst a dychtil se dovědět, zda zvítězí
ta správná věc, jak je inzerováno v nadpisu knihy. Co myslíte, zvítězila? Nebudu vás
trápit: Zvítězila!
Na obálce knihy chybí jakékoli informace o autorovi i o knize samé. Jenom z tiráže
se dozvíme, že autor Marek Hnila je současně i majitelem nakladatelství, které knihu
vydalo. Malá gramáž papíru způsobuje, že prosvítá text z druhé strany papíru. Předložky na konci řádků trčí do prostoru a marně touží splynout s následujícím slovem.
Někde jsou řádky přehnaně daleko od sebe a jednotlivá slova textu jsou proložena
nesmyslnými mezerami. Možná to čtenáři vadit nebude, ale typograf by zaplakal.
Redaktor ani korektor ani kdokoli jiný z redakce uveden není, místo toho jen poděkování paní Markétě Stejskalové. Můžeme pouze hádat, zda za finanční přispění,
nebo za inspiraci, spíše bych ale tipoval, že za korekturu. Neboť v knize nejsou ani
pravopisné chyby, ani překlepy, což je milé.
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Marek Hnila: Správná věc
(Nakladatelství Bratříček, Šternberk 2019, 152 s.)
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Je to knížka stylisticky toporná, jde o klišé tematické i kompoziční, publikace je
diletantsky vypravená a nepochybuji, že na internetu bude mít právě proto přehršli
bojovných zastánců. Ale neodsuzuji tu knížku šmahem. Pro autora je Správná věc jistě
správná věc. Jsou lidé, kteří touží být spisovateli a pochlubit se vlastní knížkou. Poznal
jsem pána, který si svoji knížku sám perem napsal a sám si ji ilustroval i svázal, byla
v jediném autorském exempláři a byla jedinečná v každém slova smyslu. Poznal jsem
dámu, která příšernou knížku napsala a zaplatila si její vydání i kladnou recenzi. Znám
lidi, kteří svým jménem podepsané knihy už jenom zaplatí, aniž by je vůbec kdy četli,
natož napsali. Jako spisovatelé dnes označují sami sebe autoři kuchařek a publikací typu
Zavařujeme v mikrovlnce. Přičemž ono „spisovatelství“ je samo o sobě záležitostí jaksi
dávno vyvanulou, omšelou a nemoderní, podobně jako třeba studium bohemistiky.
Kdybych se mohl pana Marka Hnily na něco otázat, zajímalo by mě třeba, proč svůj
příběh nezasadil do naší domácí skutečnosti, nýbrž proč jsou její postavy Johnové
a Harryové? Vždyť přece Franta odvedle z baráku taky nosí své pistole proklatě nízko
u pasu. Možná jen u nás v Česku postrádáme ty zlotřilé představitele moci. A tak se
ptám: Máme vůbec tuhle knížku recenzovat? Když třeba Karel Gott maloval své obrazy,
našel by se tehdy takový smělec, který by je posuzoval z odborného hlediska? A přece
u lidí na zdech visí. Třeba i Hnilův opus bude takto polehávat v knihovničkách jeho
příznivců. Já bych si ho ovšem do své knihovny nezařadil.
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Michal Vrba: Kolem Jakuba
(Argo, Praha 2019, 175 s.)
Když jsem se chystal na novou knížku Michala Vrby a z její anotace se dozvěděl, že
spojujícím prvkem všech jejích pěti povídek je rybník Jakub, těšil jsem se na nějakou
lyrizující prózu s drobnými epickými podněty, na pohodově romantické počteníčko.
Tím spíše, že na zadní straně obálky je vyobrazen měsíc zapadající nad hladinou vody
v lese a dokola kol vážky poletující rákosem. Na přední straně obálky je ovšem tentýž
lesní rybník, obklopený tentokrát lebkou lidskou i zvířecí, pavoukem v přízračné síti
a s hororovým nočním jezdcem na motocyklu. Korunováno růžovými červánky odrážejícími se v hladině rybníka. Ať mi autorka obálky i nakladatelství prominou, ale
podle mého názoru tohle dryáčnicky prvoplánové pojetí výtvarně s obsahem knihy
zrovna nesouzní a náročnější čtenáře spíše odradí. (Podobně nekompatibilně na mě
působila i obálka Vrbovy předchozí novely Prak, vydané rovněž v nakladatelství Argo.)
Zmíním se školometsky popořadě o všech pěti povídkách.
První se odehrává v roce 1639 za války se Švédy. Mlýn u rybníka Jakuba je vypálen a všichni dospělí lidé tady i v celém širém okolí bestiálně zavraždění. Jakž takž
přežila jen matka tří dětí, leč i ona záhy umírá. Ukrytí sirotkové se pokoušejí přežít
nastávající zimu, ale nejspíše se jim to nepodaří – to autor nechává nedopovězené.
Vzhledem k tématu jsem podvědomě očekával literární magii novodobého Vladimíra
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Körnera, ta se však nekoná. Stylizace toporná, spíše popisná, i ve vypjatých dějových
pasážích chybí rytmizace: „Zapomněl rázem na těžký žal, který jej svíral, a strnuv ve
svém pohybu, větřil nebezpečí kolem sebe… Ale to byl jen mžik, který vystřídal plíživý
strach prostupující tělem, jež ztuhlo hrůzou.“ Někde to rovnou zaškobrtne: „Z toho se
mu však obrátilo v břiše…“ Jinde jako kdybychom četli spíše soudní protokol: „Strach
v něm v okamžiku násobně zesílil… Konečně v něm nastartoval přebytnělý strach
přirozenou animální reakci… Myšlenky se mu pomalu vracely k přestálému a znovu
začaly zatěžovat odpočatý organismus.“ Vševědoucný autorský nadhled je sice občas
zpestřen drobným detailem, avšak čtenář se stále marně těší na zhutnělý, obrazivý
a sám o sobě působivý dialog.
Ve druhé povídce na konci války v roce 1945 prochází vesnicí u rybníka Jakuba
Rudá armáda se vším, co známe třeba z literárního zpracování Květy Legátové. Zde je
Michal Vrba již literárně suverénnější a jestli snad o šťastné pointě zápletky zapochybujeme, my starší a sečtělejší dobře víme, že se tehdy mohlo stát opravdu úplně všechno.
Třetí povídka si tematicky odskočí od rybníka Jakuba do maďarské revoluce v roce
1956. Je to text sugestivní a drastický ve svém průběhu i zakončení. Účinně využívá
jako refrénu výroku sovětského papaláše: „V kritických chvílích rozhodují maličkosti,
to si pamatujte, soudruhu Némethe!“ Kdybych chtěl být přehnaně kritický, možná
bych namítnul, že tenhle „refrén“ v knížce trčí z hlediska kompozice jaksi osamoceně.
V ostatních povídkách se opakované motivy nevyskytují.
Předposlední povídka se navrací k rybníku Jakubovi tentokrát v roce 1958 a zpracovává zvěrstva násilné kolektivizace a socializace našeho venkova. Podle mého mínění
se zde autor se ctí vyrovnává se svými renomovanými literárními předchůdci, z nichž
jmenujme alespoň Jana Zábranu. Namátkou zmiňuji třeba úvodní výtečný dialog Aloise
s mladým nevědomým Vojtou, s funkčním využitím detailu jablka. Nářeční prvky
(uďálli, úslužnostěj) jsou organicky využity při vnitřním rozhovoru Lojzy s rodiči.
Klasická kruhová kompozice fortelně kovaného pantu na poklop nelidsky kruté díry
je u Michala Vrby již rutinní prozatérskou záležitostí a vyzní dokonale.
Závěrečná povídka ukotvená v roce 1996 střídá pohledy jednotlivých aktérů děje
podle popisného čísla jejich vedle sebe stojících řadových domků a sousedících pruhů
zahrádek. Do děje jsme vtaženi monologem „posametového“ voliče, v němž je autor
přesvědčivý a návaznost na předchozí povídku zde skvěle funguje. Vůbec v přímé řeči
svých postav je prozaik suverénnější. Konfrontace perspektiv vidění a myšlení různých
aktérů umožňuje spisovateli vystřihnout jejich výtečné charakteristiky – nejsilnější
mi snad připadne puberťák Patrik a slečna Plíšková. Ale všechny postavy závěrečné
povídky jsou literárně působivé a účinné. Je sympatické, že je autor nijak nesoudí,
nýbrž ponechává oprávněnost jejich životních hodnot i postojů na čtenáři samotném.
Karel Čapek by mu jistě vlídně poklepal na rameno.
Jako kdyby se Michal Vrba při psaní knížky postupně zlepšoval, pátá povídka je
opravdu výborná. (Je mi ovšem jasné, že nemusel postupovat od první ke druhé a ke
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třetí, že texty mohly vzniknout různě a třeba i nezávisle na sobě. Až dodatečně pak být
poskládány za sebe podle časové posloupnosti. Vždyť téma jedince drceného brutálními
dějinnými zvraty je běžné v dějinách literatury naší i světové.) Ta závěrečná povídka
může být chápána třeba i jako sociologická sonda do naší posametové současnosti.
Jak už jsem předeslal, sonda literárně pevně uchopená a čtenářsky sugestivní.
Prostorový svorník celé knížky, rybník Jakub, podle mě nevyznívá tak silně, jak autor
nejspíše předpokládal. Očekávaná poetika jeho genia loci se jaksi nekoná. Propojení
jednotlivých povídek na mě působí spíše náhodně; třeba první a druhá povídka se
znenadání rozzrcadlí až někde v povídce třetí, avšak následně se onoho propojení již
literárně nevyužívá. Kdybych do toho Michalu Vrbovi kecal, tak bych mu navrhnul
již do povídky úvodní vložit alespoň nějaký náznak odkazu na budoucnost. Třeba
někde u postavy Hejkala, viděného vyděšeným chlapcem (ten Hejkal v textu působí
mysteriózně a autor jej zaplaťpámbu nijak logicky nevysvětluje).
Přes počáteční rozpaky při čtení recenzované knížky na závěr s potěšením konstatuji, že z jednotlivých motivů tvořících její děj, prostředí a postavy se autoru podařilo
vytvořit imaginární svět solidního literárního díla. Malý člověk je zde ve víru velkých
dějin semlet a usmýkán tak, že jsme po dočtení neskonale smutní. Ale život zkrátka je
krutý a smrdí mu z huby. Nejen kolem Jakuba. Autor jeho dech nijak nedezinfikuje,
čtenář to musí vydržet. To v textu nevyřčené působí nejsilněji, třeba výtečný otevřený
konec. Po něm se jenom pousmějeme nad přepečlivým poděkováním Michala Vrby
všem možným personám, včetně Arga a ČLF.

Josef Prokeš (* 1947) docent, PhDr. Ph.D. Habilitoval v oboru dějiny české literatury a působí
na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Více o něm na Wikipedii pod odkazem Josef
Prokeš (spisovatel) nebo na www.josefprokes.cz.

K ontemplum

Fragmenty francouzských
odysejí
Recenze

---------------------------PŘEMYSL KREJČÍK
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Že je Francie v jistém smyslu symbolem evropské kultury a literatury, přesvědčují
nás (nejen) umělecká díla už dlouhou dobu. Tato pověst země (a konkrétně ještě více
hlavního města Paříže) coby kulturního centra pochopitelně vychází ze skutečnosti, byť
spíše historické, která se dnes stává jen jakýmsi dějinným a popkulturním odrazem.
Bavíme se především o devatenáctém století, kdy Francie dala světu přední literáty
typu Balzaca, o počátku dvacátého, v němž tvořil Marcel Proust, ale vlastně o celé
epoše, v níž Francii – a Paříž především – vyhledávali umělci z celé Evropy. Malíři,
sochaři, literáti. Posledním z nich věnoval literární vědec a vysokoškolský pedagog
František Všetička padesátku esejů, z nichž se skládá kniha Francie literární.
Eseje o vybraných spisovatelích spojených s Francií pojímá autor způsobem jakýchsi
medailonů, avšak medailonů poučených, za nimiž je cítit historicko-odborný základ,
avšak samotné texty sází na stručnost a konkrétní téma, jež se esej od eseje liší. Ačkoli
se autor zvoleným tématem zabývá z literárně-historického hlediska (konkrétní medailony zasazuje do historického a kulturního období, propojuje je s tvorbou jednotlivých
autorů či na ni aplikuje přímo francouzské zkušenosti; na jiných místech zase hledá
faktické vlivy francouzského prostředí více či méně, příměji či nepříměji ovlivňující
jejich tvorbu), stylem a pojetím necílí na přísně odborné publikum, naopak vychází
vstříc čtenáři sice zainteresovanému, ne však nezbytně čtenáři patřícímu k vědecké obci.
Jak Všetička zdůrazňuje v závěru, výbor nepřináší kompletní seznam spisovatelů
s Francií spjatých – něco takového by ostatně nebylo ani možné. Čtenář by mohl
libovolně doplňovat seznam chybějících jmen (jako první mě napadá zmíněný Marcel Proust), argumentovat jejich důležitostí a literárním (či obecně kulturním nebo
historickým) významem na úkor autorů jiných, zahrnutých. Nicméně právě tento
zdánlivě nahodilý výběr autorů je tím, čím výsledná práce poukazuje na pestrost
a různost osudů a nakonec i vliv země samotné, jakým působila (a nadále působí)
na kulturní historii přinejmenším vlivem přitažlivé síly, jíž vábí umělce ze všech
koutů světa. Eseje tak čtenářům představují širokou škálu spisovatelů nejen různých

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

František Všetička: Francie literární
(H&H, Jinočany 2019, 248 s.)
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národností (od Francouzů, přes české, polské a sovětské stopy až k americkým literátům), ale i různých zaměření – zahrnuje jak autory prózy, tak básníky, nehledě na
žánrovou a stylovou rozmanitost.
Postavíme-li vedle sebe například esej Paříž a štěstí (s. 93–97), věnovaný Ernestu
Hemingwayovi – jež poměrně stručně faktograficky shrnuje notoricky známé spojení
amerického literáta a Paříže – a text Budoucnost v minulosti (s. 230–233), rozebírající putování sovětského Jevgenije Zamjatina právě do Paříže, dostaneme zajímavý
obraz města v jednom konkrétním období, avšak nahlížený z různých perspektiv jak
kulturních, tak politických. Že se zamjatinovská esej dostane k pařížskému prostředí
až na posledních řádcích, aby její autor pouze konstatoval, že „Z Československa odjel
Zamjatin do Paříže, kde po pěti letech pobytu skonal […] zemřelý s francouzským prostředím nijak nesrostl a jediná země, kde chtěl žít a kde se cítil dobře, bylo Československo“
(s. 233), pak dokresluje Paříž – potažmo Francii – v jasnějších konturách. Tedy coby
cíl ne pro každého umělce idylický, přičemž zároveň částečně boří zlidovělý mýtus
o Paříži coby uměleckém centru, kde každý přibyvší spisovatel, malíř či jiný tvůrce,
nalezl bezmála dokonalé podhoubí, prostředí a nenahraditelné zdroje inspirace pro
svou tvorbu.
Podobných srovnání, jako je hemingwayovská a zamjatinovská esej, bychom dokázali nalézt celou řadu. Chápejme je ovšem výhradně jako jeden z mnoha možných
příkladů, jejichž prostřednictvím lze doložit komplexnost Francie a Paříže zachycenou v esejích, přestože každý jednotlivý text se zabývá pouze konkrétním literátem
(výjimečně dvojící literátů, zejména v případě bratří Čapků), navrch zpravidla jedním obdobím jeho života či tvorby, a namísto košatého stylu a fabulace sází autor
na faktografickou přesnost, nezřídka viditelně ovlivněnou dlouholetým přístupem
literárního historika a teoretika.
Nebudeme-li ovšem vnímat Všetičkovu knihu jako soubor jednotlivých esejů, ale
coby jednotné dílo sestávající z kapitol vzájemně spolu komunikujících a doplňujících
se, vyvstane před námi Francie plastická a živoucí, Francie na jedné straně ovlivňující,
na druhé pasivní – jako živý organismus, z něhož umělci více či méně úspěšně čerpají,
k němuž se upínají s různými očekáváními, případně z něhož se přímo rodí. A nakonec, čím kniha – navzdory svému místy až přespříliš faktografickému stylu – dokáže
zaujmout čtenáře, je patrná osobní zainteresovanost autora, jeho neoddiskutovatelná
fascinace zemí, jež je v našem kulturním prostoru spojována s mnoha přívlastky,
mezi něž bezesporu patří právě i „Francie literární“. Tato zainteresovanost však nijak
nenarušuje vědcovo pojetí esejů, pouze v náhledu s určitým odstupem zeživotňuje
tento výbor stejně, jako úhrn textů sám zeživotňuje literární ekosystém Francie.
Přemysl Krejčík (* 1991) je autorem několika básnických a prozaických knih. Recenze píše
převážně pro časopis Tvar a pro portál iliteratura.cz.
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Jsem takový alchymista
a bordelář
Rozhovor s Ludvíkem Němcem vedl Lubomír Macháček

Když autor dopíše knihu,většinou mívá pocit, že pro rukopis udělal vše, co v daném čase
mohl udělat. Že do něj vložil všechny „pravdy“ svého života, že má „jazyk na vestě“ a už
jen tečka. A to platí i pro mystifikátory, neboť i smyšlenka může být důležitým stavebním
kamenem. Ostatně jedna věc je, jak své dílo vnímá autor, jiná, jak ho interpretují čtenáři
a jeho vykladači. Ale záleží na tom? Důležitý je výsledek, jak dílo začne dýchat samo.
Tenhle moment jsem si znovu uvědomil při čtení knihy Žena v závorce. Napsal ji Ludvík
Němec. Mimo jiné i kvůli tomu jsme ho požádali o rozhovor.

Začnu aktuálně: Inspirovala vás nějak pandemie koronaviru, myslím jako autora?
Je to pro vás téma na povídku, na román?
Ne, snad jen na sepsání závěti… Ale vážně, na zachycení tohohle danse macabre mezi
hospodami, nákupními středisky a márnicemi by člověk musel mít naturel a hlavně
talent Josepha Hellera. U vlády tenhle cynismus samozřejmě nepřekvapí, ale nečekal
jsem, že tuhle vládu si tak početná většina národa opravdu zaslouží. A mluvím teď
i o tzv. opozici a jejích voličích. Když se za svobodu a odvahu velkohubě maskuje
svoboda beztrestně nakazit jiné, je to naprostý marasmus.
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Pracuje se vám dobře s čerstvým materiálem, který vás oslovil, často i proti vaší
vůli? Sáhnete po látce, která je ještě hodně syrová?
V posledních letech už tyhle bezprostřední lásky na jednu noc moc nezažívám. Když
mě napadne příběh, začerstva si napíšu pár prvních odstavců a pak to nechám někde
v podvědomí kvasit. Když mi to chutná i po pár měsících nebo častěji letech, zkusím
to vyčistit a destilovat, ostatní vyleju. Jsem takový alchymista bordelář, pokud se mi
občas něco podaří, tak obvykle při hledání něčeho úplně jiného. A taky se mi líbí nosit
příběh dlouho v sobě, těšit se nadějí, že tentokrát to snad konečně vyjde…

S etkání
A co příběhy, které jsou již „uzrálé“, které psala takříkajíc historie? Připadá mi, že
i když zalovíte hluboko v minulosti (povídka Cejchy Cejlu z knížky Krvavý Bronx),
jste to pořád vy a ten motiv příběhu jako by vám z oka vypadl. Mohl jste si námět
vybírat?
Tam to bylo jednoduché, vybral jsem si prakticky okamžitě – a to jen kratičkou
novinovou noticku, která mi dávala největší volnost. Každý den chodím v Lužánkách
kolem busty Josefa Merhauta, tak mě napadlo, aby se v mém textu potýkal s příběhem,
který jej vzrušuje a popuzuje zároveň. To je pocit, který sám dobře znám.
Dokázal byste vstoupit do jiné role, než je role člověka od kumštu? Platí u vás ono
Vším, čím jsem byl, byl jsem rád? Připomínám Vaši průvodcovskou roli na Špilberku, ze které jste ovšem bohatě literárně čerpal.
Špilberk vlastně ani nebyla jiná role, pořád jsem byl vypravěč – dnes už to snad můžu
přiznat, že při provázení kasematy jsem si občas vymýšlel víc než ve většině svých
knížek. Potom v rozhlase jako literární redaktor jsem také hlavně vyprávěl příběhy,
jen jiným způsobem. Ale je pravda, že když jsem po revoluci skoro dvacet let pracoval
v rozhlasovém managementu, tam už šlo spíš o čísla: finanční, poslechová. Ale byly to
pusté roky, tedy pro mě, jakkoliv z brněnského rozhlasu jsme tehdy udělali mimořádně úspěšnou stanici. Když se dnes ohlédnu, vidím stále jasněji, že v mém životě byla
dlouhá období, kdy jako bych utíkal před svým psaním. Kdy jsem ani tak nechtěl být
někým jiným, ale hlavně jsem nechtěl psát. V noci jsem se však budil, protože se mi
zdálo, že píšu knížku – a po probuzení jsem byl nešťastný, že si nemůžu vzpomenout…
Každopádně si nemyslím, že role spisovatele je něco, co jsem si dobrovolně vybral.

Kontrolní otázka, kterou jsem si s dovolením vypůjčil od vás: Myslíte si také, že
lidé uvěří spíš výmyslu než pravdě? Ten příběh se psem na Špilberku, který spáchal
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Ale já tehdy – a pak ještě dlouho – o žádné postmoderně ani neslyšel! Ta novelka
vznikala trochu na základě objednávky na knížku pro dospívající mládež – a abych
nenudil sebe ani čtenáře, ulehčil jsem si to dynamickým hravým tvarem, který jsem
znal odjinud. Je to vlastně struktura klasického rozhlasového pásma, mého nejmilovanějšího rozhlasového žánru. Jen tam není hudba a takzvané repozáběry jsou vypsány
přímou řečí. Ale ani to podle mě tu knížku nezachránilo, to je to psaní na objednávku…

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

Otázkami co a jak se zabývají spisovatelé od nepaměti. Jedna z vašich postav v knize
Průvodce povětřím a tmou upozorňuje v průvodcovské šatně novice: Pamatujte,
že kdo nepřilže, neprodá… V té knize mě zaujal styl vyprávění, symbolika, ironie
a vůbec formální prvky, kterými jste látku uchopil. Pletu se, když řeknu, že tady
někde jste objevoval postmodernu, nebo už na ni bylo zaděláno dříve?
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sebevraždu skokem do hradního příkopu, mně rval srdce. Jak nabízet čtenáři
pravdu života, který je tak pomíjivý?
Kdyby lidé nevěřili víc výmyslům a lžím než pravdě, měli bychom jiného premiéra
i prezidenta. Ale vy jste se asi ptal na literaturu. Já jsem staromódní, pro mě je základem beletrie tvorba postav a tvorba příběhu, obvykle vznikající současně, v živé vodě
jazyka. Ale chápu aktuální příklon čtenářů ke knížkám, které jsou takzvaně pravdivé
a které nazývám omalovánkami: příběh je převzatý z tzv. reality, ať už historické, nebo
třeba autorovy vlastní, a postavy taky. Autor to jen po svém vybarvuje, asi jako to dělal
Andy Warhol s fotkami Marylin Monroe. Ale pozor, nemyslím to s těmi omalovánkami
pejorativně, i takhle mohou vznikat velká literární díla. Jako čtenář je mám rád, jako
autor bych to nedokázal – protože kdykoli propašuju do knížky skutečný příběh, trčí
z toho jako nejvíce fabulovaná část. Ale ta historka se psem, o níž mluvíte, se opravdu stala. Už nevím, jak je zpracována v té novelce – ale v realitě se šel Bolek Polívka
projít se svou dcerou Kamilkou a psem Pepošem nahoru na Špilberk, aby se vyvětral
před večerní premiérou hry Poslední leč. Boxer Pepoš tam měl hrát spolu s Bolkem
a Jiřím Pechou. Jenže když šli přes most do hradu, zvědavý Pepoš vyskočil na cihlovou
zídku, aniž tušil, že má skosenou hranu a navíc je mokrá po poledním dešti. A zřítil
se dolů do hradního příkopu, kde jsem zrovna prováděl skupinu turistů… Bolek mi
pak roky říkal, že jsem majitel největšího psího popraviště…
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Sledujete knížky českých autorů, které toho času vycházejí? Zdá se, že vlajkovou loď
obsadily ženy. Jsou vnímavější, dokáží se lépe prosadit, souvisí to nějak s posunem
rolí mužů a žen ve společnosti?
Sleduji skoro všechno – což ale neznamená, že všechno i čtu. To by nebylo lidsky
možné, u některých knížek i nelidské. Většina čtenářek jsou ženy, je tedy logické, že
se stále více prosazují i jako autorky. Ale že by byly vnímavější a dokázaly se líp prosadit, to vážně nevím. Pozoruji tyhle tanečky spíše z dálky, ale zdá se mi, že v českém
literárním provozu jsou největšími mistry sebepropagace stále ještě muži. Jinak s těmi
ženskými autorkami… já jsem v posledních letech v rozhlase pracoval třeba s texty
Dory Kaprálové, Zuzany Brabcové, Věry Sládkové, Saši Berkové, Marguerity Durasové, Claire Keeganové a dalších skvělých autorek. Moc neřeším, zda jsou to takzvané současné autorky: zajímá mě jen, nakolik živý (a samozřejmě výborný) je jejich
text. Navíc teď jako bonus prozradím tajemství: i já se vlastně pokládám za ženskou
spisovatelku. Můj nejrozsáhlejší román vyšel dokonce pod ženským pseudonymem.
Dokonce jsem jej prozradil v Ženě v závorce. A rád vyprávím v ženské ich-formě
i ve svých tzv. oficiálních knihách: jak v mé prvotině, tak i v zatím posledním románu Žena v závorce je v ženské ich-formě polovina textu. Ano, chtěl bych být ženská
autorka – a vyprávět o mužích…

S etkání
Co si myslíte o psaní „na objednávku?“ Pracujete dlouhá léta v rozhlase jako
redaktor a vejít se do představ masmédií nebývá vždy lehké. Může takové zadání
zdařile naplňovat tvůrčí proces? A pokud ano, za jakých okolností?
Já to s dovolením zúžím jen na vlastní zkušenosti s beletrií. O Krvavém Bronxu už
jsem mluvil, jinak mám už jen dvě zkušenosti. Jednak už zmíněnou novelku Průvodce
povětřím a tmou – tam to podle mě dopadlo strašně. I když se mi dodnes někdo občas
svěřuje, že se mu ta knížka líbila. A podruhé jsem psal desatero krátkých milostných
povídek na objednávku a nakonec i na brutální nátlak Alexandry Berkové, ze strachu
jsem to zvládl snad za týden. Později byly základem mé sbírky Já jsem ta tma, která je
možná mou nejlepší knížkou. A nikdo ji dnes nezná. Tak ji připomínám i tady. Obě
povídky, které jste mi laskavě otiskli, jsou právě z ní…
Rád bych připomenul váš poslední román Žena v závorce. Tu knihu jsem kupoval přátelům i jako dárek, líbila se mi tím, jak si pohrává s realitou života, jak si
s chutí natahuje punčochy naruby, jak rozbíjí tradiční příběhy jeho hrdinů a na
druhé straně je váže ve významotvorné celky, které nás pohltí, jak hledá pojítko
mezi absurditou žití a jeho smyslem. Řekněte nám o ní něco, jak dlouho jste se
románem zabýval?
Myslím, že první milostnou scénu jsem napsal někdy před dvaceti lety – a kupodivu
jsem ji pak použil téměř bez úprav. Ale soustředěně jsem román psal asi dva roky –
když počítám i ty měsíce, kdy jsem jej chtěl zahodit. To neříkám z koketerie, skončila
tak většina mých textů. Tentokrát jsem si myslel, že píšu opravdu realistický román, byť
místy vyprávěný pološílenou spisovatelkou. Proto jsem byl nemálo překvapen, kolik
čtenářů – a hlavně recenzentů – ji vnímá jinak. Jako nějakou hádanku, rafinované
bludiště, když já si myslel, že píšu cestopis o české krajině, nebo spíš po jeskyních
a propastech Moravského krasu.
Nemohu se nezeptat, na čem pracujete?
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Kromě té závěti? Zatím koketuji se dvěma knihami současně. Jedna je o mladé rozhlasové redaktorce, kterou potká zázrak, a námět druhé je už v názvu, který jsem
si půjčil od Oldřicha Mikuláška: Pokušení na Špilberku. O tomhle románu jsem už
ostatně psal v Ženě v závorce, jako by už byl napsaný. Sbírám odvahu, protože po jedné
z těch knížek mě vyhodí z rozhlasu, po té druhé z domu… Ale třeba umřu dřív, než
některou dopíšu. Nebo potkám nějakou třetí…
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Dlouhé stíny reforem
Když jsem začal učit na pedagogické fakultě, skoro o dvě generace starší didaktik
Jaroslav Machytka s oblibou říkával: zdraví žáci vydrží každého učitele. Už dlouhou
dobu mého přítele a kolegu v duchu parafrázuji: zdraví učitelé vydrží každou reformu.
Pamatuji si, jak v krátkém období 1959–1963 různě kvalitní učitelé na střední škole
nejen zkoušeli naši psychickou odolnost, ale i oni sami odolávali čtyřem reformám.
Nejprve čelili změně neúspěšně zaváděné jedenáctiletky na střední všeobecně vzdělávací
školu. Zadruhé byla základní škola prodloužena na devět let, zatímco do tradičních
gymnázií se mělo chodit jen tři roky. Zatřetí učitelé museli jeden den v týdnu organizovat „výrobní praxi“ končící získáním výučního listu (díky za to – jsem strojním
zámečníkem!). A posléze začtvrté přijímačky na vysoké školy se konaly v předmaturitním ročníku už v únoru. Člověk šel k maturitě s vědomím, že po přijetí na univerzitu
bude zkoušen shovívavěji. Čtu-li nyní o posilování druhého stupně ZŠ v reakci na
pochybné výsledky víceletých gymnázií, srdečně se směji. Pardon.
Před týdnem se jedna známá vrátila z Anglie. Nadšeně vyprávěla o školách s tematickými okruhy propojujícími najednou víc předmětů. Namítal jsem, že se to – popravdě
zřídka – dělá i u nás, třeba ve školách waldorfského typu. Přesto mě napadlo, co stojí
v cestě tomu, aby se všude třeba během vyučování o druhé světové válce v jednom
týdnu učitelé dohodli: historik ukáže dokumenty o pohybu front, fyzik osvětlí vývoj
atomové bomby, biolog zaprezentuje rasovou teorii a češtinář naznačí rozdíly mezi
Seifertovou sbírkou Světlem oděná a Řezáčovou prózou Černé světlo. Opravdu by to
nikoho nezaujalo?
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Dívám-li se podezíravě na marketing ovlivňující propagaci českých autorů v zahraničí, vděčně vybírám z domácí knihovny publikaci rakouské bohemistky Gertraude
Zand Totální realismus a trapná poezie, kterou pro brněnské nakladatelství Host
přeložila v roce 2002 Zuzana Adamová. Na autorce si cením její odvahu, s níž přesvědčivě ukázala slabiny básní Egona Bondyho z první poloviny padesátých let, kdy
se vystudovaný filozof pokoušel polemizovat s doktrínou socialistického realismu.
Chválím pisatelku i proto, že se mezi příklady poněkud mechanického kladení vedle
sebe nesouměřitelných formulací nevyhnula ani krásnému citátu z Hrabalovy poezie,
kde později proslulý vypravěč „vysvětluje“, jak pochopil Bondyho myšlení: „zrušil
metaforu“. Ironický portrét z Hrabalova pera může ochladit nadšení mladých, kteří
ještě dnes vnímají „Egonka“ jako vzor undergroundu.
Raději ovšem listuji jinou zahraniční knížkou, kde díky sugestivně esejistickému
stylu nejen literární znalci, ale i běžní čtenáři prožívají dobrodružnou procházku
domem a zahradou. Francouzská prozaička Sylvie Germain v úvahách zahrnutých do
knihy Bohuslav Reynek v Petrkově, vydané v překladu Petra Turka a doplněné skvělými
fotografiemi, začíná procházku „pozorováním světla“ a poté medituje o „proměnách
neměnného místa“ nebo o topografii čehosi „napůl venku, napůl uvnitř“. Píše: je to
dům snivce, „který je celý den skloněn nad zemí, pohybuje se mezi zvířaty a pracuje
pod širým nebem.“ Esejistka – žačka proslulého filozofa Emmanuela Lévinase – poznenáhlu objevuje spiritualitu toho nejprostšího, co tvoříme nebo s čím se každý den
setkáváme. Doma čili ve světě.
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I když francouzský filozof Bernard-Henri Lévy nehřeší originalitou, za každou cenu
ukazuje, že se podílí na myšlenkovém kvasu ve světě. Poté co za prezidentury George
Bushe mladšího procestoval křížem krážem Spojené státy a zkritizoval válku v Iráku,
v rozhovoru během knižního veletrhu v Lipsku – jak se dočteme ze slovenského překladu v časopise OS-Občianska spoločnosť z roku 2007 – chápe americké diskuse jako
příklad hledačství, které Francii a staré Evropě dnes chybí. Odmítá povrchní pohled na
různé směry islamismu nebo na vyvážení demokracie k Arabům a Peršanům. Příčinu
slábnoucí intelektuální aktivity (sebe z toho vylučuje) u rodáků – Francouzů – vidí
mimo jiné v generačních předělech. Vždyť duchovní čas – říká – se neřídí konjunkturami politiky, obchodu či životního stylu. Lévy ve svém olympském univerzalismu
odmítá generační zkušenosti i rozdílné zážitky anonymního jedince.
Jakmile něco takového čtu, okamžitě si vybavím kamaráda Petra Mazance, skromného básníka žijícího v ústraní na Vysočině. Ačkoliv se nikdy nepřipojil k žádné
skupině a publikoval málo, jeho poezie nese pečeť debutantů ze šedesátých let, kteří
si všímali jazyka – někdy námi ovládaného, jindy vládnoucího nám. Z toho se pak
rodí Mazancovy drobné významové posuny, jako kdyby šlo o záznamy nepatřičností
skrytých za běžnými idiomy. Čteme: „Jedna starší paní / když její mladičký vnuk / si
život vzal / a my šli spolu kousek cesty / z pohřbu: / někde se stala chyba! Někde se
stala chyba! //“. To se píše v knížce Zachtělo se mi, vydané v roce 2011. Co všechno
prozrazujeme v řeči, aniž bychom tušili, jak je jazyk kluzký. Po letech si uvědomujeme
(vždycky?), že bolest se nedá vypovědět a může působit komicky.
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