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znovuoživení trendu gamebookových knih.



Editoriál

3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Složit šachovnici 

Poslední úvodník

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

Jako obvykle, když jsme vymýšleli téma dalšího čísla, netušili jsme, jak nakonec bude 
přiléhavé. Tentokrát ovšem dostává pocit naplněné prozřetelnosti hořkou pachuť: Číslo, 
které držíte v ruce, nebo čtete v elektronické podobě, je totiž poslední. Můžeme to 
nahlížet pozitivně. Končíme na vrcholu, po deseti letech existence, s velkým množstvím 
skvělých autorek a autorů na kontě. Mohli jste v těch čtyřiceti číslech (shromážděných 
v poněkud menším množství svazků) najít jak ostřílené a dobře známé spisovatele  
a spisovatelky, tak ty, kteří u nás publikovali třeba úplně poprvé a teprve o nich uslyšíme. 
Nemluvě o zahraničních přispěvatelích, pro něž jsme od tohoto čísla konečně zavedli 
vlastní rubriku „Překladiště“. Nakonec z ní zbude rubrika jednoho čísla.

S Partonymou ovšem nekončí jen literární časopis – pro mnoho z nás, kdo jsme 
v redakci strávili nějaký ten rok, se uzavírá jedna velká životní etapa, během níž se 
stalo nemálo věcí, často jen stěží publikovatelných… Já sám těch let s Partonymou 
prožil devět z deseti, šest jako šéfredaktor, a přitom nejsem služebně nejstarším členem 
týmu – kolegové Misař, Macháček nebo zakladatel časopisu Lukáš Vavrečka by mohli 
vyprávět i mně spoustu neznámých historek. Nyní je však třeba uklidit figurky, složit 
šachovnici a najít si jinou hru.

Nezbývá tedy než poděkovat. Redaktorkám a redaktorům, současným i bývalým. 
Za všechno, co jste časopisu dali, a že jste pro něj tolik let pracovali ve svém volném 
čase. Autorkám a autorům za veškerou spolupráci a vytváření skvělého obsahu.  
A pochopitelně za to, že jste dodávali texty bez nároku na honorář. Obrovský dík 
musím vyjádřit samozřejmě také Fakultě Filozofické Univerzity Pardubice, která si 
již před lety vzala časopis pod svá křídla a bez níž bychom těžko mohli vycházet tak 
dlouho. A samozřejmě dík největší patří čtenářům, protože bez nich by celých těch 
deset let časopisu a nevyčíslitelné množství hodin práce postrádalo jakýkoli smysl.

Ale dost už toho sentimentu. Kdo ví, třeba se pod názvem Partonyma ještě něco 
v budoucnu objeví. Možná to není konec, ale jen pauza na neurčito (nesázel bych na 
to, ale kdo ví?). Přinejmenším pro vás chystáme ještě jedno překvapení: Antologii  
k deseti letům časopisu, která se nakonec (byť neplánovaně) stane i tečkou za naší prací.

A teď společně otočme list.

Přemysl Krejčík, (stále ještě) šéfredaktor
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Poprvé v jednom baru
(automatická partie na šachovnici života)

ukázky z chystané sbírky

IGOR MALIJEVSKÝ

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

teprve tříletá
drží se vozu
a masopustní koník
ztěžka se rozjíždí
okolo staré továrny
a v jejích očích
ohnivé napětí z daleké cesty
a radost a strach a tíseň
a vůle nepoddat se
a nespadnout
a neplakat
a žít
tahle chvíle se k ní
ve své intenzitě
už nevrátí
ani těsně před svatbou
natožpak v ašrámu
kde bude za třicet let
rozdýchávat svůj první rozvod

dneska se poprvé v životě
milovala

bylo to rychlé
jako trhání zubu

bál se jí
aby od ní něco nechytil

vzal si na sebe
dva prezervativy

bál se
aby od ní nechytil

život
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dnes poprvé v životě
pohřbívala svou matku

během obřadu pořád myslela
na ten pitomý rituál

kdy jí předávali občanský průkaz
stály s kamarádkou

v poslední řadě
smály se 

a nedokázaly přestat
řady před nimi

pomalu řídly
noví dospělí

po jednom odcházeli
kamsi dozadu

a ony se pořád
nedokázaly přestat smát
až do chvíle kdy zjistily

že před nimi 
už nikdo není

sama v Bruselu
před patnácti lety
řekla mu
v jednom baru
že nikam nespěchá
že může ještě počkat
klidně do čtyřiceti
že jí to potvrdil
i doktor

dneska už se 
míjejí mlčky 
a jinak 
všechno při starém

pořád v Bruselu
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dnes ráno měla pocit
že je její psík
stále smutný

je strašné sdílet domácnost
s někým kdo propadl
hluboké melancholii

v parku ji napadlo
že ho rozveselí
nečekaným kotoulem v trávě

nalomila si krční páteř
teď musí chodit v krunýři

má ráda pátou hodinu odpolední
i když už bývá unavená

a nohy jí otékají
v tu hodinu její stín

vykreslí vytáhlou štíhlou ženu
hrdě si vykračující

podvečerním vzduchem
v tu dobu ve svém stínu

znovu poznává sebe

jen trochu mávla rukou
bylo jako tajné znamení
které proběhlo parkem

na jehož opačném konci
se jiná stará žena

ztěžka až na potřetí
zdvihla z lavičky

aby se zvolna
a nejistě 

vydala jejím směrem
nedívají se na sebe

vrcholně soustředěné
sílící blízkostí 

druhého člověka

asi už si odpustily

Igor Malijevský (* 1970) studoval teoretickou fyziku a filosofii na Karlově univerzitě, pracoval 
jako učitel informatiky, redaktor a rozhlasový moderátor; společně s Jaroslavem Rudišem uváděl 
literárně-hudební kabaret EKG (Archa, 2007-2017). Své analogové černobílé fotografie prezen-
tuje na mnoha domácích i zahraničních výstavách (fotografická monografie Igor Malijevský: 
Fotografie 1996-2016, Vltavín 2017). Jeho rozsáhlá literární tvorba zahrnuje básnické sbírky, 
knihy povídek a písňově texty; nejnověji publikoval román Otevřený prostor: The open space 
thriller (Argo 2019).
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Medituju naruby

TOMÁŠ JIREČEK

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

Medituju naruby
Místo prázdné mysli
Svůj šálek zachovávám 
Raději plný
Před sebou zdrhám 
Jak nejrychlejc umím
Do modrých hlubin 
Monitorů 

Hrnečku vař! 

Mám bolavou hlavu
A tak se nastřelím

Doubleshotem

Zjišťuju při tom
Že není bílá jako bílá

Ze zdi vystupují obrazy

Hledám žlutý tulipán
Od kterého se dnes 

Odrazím 

každý ráno cvičím
posiluju všechny svaly
především srdce
jednak jsem kardiak
a jednak chci mít
vždycky dost sil
tě milovat

Lokla si kávy. 
„Docela ujde.“ 
Konstatovala.

Pak se mě zeptala:
„Co tě dělá šťastným?“

Odpověděl jsem jí: 
„Já se dělám šťastným.

Je to vědomý rozhodnutí.
Je to pocit, kterej ti projede

celým tělem. Znáš ho, 
a tak se k němu můžeš vracet.“

Napila se znovu kávy.
Daleko pomaleji. 

Tomáš Jireček (* 1985). Má rád divadlo, a proto ho dělá. Má rád jídlo, a proto se učí vařit. Má 
rád život, a proto žije a snaží se ho vyfotit do slov.



Partonyma (ročník desátý / číslo 39.-40.)

10

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

Firemní návrh na dabing

BÁSNÍK TICHO

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

První tempa mé dcery

Prsa!
Plave prsa

Pod vodou
S brýlemi podmořských Vinohrad

Čumáček. Má dcera a Stela
Malá nirvánová víla

A trošku tím doplujem
k očekávanější rodinné situaci

Neboť tatínek………..!              Ale
   šipky skáče z věže

až se to podobá světlu!

Chci dost abych si mohl něco přát
Oskarová tvář vody líbá

   křídou zapečetěný hlas
Tatínku ty neumíš mluvit

   se už neříká
„Lituju. Dcera mě naučila mluvit.“

Certifikát hedvábnosti
   přerušovaně mlčí z vodovodu

Zvuk v podprahovém balení podraží

Ty časy kdy jsme prchali
vyschlými koryty řek

před vojenskými džípy – jj:
   telepatická návštěvnost klesne a   

ionizované lámání výřečných větviček
   tak získá takřka psionický význam    

Přesto jediný vítr jsem tu já
– nepohnul se ani list!
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Jak to teď vysvětlit světu?

Jsi to ty – koho vnímám
 za slovem poezie 
asi nemá význam dál
předstírat že se nepoznáváme

Drž se dál a pojď blíž
Je něco co mi řeklo
že svět co jsem si myslel
neexistuje
ale ty v něm žiješ
 společně se mnou
a je to

 nízkorozpočtová
 frekvence ticha

Jak teď ale tlumočit světu
že jsi?

                                    „Já jsem. A ty?“
           „A já to teď vysvětluju světu.“

                                               (ryzlink)

Na západ od magistrály (kabeláž)

„Představ si že tam ten paravan je
            a montuj open space podle toho!“
Stoly musí být dnes hotový! Přijde Melichar!
Dělej vole vyčumíš to! Firma. Co jinýho?
Dej si na čas: pospěš si! Paravan je symbol
rituálního soupeření. Pro někoho šest šroubků mezi prsty.
Tak co. Dáme se do toho aspoň v kontextu firemní fantazie

Diagrid exoskeletu. Uvnitř muž s kamelkami. Kamil. Jsem
tak tlustej že jsem už za čidlem – je popis co se na něj nehodí:
ve věži C bere nářadí přesně a přísně a sci-fi viněta komiksu
u jeho hlavy materializuje nápis: „Názorná videoinstruktáž!”
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Vy dva v tom spolu účinkujete: „Řekni mi co konkrétně děláš?!”
Kamery vidí a ty ne? To není krabice z lepenky! To je má hlava!
                         Já nejsem staženej z internetu! Já jsem se narodil!
Nežiju v druhý třetí osobě. Žádný ty a von. Jsem to já jsme to my: Brusič brousí 
    nadnárodní interiér. Kropič s gestem patriota
Dává bacha aby mu neulítla pěnice a rotace prkna
Skladatel prázdných krabic, choreografie kolečkových židlí
sehraný montážní kvarteto – stačí řacha a voláš pojišťovnu!
Ty se zeptaj: kterej blbec? – „Už vim
kde se vzalo nic se šťastným koncem“ – Máchal
z vrátnic mezi prkny odpovídá na otázku ještě nežs ji vyřkl
       Oslepl z dolu. Teď se stará o světlé chvíle montáže
USB o středeční zázraky. Pokračuje se
       Pro Tomka daj ruku i doleva.
       A býval to člověk který padal! Puštíka tvl puštíka!

„Ježiš! Tady se pracuje!“ zahlásí Ježíš a postará se tak
                  o posmrtný život. My všichni hledáme
svůj notebook a naše jména nejsou na akciích
Ale Remek tě naučil montovat slunečníky
na kubistickou střechu karlínský Rustonky
Zvlád to a myslel. Na úsměv umývačky oken
Jenže Ostříž vytočil mobil ve formátu tady a teď:
       „Tak hele ty dobrodruhu! Cos nám to sem poslal?“
„TICHO… NAMALUJ MI OČI“

        Tu chvíli bych si za časovou smyčku nevybral!
Vzal jsem si boty do tanečních a sochařovu žiletku
Kdyby mě dostali. Kdyby se ukázal Angst: stopa
v zasněženym kraji – horečka! poselství! navždy!
Bílá opatření sněhu. V srdci dýku temnoty
Zdálo se mi o tobě ale šel jsem dál do tmy
Najít večer který zhasl tíhu
Na druhý břeh který není. Žádat o milost dubnový duby
         Zachránit se sám před sebou!

Noc v krmelci kde všechna stébla mají pravdu
Fuga prokletí: nejsem zcela ve svých křídlech a nevim
co jsem proved. Cesta oddálí rozsudek: Je jasný
že soudce z panelákový díry mě hned tak neuvidí
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Ale ne přistižení! Ne smrt šelmy s jemnou kůží!
Prorocký vidění bylo výzvou trochu se projít!
Jsem uprchlík svědomí: évasion Percevala
Útěk z civilizace se stal symbolem prozření!
Terre Gaste. Dosáhnout vytyčený mety: jsem na konci
   světa a je to čistý když životní řád
      zasněžených chalup cítí Do lina zkázy
Diskurz posledního soudu. Život v horečce která neklesá
Čin je trestný pokud jeho trestnost nezavazuje
Turisti nevědi naše procesy ale přitahují je jak beduíny
Znám se: Ještě rád vyváznu. Brzy mě budete mučit.
Ale dám ještě šanci zimě a uleví se mi až to vzdám
Když přežiju, všecko bude jinak. To ostatní nám ukradnou
Jsi horká jak vůně sena a celá ses osypala bolestí
Čekáš v horečce kdo přežije bariéry! kdo z nás
   je větší blázen! V noci mi vběhla do kapes myš
              – první kdo mi nechtěl ublížit
Dal bych jí víc ale prsty přimrzly k horečce a poklopci
Jednou se upálí Adamec a u dálnice to zoufalec zabalí
do pyramidy z pneumatik aby skryl bolest v níž se vzhlížíme
Tim se to rozsekne: Běž se zahrabat! vpálej tomu jinýmu
Přesto v nás teď Marto něco navždy umřelo

Akustické panely z protihlukových látek

Těch vydaných sbírek!
Myslim že trhnu i Elvise!

Předstihla mě i apokalypsa 
             kterou jsem sonifikoval

Když můžeš mluvit neznamená to že dýcháš
Poezie je emoce. Chcete do toho dát všechno a ještě víc!

Chcete být v rauši a mít radost. Řekl smutně Veselý
když mu vraceli bronz. Říkal to i Hrabal: CÓ!?

a nejrači bych svý knihy spálil v motivačním řízení
protože je pozdě přivést do knihkupectví Andreu

Adrianu Alenu Alžbětu Anežku Annu Lucii
Smějí se ti do očí a ani pohřeb tě jich nezbaví:

duší co moc chtěj to ticho a jemnou
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transcendentní koincidenci pro úžasný pocity a komfort
v oblasti oživených pamětí o soucit. Jenže Já
teď nemám čas! Víte kolik mi je? a musím zaparkovat
oficiální stížnost kubánského olympijského výboru
Ten jsem si deponoval v excelu místo Michauxovy polanky Anastrophyllum. Jde  
     o utkání s Kyprem v sedmičkovym ragby
Je do toho namočený i paralelní Džibuti
a zápas se asi bude muset opakovat! Neboť
jsem musel na platební kartu která nevyřeší vůbec nic:
   BRG a než tam najdeš kde teče káva na Islandu
napíší dopis do budoucnosti a v moři se utopí dalších 46 lidí
Zcela antropologicky. Celý život a jen
jediná řadová sbírka a hořkej pocit že jsi tu pod vodou
a přitom se kdykoliv může stát úplně cokoliv
Co všechno ještě může vést k pocitu odcizení?
Tohle už je fakt přes čáru! Říkal to i Hrabal:

Podélná čára přerušovaná odděluje jízdní pruhy
Značka se smí přejíždět při dodržení
příslušných ustanovení vyplývajících
z obecné úpravy provozu na pozemních
komunikacích plusnulové mimesis

Básník Ticho. Zakladatel Invencionalismu a Prostoru společného ticha studuje na Univer-
zitě Karlově na Fakultě humanitních studií. Pracoval v různých profesích od stavebního  
a cirkusového dělníka až po analytika informací. Od roku 1997 tvoří, generuje, sonifikuje  
a performuje konceptuální a transpersonální básnický projekt Noc poezie. Vydal mezi jinými 
např. básnické sbírky PLAY-OFF (2005); nejnovější Firemní návrh na dabing (2021); krátké 
prózy Artcore (2000), kyberpunkový román Neuroromance (2014); CD audioknihu Tak trochu 
na mraky (2019); zastoupen je i ve výborech, např.: Ryby katedrál (Petrov, 2000); Jasná setkání. 
Klare Begegnungen (Dauphin, 2018). Vyučuje poezii, poetiku a básnictví.
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Jako by slovo stavělo dům

JITKA FIALOVÁ

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

písmenková polívka

volba svobody vůle kudy kam s kým
leze leze po…

zámek pokoříš lehce
stačí naolejuje-li tě julie nebo já

klíček klíč
chvíli čaruješ

odemykáš ach ach
fakt paráda

fakt chvíli

nechápeš lidi co nečtou návody
nečtu návody
dneska vydržím nic neříct
aspoň do večera
myslím
aha
nemyslet

dnešní kód chtění (tebe) maskuju
jako pollock přitom miluju klimta

a miluju že miluju a miluju se protože 
miluju milování

tebe mám opravdu ráda
sakra

brala bych občas takovou krátkodobou
úzkoprofilovou amnézii
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element a-materie

jen tiše tiše
žádné faktické stopy
tam kde včítají srpnové tropy
semínka drndrnu v útrobách metiště
už nyní za příště zvlčela závlahou
rozhoupej visutým chodidlem špičky 
trav
chytám tě za pozdrav prohýbám za 
palce
zápalce slunce vyškrtám rostlinu
a tou tě pominu v zárodku listu
prominu
o vínu nezpívej
trhají za uši kartáče hlasivek
nemuší rituál drží se na stěnách
na očkách náušnic za už nic tepané 
z té samé oceli blýská se na kůži
ticho nás netvoří
záhadou úhoří zkus dát co nehledám
v očích mám karasy 
arktidu stavěnou z nejdelších myšlenek
náhodám hodí se pár kostek neklidu
polárka ta se nás dotýká
zelená vynikne jen v celém světle
až se v něm s obavou poznání objeví
neznej nic lepšího co poutá pozornost
do léta přečnívá načatá

 

vycpaná ramena v unisex 
kabátu

kompozice
 

před katrem kameny 
za / písek slov

jako by slovo stavělo dům
lešení  hřešení kmitavé nohy

v rozkroku svět a ves
mír podhledu 

v kabátě vycpávky
nehmotné tělo

  
vrstvy fasády skryjí odchylky

žádá se člověk 
 

outro
 

všechna rozhodnutí jsou 
buď a nebo

 
buď jen prosím buď

a třeba zas loupej jednoděložnou 
kukuřici 

když myslíš na zvěř a zimu
 

nepřestává mě fascinovat 
ten procesní rituál

a opakovaně šustivý 
finální obraz 

 
anebo mě polož

Jitka Fialová žije s rodinou ve Velkém Meziříčí, pracuje jako speciální pedagog. Básně jí byly 
otištěny v mnoha literárních časopisech a sbornících. Intenzivně se zajímá o haiku, autorsky 
je zastoupena v knize Šálek dál hřeje dlaně – haiku od českých a slovenských autorů. Na jaře 
2021 vydala básnickou sbírku Pentimenti.
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Jen hra

ALŽBĚTA BUBLANOVÁ

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

„No a pak jsem to spustil. Není to těžký, když si vše člověk dopředu připraví, chápeš? Na 
kampani záleží nejvíc,“ Patrik přidal do kroku, aby svému tvrzení dodal na důležitosti. 

Ivoš přikývl a soustředěně hleděl před sebe. „Já vím, já vím, stačí lidi oblbnout,“ 
uchechtl se, až z toho mírně klopýtl a při tom mu lehce sklouzla taška z ramene, tak 
se uchechtl ještě víc, stejně tak, jak se smějí lidé, aby zakryli rozpaky, ale protože byl 
docela náruživý kuřák, tak mu smích v plicích probudil hleny a on se začal nepatrně 
dusit, až musel jeden velký hlen vyplivnout přímo před sebe a v tu chvíli byl rudý až 
za titěrnýma a špičatýma ušima.

Nicméně Patrik si buď ničeho nevšiml, nebo byl natolik velkorysý, že to přehlídl. 
I když Ivoš se přikláněl ke třetí verzi, a sice, že Patrik o svém kamarádovi má tak 
špatný úsudek, že ho nepřekvapí vůbec nic.

Patrik náhle zastavil a vytáhl mobil z kapsy. Chvíli v něm něco hledal a pak si ho 
zase uložil.

„Copak? Nový přírůstek zákazníků?“ Snažil se o ledabylý tón Ivoš.
„To už ani nepočítám, kámo. Za rohem je fajn kavárna. Lepší kafe si nepil.“
Ivoš chtěl říct, že určitě pil, protože kafe pije od svých patnácti let a nikdy na něm 

nešetřil, i když na ostatních věcech šetřil ažaž, ale pak si to rozmyslel a jen kývl.
Nakonec ale řekl: „Arabicu ale nechci.“
„Siciliský kafe, vole. Fakt dobrý.“
Ivoš souhlasně pokýval hlavou, i když si náhle uvědomil, že se po práci měl stavit 

v bance, kde měl dohodnutou schůzku, ale když tak nečekaně potkal Patrika, kterého 
neviděl přes dva měsíce, a zrovna se mu začalo lehce dařit na milostném poli, a tak 
se chtěl pochlubit dříve, než Alice vezme do zaječích.

Když usedli k malému stolku, Ivoš si potřeboval na svém telefonu ztlumit volání, 
protože kdyby mu volali z banky, a oni mu volat budou, musel by vytáhnout starý dobrý 
tlačítkový mobil. Koupí si ale iPhone jako mají všichni a taky si zrekonstruuje doma 
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kuchyň, jen co dostane od banky půjčku. Povede nový život. Od smrti jeho mámy doma 
nikdo na nic nešáhl, a to ji pochoval před patnácti lety, právě v době, kdy dostal ještě 
teplý vysokoškolský titul. Ten mu ale byl na nic a o dobrou a hlavně dobře oceněnou 
práci nezakopl. A tu on fakt potřeboval. Nikdy si nic pořádného nekoupil, a když si 
něco málo našetřil, potkal Anastazii, ruskou divoženku, se kterou to byl ráj na zemi, 
a rozhodně si o ní nemyslel, že by byla nějaká zlatokopka nebo ho nějak zneužívala, 
prostě měla ráda peníze a vše, co jí připomínalo život, ten silný, opravdový život a on 
jí to vše chtěl dát. A když už jí neměl co dát, prostě odešla.

„Jen si odskočím,“ řekl Ivoš a i s tou taškou přes rameno, ve které měl svůj staro-
žitný mobil, odešel na záchod, kde si s úlevou vypnul zvuk.

„Takže,“ rozmáchl rukama Patrik, když Ivoš usedl, „byznys je byznys, kdo chce 
uspět, musí pochopit tři věci,“ mrkl tajemně a pak se usmál na přicházející servírku, 
„ale nejdřív, kámo, siciliský kafe, který ti vrazí do tvých žil trochu života.“

„Jasný, jasný,“ přitakal Ivoš, „ta vůně,“ nasál do svého malého rozpláclého nosu 
vzduch a v tu chvíli si uvědomil, jak vypadá patolízalsky, ale neuměl to zastavit, nikdy 
to před Patrikem neuměl zastavit a byl si jist, že před ostatníma takový není, že to 
Patrik z něj dělá takového malého skřeta, co se před ním plazí jak malý nedonošenec, 
co si jen úlisně olizuje rty. Ať udělá cokoli, bude vždy před ním vypadat jako trouba, 
co se snaží v Patrikově stínu aspoň trochu ohřát, trouba, co ani neví, jak se takový 
byznys dělá, co jak se dělá, on ani neví, jak takový dobrý byznys vypadá. Podle Patrika 
on umí akorát dojít do obchodu a koupit si jen to, co mu prodavač vnutí, a nemá ani 
páru o tom, že jsou tady lidi, co právě takové naivky využívají k tomu, aby si pěkně 
nahrabali.

Ale to se plete, pomyslel si Ivoš a slíbil si, že někdy do budoucna všem ukáže, jaký 
umí být.

Napil se tak náruživě, až si popálil jazyk. „Nepil, máš pravdu, lepší kávu jsem 
nikdy nepil.“

Patrik se opřel do opěradla židle. „Já to říkal. A přitom,“ rozhlédl se, „přitom je 
to tady zapadlý, obyčejná kavárna, možná i podprůměrná, ty stoly, vole, nábytek, to 
jako myslej vážně? Ještě to tu smrdí komunismem.“

„Jojo, všiml jsem si.“
„Všiml, jo?“ zasmál se jeho spolustolovník. „Ty sis tak určitě všiml, jako pořád to 

vypadá líp než u tebe doma.“
Ivoš pokrčil rameny. „Tak ne všichni mají tolik prachů, že se v nich můžou koupat.“ 

„To není o penězích, ale dobrá, přehnal jsem to, jo, máš pravdu, kdybys měl peníze, 
mohl by sis dovolit něco lepšího, přiznávám.“

Ivoš mírně poodhrnul spodní ret a pozvedl obočí. Bylo mu jasné, že vypadá 
jako odkopnuté štěně, které není ani natolik silné, aby si své rány šlo lízat někam do 
soukromí. Jasně, potřebuje Patrika. Potřebuje ho proto, aby mu něco dokázal. Protože, 
a došlo mu to až teď, jeho kamarád ze střední ho vždy jen tak nějak trpěl a dost možná 
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s ním tady sedí jen proto, aby splatil vůči společnosti dluh, jako že „chvíli budu s tím 
blbem a pak si zase budu dělat svůj byznys“, a Ivoš věděl, že je to právě on, kdo mu 
předurčil dráhu podržtašky, nemehla, co se vždy bude divně křenit, když ho prodavačka 
v obchodě poprosí, aby jí ukázal tašku.

Patrik bouchl do stolu. „Dost o mně. Ještě jsi s tou Rusandou?“
„Už ne,“ zavrtěl hlavou Ivoš, „ale rýsuje se teď něco jinačího,“ dodal rychle a po-

vytáhl obočí.
„To je dobře, dokud jsme mladí, nesmíme zahálet. Ale to ti říkám,“ zdvihl prst, 

„dokud jsme ještě mladí, nevaž se, neplánuj nic, nic na vážno, na to je času fůra,“ 
Patrik svého kamaráda plácl přes rameno, „a jak? Jaká je?“

Patrik přimhouřil oči. „Kamaráde,“ a přitom mlaskl.
„Hele, dobrý, sorry, někdo volá,“ Patrik vytáhl ze svého saka mobil, „jasný, jasný, 

běžím tam, ok.“
„Tak jo, kámo, tohle platím já,“ zakroutil ukazovákem nad hrnky s kávou, „ale teď 

už musím,“ zvedl se ze židle, „Byznys, ten prostě nepočká.“
Ivoš dopil kávu a pomalu se ploužil domů. Po cestě se stavil ve večerce a koupil si 

kachní paštiku. Tu miloval. Pěkně s třemi rohlíky a zapít plzničkou. 
Díval se na svoji oprýskanou kuchyni a přemýšlel, jak by mohl získat lepší práci. 

Ne kvůli Patrikovi. Kdo ví, kdy ho zase potká. Ale kvůli sobě. Protože on přeci není 
žádný mazal. Jasně, i on přeci může mít hezký život. Až dostane z banky půjčku,  
zrekonstruuje si kuchyň, koupí si nový telefon a pak něco na sebe. A půjde do nějakého 
nóbl podniku s Alicí a prožije večer na úrovni. A pak se to začne valit, lepší práce 
a kdo ví, možná se na něj nalepí i nějaká ta hezčí kočka. Povytáhl jedno obočí a zvedl 
levý koutek úst, jak to dělal Patrik. Patrik si tenhle osud vybral. A přitom kde na to 
vzal právo? Choval se jako frajer vždy. A v tom to je. A v ničem jiném. Prostě stačí se 
chovat jako že na to má, a pak na to fakt má. A to teď Ivoš bude taky dělat. Nenechá 
se už ponižovat. Bude někdo. Je někdo. Tohle si říkal, zatímco jedl paštiku a měl při 
tom puštěné zprávy. Viděl se tam. Jednou o něm budou točit reportáže. Povede firmu 
a doma bude mít krásnou ženu a pět dětí. 

Venku začalo pršet. Tohle miloval. Jarní déšť, který všem vezme vítr z plachet, 
všem těm piknikářům a výletníkům. Otevřel počítač a zhlédl seznamku. Občas se tam 
podívá. Kdyby náhodou lítalo štěstíčko jinde, tak aby o něj nepřišel. Ale zatím měl 
Alici. Třicetiosmiletou rozvedenou paní, která je hezká tak akorát a od života chce 
konečně klid. Nejspíše ji ten její mlátil a nebo se tahal s kdejakou sukní. Ta je ráda za 
klidný zrekonstruovaný krcálek. 

Zavolal jí, zněla unaveně a naštvaně. Dotklo se ho, že se na něj obořila. Copak on 
může za její problémy?

„Promiň,“ šeptla, „ale je to tak těžký, zhoršuje se to.“
„Tak ji dej do domova, tam jí bude líp.“
„Je to moje maminka,“ skoro ho až dojalo, jak to vyslovila něžně. 
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Tohle on nemusel. Až takové samaritánství.
Ještě aby se tak musel starat o starou ženskou i on. Kdepak, najde si nějakou jinou, 

zatím si Alici ponechá, to jo, ale jakmile bude mít zrekonstruovanou kuchyň a lepší 
práci, vlítne na to a půjde za jinačí. Jako to dělá Patrik. 

„Já vím, miláčku, zašveholil, „a to se mi na tobě líbí.“
Popřál jí dobrou noc, otevřel si další pivo a zapálil si startku. Díval se z okna a my-

slel na to, jak bude mít lepší život.
A ten měl brzy přijít. Druhý den mu totiž volal Patrik. 
„Kamaráde, tam musíš jít,“ začal Patrik, „tohle bude mejdan století. Ženský, dobrý 

pití a hlavně kontakty, tam se ti změní život, v tom by byl čert, aby si nedostal lepší flek.“
Ivoš souhlasil. Měl sice domluvené kino s Alicií, ale pořád se na ni zlobil za to, jak je 

plná své nemocné matinky. Chudinka, co chodí pořád jenom ohnutá pod břemenem 
celého světa. On přeci potřebuje vedle sebe někoho, kdo se ponese, když teď bude 
někdo. Po práci zajde do banky. Chce to nové oblečení a taky aby měl na útratu. To 
bude mejdan, uchechtl se v duchu.

Celý den na to myslel. Jak bude král. Jak potká nějakou tu krasotinku. Jak na ni 
mrkne, zaplatí jí drink a bude z něj vyzařovat přesně to, co z Patrika celý život, úspěch 
nasáklý mužskými hormony, co jsou cítit na hony daleko, něco, co je jen uvnitř, takové 
zlaté jablko, které přitahuje. Nadechl se a věděl, že to tam taky má. Jen o tom nevěděl. 
Teď bude pan někdo. Tady na tuhle otročinu se brzy vykašle. A vykašle se i na chudinku 
Alici s pomalu umírající starou bábou. A konečně si zrekonstruuje kuchyň. Bude žít 
jinak. Bude mít barový stůl, o který se bude unaveně opírat, zatímco jeho slečna bude 
spokojeně oddychovat v ložnici. 

Alice se zlobila. Její matce se udělalo dobře a ona se tak těšila, že mohou spolu být 
celý večer a i noc. Chvíli zapřemýšlel, jestli se nemá na mejdan s Patrikem vykašlat. 
Alice je přeci fajn. Ale prožije s ní průměrný život. Čím by ho taky mohla inspirovat 
žena bez ambicí? Žena, co od života čeká jen klidnou pracovní dobu a slunečné 
odpoledne? Kdepak. On má jinačí budoucnost, on ještě všem ukáže. 

Jeho dobrou náladu mu nezkazil ani fakt, že v bance mu půjčili žalostně málo. Měl 
sto chutí navoněného úředníka chytnout pod krkem a pořádně ho proplesknout. Za 
ten jeho falešný úsměv i za to, co si myslí o Ivošovi. Jenže to se spletl. Ivoš není žádný 
chudáček, co jen dře ve skladu a večer tráví s ohřívaným párkem a televizí. Kdepak. 
Jemu se teď změní svět. Život není černobílý, pche, rozhodně život není takový, jak 
si ho představuje tenhle pokrytec v kravatě. Že jen navonění frajírci s uhlazeným 
úsměvem, nad kterým vzdychaly už učitelky na střední, mají právo na přepych. Kdepak. 

Ivoš jen přikývl, ale v duchu si slíbil, že až bude vydělávat statisíce, změní banku, 
kdepak, sem je posílat nebude. 

„Takže vzhledem k vašemu platu a k tomu, jak si vedete, nebo spíše nevedete, 
pochopte,“ sundal si brýle úředník a promnul si oči, „jste kolikrát v mínusu. A pak 
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je tu další věc. Ta půjčka před pěti lety. Ještě není splacená. To vám taky nepomohlo. 
Šedesát tisíc, víc fakt ne.“

Ivoš čekal víc. Potřebuje novou kuchyň a v koupelně zlobí kotel. Ale to holt počká, 
koupí si nóbl oblek a taky by se šikly nové boty. A parfém. Pořádný mužský parfém, 
který zanechává za sebou stopy mužnosti, parfém, po kterém se v každé ženské hnou 
motýli v břiše. 

V devět večer vystoupil vyvoněný a v novém obleku z taxíku. Před ním stál bar, 
spíše nenápadný a nijak okázalý. Ivoš pocítil zklamání, které pokračovalo, když 
vstoupil dovnitř a o bar se opírala znuděná postarší servírka s baculatým obličejem. 
U jednoho stolu seděl nějaký zamilovaný pár a u velkého s nápisem rezervace byl 
Patrik s jedním chlápkem. 

„Kamaráde,“ zvedl ruku Patrik, „dorazil si právě včas, tady Hynek vede velkou 
firmu a nějaká ta práce by se pro tebe našla, že?“ Podíval se na chlapíka vedle, který 
se napil piva a uhladil si vousy. „Co umíš?“ Vyjel na Ivoše.

„No, já, já mám potenciál, umím to s lidmi a…“
„Dobrá, prý děláš ve skladu, no hele, já rozjíždím byznys a…“ podrbal se ve vou-

sech, „kapitál asi nemáš, viď?“
Ivoš zavrtěl hlavou.
„To nevadí, no hele, zatím je to v plenkách, ale jestli se to podaří, tak to bude sluš-

ný,“ vystrčil bradu a zasmál se, „něco pro tebe vymyslíme,“ dodal.
Patrik Ivoše poplácal po rameni. „Jsem ti to říkal. Podívej na mě,“ ťukl prsty do 

hrudi, „stačí chtít.“ 
Než Ivoš stačil vypít pivo, přišla první kráska. 
„Andrea,“ představila se a Ivoš věděl, že to je ta pravá. 
Patrik do něj pod stolem kopl. „Na ni mám zálusk už dlouho. A dnes to vyjde.“
Ivoš se sebevědomě napřímil. „Ale mně,“ šeptl a naklonil se přes stůl. „Dáš si, 

Andreo, nějaký drink?“
„Víno,“ řekla zostra.
„Necpi se tam, kde nemáš co dělat,“ poradil mu Patrik, ale Ivoš rychle vstal a ob-

jednal láhev vína. 
Vrátil se jako pán. Ještě uvidíte, řekl si v duchu.
„Andrejko,“ pohladil ji po ruce Patrik, „ty jsi byla vždy krasavice.“
Andrea se zasmála a nic neřekla. 
„A ty jsi byl vždy záletník,“ vpadl jim do konverzace Ivoš, „víno bude za chvíli.“
„A ty skladník,“ vrátil mu to Robert.
„A ty…“
„Tak počkat, na skladníkovi není nic špatného,“ ozval se vousatý chlapík. „Že jo, paní 

Andreo? Říkám paní, protože je vdaná, takže si oba schovejte ta načepýřená peříčka, 
pánové.“ Patrik se napřímil. „Kamarádi, tak za prvé, já se s nikým tady přetahovat 
nemusím, a za druhé, vdaná… ha, vdané, bez urážky, Andreo, ty jsou nejlepší.“
Andrea sklopila oči. 
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„To nic,“ povzbudil jí Ivoš, „přeci vás takový to… neurazí.“
„Co to? Co? Jako úspěšný byznysmen? Dokonalý milenec? Co? Někdo, kdo už na 

střední věděl, kudy se vydat, a neklopýtal s vyplazeným jazykem na místě.“
„Jenže takhle svět nefunguje, víš? Mně se dnes daří, budu mít lepší práci,“ mrkl 

Ivoš na vousáče, „a když budu chtít, tak tady Andrea se mnou odejde.“
„Kam?“ vyprskl Patrik, „do toho tvýho brlohu, kde na šňůře visí ještě kombiné tvý 

matky, která je už deset let po smrti?“
„Tos přehnal!“ vyskočil Ivoš.
„Klid, pánové!“ zahřměl vousáč. „Dáme si panáka a uklidníme se, ne?“
Ivoš stáhl zpět ruku, kterou chtěl Patrika udeřit. Chtěl ho udeřit za to vše, co se 

mu v životě dělo, chtěl ho udeřit i za toho dnešního úředníka, i za to, jak stál kdysi 
dávno na školní chodbě a nezmohl se ani na slovo, když se mu posmíval za to, že má 
na sobě dámský pantofle.

„A nebyly dámský, víš? Nebyly! Přivezl mi je otec z Německa.“ 
„Hoho, dámský co? Copak ti tatík přivez? Kalhotky, abys viděl, jak vypadají?“ 

zasmál se Patrik.
Andrea stále jen seděla a mlčela. „Jste ubožáci,“ řekla po chvíli a chtěla se zvednout, 

ale když jí právě obtloustlá číšnice přinesla láhev, nechala si nalít skleničku. 
Ivoš si ji pozorně prohlédl. A zase tak hezká nebyla. Byla tak nejméně o pět let 

starší než on. Tak pětačtyřicet, možná i víc. Ona to jen prostě umí, vytvořit takovou 
auru, že si z ní sednou všichni na zadek, ale jinak co? Jinak nic. Všiml si make-upu, 
to Alice žádná líčidla skoro nepoužívala a vypadala líp. Alicina pleť je čistá jako lilie, 
voňavá tak akorát, a na rty používá jen bezbarvou pomádu. Všiml si rudého půlkolečka 
na sklence od vína. A splávek taky má, už si leje druhou dvoudecku. Taky je to na ní 
vidět, i pod tím nánosem pudru prosakují nateklé půlměsíčky pod očima. A břicho 
má taky solidní, jó, když si madam sedne a chvíli nezatáhne pupek, tak je to vidět. 
Vypitá stará nešťastnice. 

Ivoš praštil půllitrem piva o stůl, až z něj třetina vyšplouchla ven. „Ubožáci,“ sykl.
„Nono,“ ohradil se Patrik, „kdo je u tebe ubožák?“
„Vy všichni, a celej tenhle slavnej mejdan. A já vůl mohl být se svou Alicí.“
„Nó pozor,“ zasmál se Patrik, „tak ono se nám to vzteká, protože si dneska mohlo 

to… no…, dáma promine, vrznout, že?“
„Víš, kolik stál tenhle oblek?“ Ivoš si přidržel klopy u saka a z očí mu blýskal hněv. 

„Tak víš?“
„Tak to nevím, musel jsi kvůli tomu prodat tu svou špeluňku?“ zasmál se a podíval 

se na Andreu, ta si ale jen hleděla svého vína.
Ivo se rozmáchl přes stůl, aby konečně Patrika udeřil, ale narazil do láhve s vínem, 

která chvíli půvabně balancovala na stole, až se s roztomilou něžností sesunula do 
horizontální podoby a její obsah stekl do klína krásné, leč trochu odkvetlé, Andree. 
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Ta konečně vstala, popadla kabelku a rozhodla se odejít. „Jste trapní, oba. Možná 
i ty,“ ukázala na vousáče. „Možná i já. O co se snažíte? Co to je za pitomou hru takhle 
urážet lidi, takhle se furt za něčím honit, když nemáte koho předběhnout? Všichni 
jsme tu sami, ve skutečnosti sami, chápete? Ne, nechápete! Hrajete pořád spolu, ale 
nemáte ve skutečnosti s kým hrát, protože ten druhý stojí na úplně jiné šachovnici.“ 

Dopila poslední lok ve sklenici a odešla si žít svůj život jinam. 

Alžběta Bublanová. Vystudovala Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Ve své tvorbě 
se zabývá každodenností obyčejného člověka s jeho „malými problémy“. V roce 2012 získala 
za svou prvotinu, sbírku povídek Čtyři stěny, cenu Máchova růže od Akademie literatury 
české. O tři roky později jí vyšel román V Tichu. V roce 2017 vydala další povídkovou sbír-
ku Odraz ode dna, o dva roky později román Barák. Loni vyšel román Ti, kterým se narodíš  
a letos Život s panikou podle blogu „Už zase umírám – život s panickou atakou“. V současnosti 
vydává lokální časopis o pražském náměstí Jiřího z Poděbrad Náměsíčník a v rámci projektu 
Kurzy z obýváku učí tvůrčí psaní.



Partonyma (ročník desátý / číslo 39.-40.)

24

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

D1

JAN NĚMEC

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

Marek a Dana stáli na balkoně a hleděli na ulici pod sebou, svorně a tupě jako milenci. 
Projíždějící tramvaje vypadaly takto shora jako hmyz obrácený na krovky, hmyz, kte-
rému jsou vidět ústrojí, a člověk by do nich mohl plivnout. Marek se podíval nahoru 
na nebe. Vzal Danu kolem pasu, začínalo pršet, i slepec zrychlil podél fasády krok. 

Z kuchyně zapískala konvice a Marek Danu opatrně pustil – bylo to zároveň pohla-
zení –, aby mohl zalít kávu. Téměř zároveň zavibroval Daně v kapse telefon. Nemusela 
ho brát, ale připadalo jí jistější hovor přijmout. Poodešla do ložnice, aby měla trochu 
soukromí. Všechno se zdálo být, jak má: David teprve vyjížděl z Prahy, a i kdyby jel 
sto čtyřicet, nebude doma dřív než za dvě hodiny. 

Marek se věnoval kávě a nevšiml si, že Dana telefonuje. „Tak ty to chceš přímo do 
pelíšku? Myslel jsem, že dnes máme trochu víc času,“ zavolal vesele s cukřenkou v ruce. 
Na druhém konci telefonu David zmlkl v půli věty. Nechtěl stejně říct nic jiného, než 
že papoušek i kočka jsou v pořádku. 

Kočka, které říkali Líza Lizevna, pospávala v umělohmotné přepravce na zadním 
sedadle. Papoušek Zobák Zobačevskij seděl kousek od ní na bidýlku v drátěné kleci 
za spolujezdcem. Spolujezdec se jmenoval Olda a vážně se na Davida podíval. Ten už 
totiž poněkolikáté za sebou ucedil bolestné miserere: „Doprdele.“ 

Pak nějakou dobu potichu míjeli tovární haly, cedule a billboardy. Praha tady 
ubývala a přestávala. 

Na třicátém osmém kilometru řekl David spíš užasle než zoufale: „Představ si, 
někoho tam má.“ 

Olda o tom nechtěl sám začínat. „Dana?“
„Dana.“
„Jak to víš?“
„V telefonu se ozval mužský hlas, jestli to chce přímo do postele…“
Kratší ticho. 
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----------------------------
„A neměli vám dovézt peřiny?“ zkusil Olda jednu marnou. 
David hodil úšklebkem. „To bys musel slyšet, jak začala koktat, když jsem zmlkl 

uprostřed věty. Je to úplně jasný. Mám parohy, že trhají čalounění tady v kabině.“
Byl pátek večer a na dálnici D1 viselo auto za autem. Pršelo, v zatáčkách a ohy-

bech vozovky se kroutil dlouhý kovový had, článkovaný z červených světel. Ta se za 
nejbližšími auty rozpíjela do mokré silnice jako do černé řeky. 

„Nemám za tebe vzít řízení?“ nabídl Olda.
„To je dobrý. Jenom bych na chvíli zastavil někde na pumpě. Potřebuju se trochu 

nadýchat a vymočit.“
„Radši mu to hned řekni.“ 
„Komu? Nebo co?“
„Až budeš na záchodě.“ 

Modro-bílá světla Aralu zmizela ve zpětném zrcátku a černý peugeot se zase vmáčkl 
do kolony aut. Míjeli stromy, cedule a billboardy. 

„Pusť, prosím tě, Zobáka, ať se trochu proletí. Je tam chudák celý den zavřený,“ 
řekl David.

„Blázníš?“
„To je v pohodě, jsem zvyklý. Běžně mi při řízení sedává na volantu. Odháním ho 

jenom z páčky, protože tam pořád dává blinkr.“
Olda se tvářil nedůvěřivě. „A co když mě posere?“
„Tak si to smeteš, sere spíš tuhý. Ale nejdřív ještě zkontroluj, jestli je Lizevna po-

řádně zavřená.“
Olda vzal klec a otevřel dvířka. Žluto-zelený papoušek s chudou chocholkou udělal 

několik přískoků po houpacím bidýlku, přeskočil na otevřená dvířka a vyletěl ven na 
palubní desku. Chvíli se jen tak producíroval, pak se snažil klovat zevnitř do kapek 
v rohu předního skla.

„Nemluví, co?“ zeptal se Olda.
„Ne. Není to žádná zkurvená atrakce.“
„Jen klid. To chce klid,“ řekl Olda. „Ale stejně nechápu, proč máte kočku a pa-

pouška, kteří se nesnášejí.“
„To je jednoduchý. Řeknu ti teď něco o životě. Dana měla kočku a já papouška.“
„Aha. Historický přístup vždycky leccos objasní.“
„Tak co chceš vědět? Nastěhovali jsme se k sobě, ale já i Dana jsme odmítli vzdát 

se toho svého. Navrhl jsem losování, nepřistoupila na to. Já jsem zase zamítl její po-
tměšilý návrh souboje. Jakou by měl Zobačevskij proti té semetrice šanci? Je to jenom 
papoušek. Místo toho jsem chtěl uspořádat závody v rychlosti a různých dalších 
dovednostech, takovou první ptakočičí olympiádu. Ale nevěděli jsme, jak je přinutit 
aby odstartovali stejně.“ 



Partonyma (ročník desátý / číslo 39.-40.)

26

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

Zdálo se, že se Olda poprvé vážně zamyslel. „Stačilo by přivázat jim na křídlo a na 
packu provázek a pak byste je mohli stejně pustit.“

„Vidíš, to nás nenapadlo. Příště ti zavolám.“ Po chvíli David povzdechl: „Ale kočka 
tak jako tak vyhrála. Když jsem bydlel sám, lítal Zobák volně po pokoji, kdežto teď 
tráví většinu času v kleci. Zato mu Dana věnovala jedno svoje starý zrcátko, prý aby 
mu nebylo smutno.“

„Třeba teď zase budete volní oba,“ řekl Olda. „A třeba taky dostaneš nějaký starý 
zrcátko.“ 

David se po něm podíval.
„No tak, musíš se na to dívat z té lepší stránky…“ 
David chvíli listoval myšlenkami, ale na žádnou takovou stránku nenarazil. „Upřím-

ně řečeno, vůbec to nechápu. Jsem přesně ten chlap, který by to do své přítelkyně 
nikdy neřekl.“

„Možná právě to ji žralo.“
„Chceš říct, že kdybych ji víc podezíral, tak by se to nestalo?“
„Cesty Páně jsou nevyzpytatelné, můj milý.“ 
„Počkej, tuhle školu jsi přece nedodělal.“
„Tak dobře. Ale někdy mě to mrzí. Lidi by mě víc poslouchali. A stejně chodím 

v černým.“ Na okamžik se odmlčel. „Podívej, já nevím, co jinýho ti říct. Pořád slyším, 
jak jsou chlapi nevěrní, ale dokonce i já mám kolem sebe spoustu ženských, které přes 
noc nechaly muže.“

„Přes noc? A řekly ti proč?“ 
„To je dobrá otázka…“ usmál se Olda. „Jsou to prostě kurvy,“ navrhl. 
„A to je právě to, že už takhle neumíme uvažovat,“ rozčílil se David a bouchl do 

volantu. 
„A hledáme chyby u sebe.“
„A kdo hledá, ten najde.“
Zobačevskij si zřejmě dostatečně otloukl zobák o přední sklo, aniž by se dostal 

k vodě, a posadil se Davidovi na rameno. Olda hleděl na pneumatiky auta před nimi, 
od nichž vystřikovala šedá hmota.

Pak se Olda zeptal: „Například, mívala s tebou orgasmus?“ 
David se na něho překvapeně podíval. „Co blázníš? Nech toho.“
„Takže si nejsi jistý. Mívala s tebou orgasmus?“
„Říkám ti, nech toho,“ zopakoval David. 
Kratší ticho. 
„Jasně, celé je to parodie,“ řekl Olda.
„Jenže i v parodii musíš nakonec něco udělat.“
„A co budeš dělat?“ zeptal se teď Olda vážně. 
David se zamyslel. „Ani nevím.“
Míjeli zvukové bariéry, billboardy a jiná auta.
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Oldu také nic nenapadalo. „Třeba bys mohl být gay,“ řekl na osmdesátém čtvrtém 
kilometru, aby přerušil ticho. 

„Aha.“
„Doba se změnila, dnes už to není žádné stigma. Naopak.“
David chvíli váhal, jestli se do této debaty s Oldou pouštět. „Naopak? Je to snad 

nějaké vyznamenání? Metál?“
„Říkal jsem ti, jak jsem byl posledně na fotbale? Rozhodčí ještě ani nefoukl do 

píšťalky a Sparťani už hulákali: ‚Brnó, Brnó, bůzerantů plnó.‘ A na to se kousek ode 
mě zvedl chlap a zakřičel na ten jejich řídký kotel: ‚Nó a có, nó a có, ták jsme teplí.‘ 
Ale to bys ho musel slyšet, frázoval to jak operní árii. Byl úplně namol, ale já to stejně 
řadím mezi největší kulturní posuny od roku osmdesát devět. Hned vedle internetu 
a pornografie, samozřejmě.“ 

„Jenže pak zas náš kotel určitě spustil: ‚Spartá, spartá, bůzerantů partá.‘“ 
„Jasně, ale podívej se do historie. Novou cestu vždycky razí odvážní jedinci.“
„Ožralí jedinci,“ opravil David.
„Někdy taky. Ale pokrok vidím hlavně v tom, že od nikoho nedostal přes hubu.“ 
„A kdo vlastně vyhrál?“
Olda se ně něho podíval nevěřícně. „Přece buzeranti.“
David se usmál. „Je pravda, že vy homosexuálové si svých partnerů víc vážíte. 

Logicky. Je vás míň, tak se musíte starat, aby vám ptáček neuletěl. Nemít doma Danu, 
ale nějakého Daniela, určitě by na mě dnes večer čekal s teplou vanou a teplou večeří.“

„Nech si ty teplé narážky. Ale máš pravdu. Znám páreček a ti jsou přímo vzorem 
harmonickýho soužití. Měli by žít za výkladem manželské poradny. On je ekonom, on 
kadeřník. Znám se hlavně s Petrem, s tím kadeřníkem. Chodí k němu paničky z celého 
města a jak jim dělá hlavu, vyprávějí mu ty svoje starosti a eskapády. Protože je náš, 
musí se chudák tvářit a chovat velmi citlivě a účastně, ale ve skutečnosti je mu z nich 
na zvracení a nejradši by je přetáhl kulmou. ‚Já pak vždycky přijdu domů,‘ svěřoval 
se mi posledně, ‚položím Liborovi hlavu na rameno a říkám si: Peťulko, neměnil bys 
ani za milion.‘ Má z toho už chudák výčitky svědomí. Dělá těm ženským nejkrásnější 
hlavy ve městě, ale zároveň ví, jaký svinstvo nosí uvnitř. Má dokonce takovou teorii, 
že vlasům nejvíc prospívá kompost v hlavě, z toho prý rostou jedna radost. Takže až 
zas uvidíš nějakou holku z reklamy na šampon, která pohodí hlavou jak klisna, vzpo-
meň si na to. Peťulovi každopádně připadá, že se jako kadeřník účastní velkolepého 
podvodu, navíc na té části lidstva, pro kterou má slabost.“

Předjeli dva žluté autobusy Student Agency a kamion naložený dalšími auty.
„Ten pocit, že se účastním podvodu, mám často,“ povzdechl si David.
„Ale jdi, ty jsi architekt a můžeš si zakázky vybírat. Co jsi to navrhoval teď na té 

chatě?“
„Nízkoenergetickou školku.“
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„Tak vidíš. S tím přece nemůžeš mít žádný problém. Ekologie a dětičky, to je hotová 
idyla post-materialistické společnosti, ne?“

David přeřadil a pohladil papouška po křídle. „Takže bys do toho šel se mnou?“ 
zeptal se Oldy. 

„Do čeho?“ 
„No, vyženu Danu a zařídíme si pokojík v pastelových barvách.“ 
Olda ho pohladil po stehně. „Ani jsem nedoufal, že tě dostanu tak snadno. Jasně, jsi 

můj nejlepší kamarád už ze základky. Nezavrhl jsi mě, když se mi postavil ve sprchách. 
Nežárlil jsi, když si mě zničehonic oblíbil ředitel. Ale je tu jeden malý problém. Doktoři 
to ještě nedokážou. Umí jenom přehodit orgány, ale to nic nezaručuje. Musíš to cítit 
uvnitř, tady v srdci. Nestačí jenom racionálně zvážit, že by to bylo daleko výhodnější. 
To by si chlapa poručil každý.“

David a Olda se smáli. Přežili dalších dvacet kilometrů. „Ale být homosexuál bude 
stejně už zítra včerejší,“ řekl Olda poté, co se ohlédl za nehodou. Na vozovce zbyla 
krev, kterou déšť rychle zředil do prchavých odstínů růže a pneumatiky rozmíchaly 
s prachem. „Dnes je každý selfsexuál. Už se o tom píše i v odborných časopisech.“

„Selfsexuál? Neříkalo se dřív masturbant?“
„Dnes už to nespočítáš na prstech jedné ruky. Je to komplexní fenomén. Lidi 

vzrušuje jenom jejich ego. Nezajímají je těla ostatních, ať jsou to ženy, muži nebo děti. 
Všechno jsou to cizí těla. Ego je musí obsazovat, a to je koneckonců časem dost únavné. 
Proto dnes taky spousta lidí končí svůj sexuální život v pětatřiceti nebo ve čtyřiceti.“ 

„Hm, to mě teď asi čeká,“ řekl David. 
„A řekl jsi mu to?“
„Co? Nebo komu?“
„Zase ses nechal nachytat. Na tom záchodě přece.“
David se po Oldovi podíval. „Hele, se svým pindíkem mluví jenom puberťáci.“
„Když myslíš… My si někdy dobře pokecáme, jsme podobně založení.“
Po nebi nad nimi přeletěl vrtulník. 
„Ještě jsi mi neřekl, kdo je to ten selfsexuál.“ 
„Selfsexuál,“ nadechl se Olda, „to jsou dva v jednom. Masturbant a turbo narcis. 

Vášeň bez kompromisů.“ 
„Aha. Něco jako nový model terminátora, něco jako pitbull diesel nebo sekačka 

s náhonem na všechny čtyři kola. To by mě zajímalo, jak taková vášeň bez kompro-
misů může vypadat.“

„No… to mě taky.“
Míjeli stromy, cedule a kamiony. 

Zobák Zobačevskij skočil z Davidova ramena na střechu přepravky, ve které pospá-
vala Líza Lizevna a začal po ní mašírovat. Kočka vztekle vyskočila a celá přepravka 
se zakymácela.
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„Neměli bychom je v rámci spravedlnosti vyměnit?“ navrhl Olda.
„Zastupuješ tady Danu nebo co? Až u sjezdu na Jihlavu.“
„Ten už byl.“
„Ještě ne,“ trval na svém David.
„Vážně už byl. Nedáváš pozor. Máš na to samozřejmě právo.“
„Dobře, tak je vyměň, když chceš. Ale nejdřív zavři Zobáka a až pak pusť Lízu. Takový 
je postup.“
Olda narazil na technický problém. „Ale jak ho mám chytit?“
„Prostě ho chyť do ruky. On se nechá.“
Olda se natáhl po papouškovi, který okamžitě uletěl daleko pod zadní sklo.
„No, a co teď?“ zeptal se Olda. „Podle mě je to stejně nesmysl nechat lítat ptáka v autě, 
když řídíš.“
„Proč?“
„Proč asi… Už tě někdy zastavili policajti?“
„Jednou.“
„A co říkali?“
„Nic. Nemohl jsem přece otevřít okýnko, aby Zobák neuletěl,“ zazubil se David. 
„Ukázal jsem jim přes sklo všechny doklady a oni mávli, ať jedu dál. Hele, už je zas 
na dosah. Vem na chvíli volant.“
Zobačevskij poskakoval po opěrce hlavy za Davidem, ten ho chytil a hodil protestu-
jícího ptáka do klece. Olda pak uvolnil dvířka přepravky. Líza vyšla ven a důkladně 
se protáhla na zadním sedadle. Byla to stará šedě mourovatá kočka, která se od hlavy 
rozšiřovala a rozšiřovala, takže vypadala jako chlupatá nálevka, ale s živýma zelenýma 
očima. Podívala se opovržlivě na ptáka a packou zkusila několik ostřejších akordů 
na dráty klece; pták se už zkušeně držel uprostřed. Párkrát se stalo, že nepozorný 
Zobák přišel o několik pírek ze svých letek, a ta se pak vítězoslavně zelenala na Lízině 
dlouhém drápu. 
„Můžu si ji vzít na klín?“ zeptal se Olda.
„Bude určitě ráda. Je to rozmazlená mrcha.“ 
Olda vzal Lizevnu a položil si ji na stehna. Když ji drbal na zátylku, otáčela k němu 
hlavu a oči jí v šeru kabiny svítily jako zelené kontrolky na palubní desce.
Přestávalo pršet. Míjeli stromy, keře a cedule. Olda se díval z bočního okénka a David 
zkusmo přivřel oči.

Otevřel je o vteřinu později a právě včas, aby si všiml, že auto před ním dává vý-
stražné znamení. 

„Skvělý,“ řekl David.
„To se dalo čekat, je pátek večer.“
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Za chvíli už byli součástí dlouhého těla, které se jen pomalu sunulo po vozovce; 
z aut se staly vagóny. Pak se kolona úplně zastavila. Někdo vzadu nesmyslně zatroubil 
a přidalo se k němu pár dalších aut, jako když se na vesnici rozštěkají psi.

„Mám taky zatroubit?“ zeptal se David.
„Jasně, jsi raněný jelen a máš parohy. Jen si pořádně zatrub.“
David zmáčkl klakson a zvolna počítal do deseti. Řidič v autě před nimi si v zrcátku 

zaťukal na čelo. David znova zmáčkl klakson a napočítal do dvaceti. 
Pak bylo chvíli ticho a jen kočka tiše předla mezi Oldovými stehny. 
David zařadil jedničku a popojeli asi sto metrů. Když se kolona zase zastavila, opřel 

se hlavou o volant. A byl o něj opřený. „Proč toto není v těch reklamách?“ 
„Co myslíš?“
„Jako: ‚Jste moderní muž. Potřebujete pro sebe jen to nejlepší. Až vám žena bude 

doma šoustat s cizím chlapem a vy budete stát v zácpě na dálnici…‘ – kamera švenkuje 
z vrtulníku zasněženou Vysočinu – ‚…budete tam stát v peugeotu nové generace. 
Peugeot: to stojí za to.‘“ 

Olda nereagoval, tak si David sám přisadil: „Nemám jí zavolat, ať nespěchají? Že 
si můžou objet ještě jedno kolo?“ 

Nerad ovšem viděl, že si David jezdí v ráně. „On už tam přece dávno není. Řekla 
mu, ať odejde, jen co s tebou dotelefonovala. Teď je sama a přemýšlí, jak z toho ven. 
Má tě přece ráda, ne?“

„Co to za této situace sakra znamená?“
Kratší ticho.
„Doufej, že uvidíš doma, co to znamená,“ zakončil Olda. „Nechceš pustit rádio, 

ať víme, jestli nebude lepší jet bokem?“
„Víš, jak jsme se seznámili?“
„Jasně, že vím. Hlavně pusť to rádio.“
„Prodávala v univerzitní kantýně…“
„Nech toho. Říkal jsi mi o ní hned druhý den, co jsi ji tam viděl. Měla na sobě 

tílko, měla opálená ramena a tobě se líbily její lopatky. Poznámka: ve skutečnosti se ti 
samozřejmě líbily její prsa, ale chtěl jsi být zajímavější. Objednal sis capuccino a ona 
ti do pěny namalovala tekutým karamelem květinu. Jak romantické… Sakra! Celou 
dobu se tě snažím udržovat ve formě. Zapni tu podělanou Zelenou vlnu a řekni mi, 
kde má stát ta nízkoenergetická školka.“

David otočil knoflíkem autorádia a kabinu okamžitě vyplnil táhlý refrén Markéty 
Irglové. If you want me, satisfy me.

Olda se usmál. „Aha. Tak měla s tebou ten orgasmus?“ 
David rádio ztlumil. „Ve Vysokém Mýtě. Bude to pěkná školka. Hodně dřeva, 

solární panely, rekuperace a tak dál. Uprostřed atria dvě staré lípy, které budou stínit 
pískovišti a průlezkám. Budou tam mít vlastní kuchyň a ta bude vyvařovat i různým 
sociálně potřebným. Původně se myslelo, že všichni poobědvají společně, aby se 
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podporovala sociální inkluze, ale to pak ztroskotalo na obavě, že by ti sociálně po-
třební mohli dětem něco ukrást nebo je poplivat. Takže nejspíš budou jíst v takovém 
kamrlíku za zástěnou.“ 

„A financuje to EU, ne?“ 
„Asi ze sedmdesáti procent,“ potvrdil David. „Zástěny se naštěstí nemusí kreslit 

do půdorysů.“
Olda se ušklíbl. „To si taky přijdeš na pěkný peníze, co?“
„Sotva sto tisíc.“ 
„Mohli byste konečně jet na ten Madagaskar.“
„No… Možná ji spíš odešlu do Maďarska. Uvidíme, co bude, až dnes přijedu domů. 

Teda jestli to bude ještě dnes,“ dodal David při pohledu na stojící auta před nimi.
„Víš co? Pojďme na chvilku ven. Stejně se to nehýbe,“ navrhl Olda a položil Lizevnu 

na zadní sedadlo. 
Dálnice stála v obou směrech. Najednou byl klid. Před nimi i za nimi tisíc aut, 

nad nimi mezi mraky pár hvězd. Kolem postupně vystoupilo několik dalších řidičů. 
Někteří se taky jen protáhli, jiní si zapálili cigarety. Někteří byli v oblecích, jiní v mon-
térkách. Někteří cestovali sami, jiní obešli auto a postavili se vedle spolujezdce. Pili 
z plastových lahví. Příliš spolu nemluvili, ale jakousi tichou poštou se šířilo, že už tu 
havárku vpředu odklízejí. Prý dva mrtví, chlap a ženská. 

David hleděl do dálky a řekl: „Víš, kdy to všechno začalo?“
„Co já vím. S prvním benzínovým motorem?“
„Ale ne. Když jsem se poprvé místo na holku podíval na další chlapy, jak na ni 

čumí. V tu chvíli jsi ztracený a nemáš šanci. Uvidíš jinak sebe. To by se ještě dalo 
přežít. Jenže hlavně už nikdy nedostaneš tu holku.“

Olda se na Davida podíval: „Vítej ve slepé uličce evoluce. Záchody jsou vlevo, 
projdeš jimi i na hřbitov.“

„To víš, komu není shůry dáno, ten si musí pomoci,“ řekl David.
„Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.“ 
Za několik minut už zase míjeli keře, cedule a billboardy. Míjeli a míjeli, a míjeli. 
Delší ticho. Kolem tma. 

První brněnské sídliště vyrostlo nalevo jako v parodii na znělku nějaké filmové 
společnosti. Když projížděli Pisáreckým tunelem, David se rozhodl, že v první řadě 
zaveze Oldu domů. Co na tom, že to bylo na druhé straně města. 

Nebylo už co říkat. Olda Davida objal a zmizel v chodbě domu. Došel ke dveřím, 
na které nikdy neměl důvod zazvonit. Když odemykal, slyšel ještě, jak David zatroubil 
na rozloučenou. 

Černý peugeot se vytočil na parkovišti před domem a po obchvatu se vrátil do jižní 
části města, kde znovu zaparkoval. Přede dveřmi David chvíli zaváhal. Nakonec zazvo-
nil čelem – notebook měl přes rameno, v jedné ruce držel přepravku a v druhé klec.
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Jan Němec (* 1981) vystudoval sociologii, nyní přednáší na JAMU v Brně. Vydal román Dějiny 
světla (2013), za který získal Cenu EU za literaturu, a Možnosti milostného románu (2019). 
Letos mu vyšla kniha rozhovorů Znamení neznámého. Jeho knihy byly přeloženy do patnácti 
jazyků, je editorem měsíčníku Host, spolupracuje s týdeníkem Respekt a Českým rozhlasem. 
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Kůň bílý pádí vlaku vstříc

MARKÉTA HEJKALOVÁ

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

V zimě se vždycky odněkud vyhrnula skupina čínských turistů a do čepice se snášel 
deštík pětieurových bankovek. Teď, v létě po první vlně pandemie byla Vídeň prázd-
ná, a v pátečním odpoledni zvlášť. Lidé spěchali z práce domů a pryč z rozpáleného 
města. Ale dnes to Lojzovi bylo jedno. Dnes za ním přijede Luisa.

Věděl, že o ni nechce a nesmí nikdy přijít. Nesmí dopustit, aby to dopadlo tak jako 
s mámou. Nesmí být jako táta. Novou šanci už od života nedostane.

Třídní sraz po patnácti letech od maturity byl na začátku června, hned jak se 
otevřely hospody.

Luisa si ho napřed nevšímala. Přitom spolu v posledním roce před maturitou 
chodili. Chvíli. Než se to stalo s mámou. Pak za minulostí zabouchl dveře a začal nový 
život. Aspoň si to tehdy myslel.

O maturitním srazu se dozvěděl náhodou a dlouho váhal, jestli na něj má jít. Co 
bude ukazovat, fotku bývalé manželky a exekuční výměr?

Luisa byla snad ještě hezčí, než jak si ji pamatoval. Krásná, chytrá, úspěšná a bo-
hatá. A svobodná.

„Nestihla jsem se vdát, pracuju v korporátu a musím pořád cestovat,“ zasmála se, 
ale on jí v očích zahlédl smutek osamělého člověka, jaký dobře znal – každé ráno ho 
zdravil ze zrcadla.

Začal se loučit. „Měl bych už jít. Zítra brzo vstávám. Taky cestuju. Pracuju ve Vídni.“
„Vídeň miluju. Můžeme se tam někdy potkat,“ řekla, ale naštěstí se nezeptala, kde 

ve Vídni pracuje. Ani on se neptal, co v té své náročné, zajímavé a výborně placené 
práci přesně dělá.

Vtom mu zazvonil telefon. Kůň bílý pádí vlaku vstříc, zazpívala Marie Rottrová. 
Stáhl si tu písničku kvůli mámě, dnes ji už nikdo neznal. Kromě Luisy, jak se ukázalo.

„Kůň bílý pádí vlaku vstříc, já nastavuju větru líc,“ zazpívala, i hlas měla krásný. 
„Tuhle písničku miluju. A bílý koně taky. Lipicány.“
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„Až za mnou přijedeš, půjdeme se na lipicány podívat,“ řekl, když ji ze srazu 
doprovázel domů. I když věděl, že to není možné. Ale přál si, aby kromě Vídně, Ma-
rie Rottrové a lipicánů milovala i jeho. Ne jako máma. Kdyby si radši jako všechny 
maminky oblíbila Karla Gotta a jeho hit Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, nezapomněla 
by, že kromě nevěrného manžela má doma i syna, který se bez ní ztratí. Ne jako táta, 
který dřív miloval všechny ženské a pak začal milovat všechny láhve.

Lojza až mnohem později pochopil, že to možná bylo složitější. Že máma byla 
nemocná, táta si nevěděl rady a u těch cizích žen možná hledal záchranu.

Jako on u Gábiny. Kvůli ní nechal studia historie. Když ji poznal, už nepotřeboval 
utíkat před smutkem do zaprášených archivů. Kvůli ní nastoupil do pojišťovny, kvůli 
ní začal hrát na automatech a kvůli ní vzal peníze. Ukradl. Přestala ho milovat v oka-
mžiku, kdy se na to přišlo. Nefunguješ, tak nazdar.

Najednou neměl manželku, rodinu, práci ani byt. Skončil na ulici – a tam potkal 
bratrance. Rodiče mu ho vždycky dávali za příklad, jak se výborně učí, a on ho prá-
vě proto odjakživa nesnášel – ale právě tenhle bratranec mu sehnal práci i bydlení. 
A dokonce až ve Vídni. Zázraky se dějí.

Od večera s Luisou chodil Lojza po Vídni s hlavou v oblacích. Jen občas ho napad-
lo, jestli by se s ním Luisa bavila, kdyby jí řekl pravdu. Ráno, když v úzké předsíni 
panelákového bytu na Schwarzer Weg čekal se spolubydlícími z Rumunska, Kosova 
a Albánie frontu na koupelnu, a pak spěchal do práce. Zašlými ulicemi Favoriten, kde 
nad prázdnými obchody visely staré vývěsní štíty s českými jmény, rázoval na stavbu 
do MuseumsQuartier, velikého komplexu muzeí v centru Vídně. Kdysi to byla císařská 
jízdárna plná koní a vojáků ze všech zemí monarchie. Kamenné koňské hlavy shlížely 
na průchody a nádvoří, kde v kavárnách a barech sedělo plno šťastných rozesmátých 
lidí. Ale Lojza pracoval na přístavbě v zadním traktu a z celého slavného areálu znal 
jen cihly, maltu a prach.

V zimě, ještě než se zavřely hranice a on musel odjet domů, našel v jedné bedně 
na vyhození tahací harmoniku a hlavu bílého koně. Jako by mu máma chtěla připo-
menout, že má na víc, než aby celý život dělal přidavače.

Právě máma ho přihlásila do hudebky a dvakrát týdně ho tam vodila. Hrát na 
harmoniku Lojzu bavilo, a byl v tom čím dál lepší. Začal s českými písničkami, naučil 
se Holku modrookou, Černé oči jděte spát, Šly panenky silnicí a Travičku zelenou 
a Škodu lásky, ale víc ho bavily světové hity, Habanera z Carmen, Děti z Pirea, O sole 
mio, Santa Lucia, Turecký pochod, It‘s a long way to Tipperary a Na krásném mod-
rém Dunaji. Hrál nejenom na rodinných sešlostech, ale taky na školních besídkách 
a akademiích, a máma mu vždycky tleskala. Nemoc byla tehdy ještě daleko.

Teď si jen tak z legrace hlavu nasadil a u sochy Jana Nepomuckého před vchodem 
do metra zahrál Na krásném modrém Dunaji. Podivil se, když mu k nohám spadlo 
pár mincí.
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Po harmonice ani hlavě se nikdo nesháněl a Lojza začal hrát každý den po práci. 
V zimě a teď v létě znova. Hrál kde se dalo – na Karlsplatzu u kostela s baňatou kupolí 
a dvěma věžemi, které se jako minarety pyšně vypínaly k nebi, aby na něj zavěsily půl-
měsíc, před vchodem do Hofburgu mezi kočáry a koňmi a pod rozložitou krinolínou 
Marie Terezie mezi dvěma muzei. Právě tam ho oslovil Alberto.

„Hrajete moc hezky,“ začal opatrně a lámanou němčinou, přesně takovou, jaké 
Lojza rozuměl.

„Děkuju,“ pokývl nedůvěřivě hlavou. Co od něj může chtít mladík v už na první 
pohled drahém a elegantním značkovém oblečení? Ten by před Luisou nemusel mlžit 
o tom, co doopravdy dělá.

„Jsem v umělecké rezidenci v MuseumsQuartier a připravuju velký projekt o vídeň-
ských koních. Tady jsou koně všude. Hlavy nad vchody, lipicáni, drožky u Hofburgu, 
no a teď vy. Proč to je? Vzpomínka na Turky, jak dobývali Vídeň? A kdo se skrývá 
pod těmi bílými hlavami? Jste z Ruska? Vaši vojáci museli kdysi odejít, ale vy jste se 
vrátil? A právě o tom ten projekt bude. Dvacáté první století pohledem koní. Film, 
rozhovory, texty, fotky, ilustrace, sociální sítě. A chtěl bych si s vámi vyměnit místo, 
aby můj projekt získal maximální možnou míru autenticity. Stačilo by mi na pár 
hodin. Nanejvýš na den.“

„Na dva,“ odpověděl Lojza. Neohradil se, že není z Ruska. Teď šlo o mnohem víc. 
Teď, nebo nikdy. Luisa mu už několikrát navrhla, že by za ním do Vídně mohla přijet 
na víkend, ale on se musel vždycky nějak vymluvit, i když by si nic nepřál víc. Pořád 
na to myslel. Věděl, že ji musí pozvat – ale zrovna tak dobře věděl, že nemůže. Kam by 
ji přivedl, do bytu plného gastarbeiterů? Luisa si jistě myslí, že je vrcholový manažer 
v nadnárodní společnosti nebo v bance. Uvědomoval si, že jednou jí bude muset říct 
pravdu – ale jednou, to znamenalo zadlouho. Až se líp poznají a až ho bude Luisa 
milovat stejně jako lipicány, nebo dokonce o trošku víc. Nebo až něco ušetří, splatí 
dluhy a najde si lepší místo. Třeba by mohl učit němčinu… ve Vídni sotva, ale tím se 
teď nezabýval. Myslel jen na to, že když se mu podaří všechno domluvit, už v pátek 
Luisu uvidí. „Vyměníme se na celý víkend.“

Alberto se na něj překvapeně podíval – tak velká míra autenticity ho zjevně za-
skočila – ale pak souhlasil.

Dohodli se, že se sejdou v pátek v pět u vchodu do metra. Alberto Lojzovi předá 
klíče od svého střešního studia s terasou a výhledem na moře vídeňských střech a věží 
a Lojza Albertovi klíče od panelákového bytu s výhledem na skládku. A taky harmoniku 
a bílou koňskou hlavu. Luisa má přijet v šest, takže bude mít čas všechno připravit.

Především zahladit v rezidenci všechny stopy Albertovy přítomnosti a dát vy-
chladit láhev prosecca. Ale to není všechno. Věděl, že musí Luisin pobyt dokonale 
naplánovat, aby se nic nepokazilo a neprozradilo. Kritický okamžik by mohl nastat, 
až Alberto dorazí na Schwarzer Weg a otevře dveře bytu. Ve vzduchu mraky tabáko-
vého kouře a na zemi chuchvalce prachu, kuchyň plná neumytého nádobí se zbytky 
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jídel, o koupelně radši nemluvit, a Mihai mu poručí, ať umyje nádobí. Komandoval 
každého, v bývalém rumunském životě byl učitel. Co když se Alberto na místě otočí 
a přižene se zpátky do své luxusní rezidence? Mohl by dorazit kolem sedmé, proto 
tady oni dva s Luisou nesmějí v tu dobu být. Alberto zazvoní a bude se chtít vrátit do 
svého neautentického života, ale bude mít smůlu, protože oni budou na večeři. Samo-
zřejmě ne v areálu MuseumsQuartier. Tady by je Alberto hned našel a taky by je mohl 
potkat někdo známý ze stavby. Půjdou dál, ale ne moc daleko. Třeba do pivovarské 
restaurace Siebenstern, ta Lojzu už dlouho lákala. Ale Luisu by možná spíš potěšila 
indická restaurace. Ta je navíc blízko, hned za rohem, a řecká jenom o kousek dál. 
Alberto – pokud vůbec přijde, což není vůbec jisté, a dokonce ani pravděpodobné – se 
zatím smíří s myšlenkou, že jeden autentický víkend vydrží, až se oni z večeře vrátí, 
už bude dávno pryč. Oni s Luisou se posadí na terasu, budou pít prosecco, koukat na 
nekonečné moře vídeňských střech a těšit se na nekonečné moře času, které je čeká. 
Až do neděle budou spolu.

V sobotu dopoledne se Luisa bude asi chtít jít podívat po nákupech, to bude mu-
set přežít. A odpoledne ji vezme do Prátru. Ne do toho, který zná každý, ale do jeho 
chudšího příbuzného, kam kdysi chodili čeští zedníci a služky. Taky se podle toho 
jmenuje, Böhmischer Prater, Český Prátr. Lojza ho objevil při jedné cestě z práce. 
Nedaleko od bytu na Schwarzer Weg. Snad nepotkají nikoho ze spolubydlících. Ani 
Alberta. V Českém Prátru jsou kolotoče a houpačky a zahradní restaurace a malé 
obří kolo, ale ani jeden kůň.

To nejlepší přijde v neděli: na 11 hodin koupil lístky na dopolední galapředstavení 
lipicánů. Dva lístky ho stály skoro týdenní plat, ale na to Lojza vůbec nemyslel. Nemohl 
se dočkat, jak Luisu překvapí, jak se jí rozzáří oči radostí.

A pak si vzpomněl, že přesně stejně chtěl překvapit mámu. Před patnácti lety, tři 
měsíce před maturitou. K narozeninám jí koupil lístek na koncert Marie Rottrové 
a k tomu jízdenku do první třídy pendolina, protože koncert její oblíbené zpěvačky 
se konal až v Ostravě.

Radost v máminých očích už nikdy neviděl. V den, kdy jí chtěl dárek předat, skočila 
pod vlak a ten ji zabil, i když jel mnohem pomaleji než pendolino. Představoval si 
tehdy, že se mámina duše proměnila v bílého koně, vesele si běhá po nebi a je šťastná, 
tak jako byla dřív, než ji očarovaly deprese a než se do nich zamilovala, až je měla 
radši než svého muže, než Lojzu a nakonec i víc než svůj život.

Ale to už je pryč. Dokud byla máma zdravá, určitě by nechtěla, aby se kvůli ní celý 
život trápil. Tentokrát všechno dopadne dobře. Musí.

V pátek se na stavbě končilo už ve tři. Lojza zalitoval, že se s Albertem nedomluvil na 
dřívější hodinu. Mohl by se osprchovat a všechno přichystat ve větším klidu, ale nechtěl 
ho jít hledat do rezidence. Bál se, aby si Alberto na poslední chvíli podivnou výměnu 
nerozmyslel. Tím by se všechno pokazilo hned na začátku. Nesmí propadat panice
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Rozhodl se, že se radši usadí pod bílou sochu Jana Nepomuckého a bude ještě 
chvíli hrát – tak jako ten první den, kdy našel harmoniku a hlavu bílého koně. Kdy 
mu ji máma z nebe poslala.

Teď už věděl, které písničky přinášejí nejvíc peněz. Zahrál Škodu lásky, Habaneru 
z Carmen, Děti z Pirea a Na krásném modrém Dunaji. Do čepice váhavě spadlo pár 
eurových mincí. Nic moc, ale dnes nehrál kvůli penězům. A pak se rozhodl a spustil 
to, co celých patnáct let nehrál. Kůň bílý pádí vlaku vstříc. Jako talisman, aby víkend 
dobře dopadl, a celý život taky. Jako pozdrav mámě do nebe. Poděkování, že mu 
poslala Luisu.

A v tom okamžiku ji uviděl. Vyšla z metra v elegantních letních šatech a zmateně 
se kolem sebe rozhlížela. Jako by zahlédla něco známého a pátrala, co to vlastně bylo. 
Nebo zaslechla.

Přestal, jako když utne. Tak pečlivě všechno plánoval a teď si popletl hodiny? Nebo 
přijela Luisa dřív?

Z MuseumsQuartier vyšel Alberto. I on měl na sobě elegantní letní sako a i on se 
kolem sebe rozhlížel. I on ho hledal.

Lojza si uvědomil, jak si jsou Luisa s Albertem podobní. Ještě chvíli se budou 
rozhlížet, pak spatří jeden druhého, chytnou se za ruce a odejdou spolu do světa 
elegantních, šťastných a úspěšných lidí, kde takoví jako on nemají co pohledávat.

Luisa si přiložila k uchu telefon – a ten jeho se najednou rozezněl. Kůň bílý pádí 
vlaku vstříc. Lojza byl tak ohromený, že nedokázal telefon hned vypnout. Stejně už 
bylo pozdě. Luisa zjistila, z které strany se zvonění ozývá, a otočila se k němu. Nej-
radši by se propadl pod zem, ale to už nešlo. Věděl, že si musí sundat koňskou hlavu 
a podívat se na ni.

Buď se na místě otočí, beze slova odejde a zmizí mu ze života. Tahle možnost byla 
nejpravděpodobnější.

Nebo projeví soucit a zamaskuje odmítnutí zásadovostí. Manuální práce jí nevadí 
a nad přidavačem na stavbě ani nad poluličním muzikantem v koňské masce by nos 
rozhodně neohrnovala, ale lež na začátku vztahu – který ještě ani nezačal – odpustit 
nedokáže.

Ale zbývala ještě jedna, nejméně pravděpodobné možnost. Že se k němu Luisa 
rozběhne, obejme ho a dá mu pusu. Tak jako bílý kůň pádí vlaku vstříc, protože je 
úplně jedno, odkud vlak vyjel a kudy jezdil dřív. Důležité je, kam pojede teď.

Někdy se stane právě to, co není vůbec pravděpodobné. Alberto vytáhl kameru 
a nafilmoval elegantní dámu, jak šťastně a dychtivě líbá zaprášenou koňskou hlavu, 
která byla kdysi dávno bílá.
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- Markéta Hejkalová. Prozaička, zakladatelka Podzimního knižního veletrhu, překladatelka 

z finštiny a nakladatelka. V rodinném nakladatelství Hejkal vydala mj. romány Kouzelník  
z Pekingu, Rudé paprsky severního slunce a Měj mě rád/ráda a životopisnou knihu Fin Mika 
Waltari. Povídka Třicáté jméno vznikla z kratší povídky Jména, kterou vysílal Český rozhlas 
v říjnu 2019.
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Můj spořivý bratře

MILAN PETRÁK

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

Mezi mnou a Hugem vždy vládla někdy skrytá a někdy otevřená rivalita. Hugo a já jsme 
dvojčata, ale nikoli jednovaječná, a jedním z důvodů zmíněné rivality bylo bezesporu 
to, jak moc se podobaly naše životní cesty. Oba jsme chodili do stejné střední školy, 
pak jsme zvolili i stejnou vysokou školu a co hůř, i stejnou fakultu a obor. Do Prahy 
jsme tím pádem jezdili denně stejným vlakem a oba jsme se oddávali stejným snům 
o tom, jak by bylo krásné, kdyby ten druhý konečně někam na hodně dlouho zmizel. 
Někam pořádně daleko, samozřejmě.

Jednoho dne našel bratr dvoutisícikorunu. Nekecám. U plotu ležela v trávě bankov-
ka, zmuchlaná a navlhlá, ale to neměnilo nic na tom, že byla pravá a svému vlastníkovi 
dávala možnost si trochu užít života.

„Výborně, můžeme udělat pořádnej mejdan,“ řekl jsem, když ji bratr jemnými 
pohyby prstů narovnával. Jsem přesvědčený, že měl stejný nápad a chystal se ho říct. 
Bohužel pro něj bylo věcí cti negovat vše, co jsem navrhl.

„Mejdan?“ zamračil se. „To jsi celý ty. Raději si za ty peníze pořídím něco, co stojí 
za to.“

„Za co?“
„Co za co?“
„Říkal jsi, že koupíš něco, co stojí za to.“
Bratr se zdál být sekundu od sekundy stále rozčilenější. „Nerozházím ty peníze 

v hospodě, ale koupím si něco užitečnýho.“
„A co to bude?“
Bratr odpověděl a já si myslel, že plácl první nesmysl, který ho napadl, jen abych 

mu dal pokoj.
„Koupím si čtvrtletní jízdenku na vlak.“
„Jízdenku?! To myslíš vážně? Teď se ukázalo, jakej jsi suchar.“
„Jakej suchar?“ Bratr rozhodil rukama, z nichž v jedné držel čerstvě nabytou ban-

kovku. „Nebaví mě stát každý ráno frontu u pokladny. Kromě toho to vyjde i levněji.“
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Od té doby se mi Hugo pokaždé, když jsem si stoupl na nádraží k pokladně, pošk-
leboval. Ještě horší pocit jsem měl, když jsem si po třech měsících spočítal, kolik peněz 
vlastně můj bratr díky koupi jízdenky naškudlil. Celých sedm stovek! Nasucho jsem 
polkl. Jak bratr, tak i já jsme měli vždycky hluboko do kapsy, naše finanční situace se 
lepšila či horšila podle toho, zda měla máma práci, či zda táta měl chuť platit alimenty. 
S bráchou jsme měli původně velké plány, jak budeme během studia brigádničit, ale 
bohužel jsme museli s přivyděláváním rychle přestat, protože hrozilo, že pro samé 
brigády neprolezeme ani do třetího semestru.

Sedm set. Neuvěřitelná částka, kterou získal bratr vlastně za nic. Zajímalo mě, co 
s ušetřenými penězi podnikne. Nezklamal – pořídil si čtvrtletní jízdenku i na metro. 
Raději jsem jeho rozhodnutí nekomentoval.

Bratr i já jsme ukončili školu se zhruba stejnými známkami a nastoupili jsme do 
stejné firmy, ale lepší místo dostal on. Nikdo mě nepřesvědčí, že se mu to nepovedlo 
jen díky tomu, že si mohl dovolit koupit si lepší oblek a aktovku než já, který se na 
pohovor dostavil v tom, v čem jsem maturoval.

Zhruba po roce společnost, kde jsme pracovali, rozeslala všem zaměstnancům 
nabídku nákupu jejich akcií za zvýhodněnou cenu. Já si samozřejmě nějaké burzovní 
spekulace nemohl dovolit, zato Hugo nakoupil akcie za celých dvě stě tisíc! Co bych to 
natahoval – ty akcie se mu okotily a za rok vyskočila jejich hodnota na celý půlmilión. 

V té době jsme si oba pořizovali byt. Na nic luxusního jsem nemohl ani pomyslet. 
Byl jsem rád za 2+1 v přízemí sešlého nezatepleného paneláku. I tak jsem se zadlužil 
víc než bratr, který si koupil mnohem útulnější kvartýr v klidné čtvrti. To jsem již 
rozuměl jednomu ze základních finančních pravidel – čím méně peněz člověk má, 
tím víc jich musí utrácet a naopak, čím jich má víc, tím víc jich nádavkem dostane. 
Důkazem byl opět můj bratr, který si pořídil penzijní připojištění. Tisícovku si platil 
sám a tisícovkou mu přispívala firma. Já zatím s bídou splácel hypotéku.

Krátce po přestěhování mi bratr volal, zda s ním nechci jet do velkoprodejny ná-
bytku. Prý je v likvidaci a prodává vše za poloviční ceny. Souhlasil jsem, ale nakonec 
jsem toho litoval. Musel jsem se dívat, jak bratr kupuje s velkou slevou zařízení celého 
bytu, zatímco já si mohl dovolit jen kuchyňský stůl a čtyři židle. Zbytek dokoupím, až 
na to budu mít. Ale to už asi bude za plnou cenu. Zato můj bratr, ten čím více peněz 
měl, tím méně jich ve srovnání se mnou potřeboval. Zatímco on si pořizoval úsporné 
spotřebiče, aby ušetřil na elektřině, já sháněl nové levné okno, protože se jím do mého 
přízemního bytu vloupali zloději. Naštěstí neměli skoro co ukrást.

Když jsem tak po několika dnech seděl v bytě se stále ještě rozbitým oknem, padla 
na mě deprese. Hypoteční splátky jsem platil jen s největším vypětím sil a žil jsem jako 
žebrák, zatímco mému bratrovi úspory utěšeně přibývaly. Přitom o všem rozhodla ta 
nalezená dvoutisícikoruna. Byl jsem si jist, že kdybych ji nalezl já a bratr by navrhl, 
ať uspořádám večírek, koupil bych si bez váhání tu zatracenou čtvrtletní jízdenku já. 
Touhle dobou bych seděl v zatepleném bytě a koukal na televizi, koupenou za akční 
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cenu. Přece mě Hugo nenechá takhle strádat. Tak rád bych žil šetrně jako on. Ale 
nemám na to peníze! Musí mi pomoci! Vždyť jsem jeho bratr!

Bohužel ve vztahu mezi Hugem a mnou byla nezištnost vždy na posledním místě. 
Žádat ho o pomoc by bylo stejné, jako prosit o půjčku náhodné chodce na ulici. Ale 
přece mě nemůže jen tak nechat! Proč bych měl trpět jen kvůli tomu, že jsem se před 
lety neshýbl dostatečně rychle pro jednu hloupou bankovku?

Můj spořivý bratře, pomůžeš mi, ať chceš nebo ne. Až ti budu držet kudlu u krku, 
rád mi ještě nějaké peníze dáš. Nedělá mi žádnou radost oloupit vlastního bratra, 
ale jinou možnost nemám. Kdokoli jiný kromě tebe by se vydal na policii, jen ty to 
neuděláš. Já bych to taky neudělal.

Seděl jsem na jedné ze svých čtyř židlí a pohrával si s nožem, když kdosi zaklepal. 
Otevřel jsem a za dveřmi stál… Hugo. Vešel a já stále svíral v ruce tu kudlu. Nesmím 
ztrácet čas, musím to udělat teď hned. Nemám se čeho bát, stačí využít moment 
překvapení.

Hugo si sedl ke stolu a já se již chystal skočit za jeho židli, jednou rukou za vlasy 
zaklonit hlavu a druhou přiložit nůž ke krku, ale bratr včas promluvil.

„Já vím, že se ti příliš nedaří. Chtěl bych se tě proto zeptat, jestli bys ode mě přijal 
nějaký peníze.“

Zdálo se mi, že špatně slyším.
„Ne… no vlastně jo…“ koktal jsem. „Peníze potřebuju, ale jak to… jak tě napadlo 

mi je nabídnout?“
„Jsme bráchové, ne?“ zazubil se. „Je pravda, že jsme si nikdy nic nedarovali, ale 

aspoň v nejvyšší nouzi bychom měli držet při sobě. A ty se ve stavu nejvyšší nouze 
nalézáš. Nebo ne?“

Musel jsem přisvědčit. „Ty mi… ty mi tedy chceš dát peníze? Teď hned?“
Usmál se: „Nebuď tak hr. Tak jednoduchý to nebude. Já dám nějaký peníze jedný 

charitativní organizaci. Znám se s jejím ředitelem. Ta organizace dá pak celou částku 
tobě, coby sociálnímu případu, a já si za rok ty peníze odepíšu z daňového základu 
a zase ušetřím. Dobrý, ne?“

Byl jsem svému bratrovi vděčný. Nicméně jeho vysvětlení mě naplnilo úžasem 
a ještě dlouho po bratrově odchodu jsem seděl a vrtěl nevěřícně hlavou. Ještěže se 
rozhodl šetřit na státu, jinak by mi dobrovolně nedal ani vindru. 

Napadlo mě, že bych měl bratrovo šetření nějak lacině oslavit. Alkohol jsem doma 
neměl žádný, a tak jsem vstal a nožem, který se měl dotýkat Hugova hrdla, jsem si 
ukrojil kus suchého salámu. 

Milan Petrák pracuje jako datový analytik. Publikovat začal v roce 1999 a od té doby mu vy-
šlo cca 60 povídek. V roce 2007 publikoval román Výrobce osudů (Triton), v roce 2011 knihu 
Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku (Dybbuk) a v roce 2016 knihu Terapie chaosem 
(Dybbuk). Vede webovou stránku iracionalita.net.
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Nejcennější trabant  
pod sluncem

JAN STANISLAV

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

Zatímco jenom tak polehávám uprostřed dosud vzorně ustlaného pelechu kousek od 
okna na pokoji číslo dva, uvědomuju si, že tahle zhruba půl hodiny trvající poobědová 
siesta, během níž se v našich útrobách postupně rozkládá nízkotučná strava podléha-
jící přísnému dietnímu režimu na zdejším oddělení pro léčbu návykových nemocí, 
bude představovat podobně fádní, zato však kýženou součást běžného všedního dne. 
Pobývám tu společně s dalšími na alkoholu či jiných drogách závislými pacienty už 
třetí týden. A právě tento konkrétní úsek, tato určitá časová výseč, která coby jedi-
nečný dílek barevné skládanky přesně zapadá do všemi barvami zářícího obrazu mé 
léčebné procedury, představuje významný prvek v rámci vztahu já–komunita, neboť 
tomuto různorodému společenství aktuálně předsedám, za což mi lékařský personál 
v čele s doktorem Pencem připsal tři kladné body.

„Prosím tě, moc si nefandi, nedělej ze sebe něco extra. Vybrali jsme si tě z toho 
důvodu, že to nikdo nechtěl dělat. A tobě jede huba v jenom kuse, furt meleš pantem, 
tak jsme si s chlapama říkali, že nejvhodnějším kandidátem na tuhle funkci budeš ty. 
Jen se pobav s personálem, povídej si s novejma členama komunity, proveď je hezky 
po oddělení, poctivě zapisuj všechny ty hovadiny na nástěnku, kontroluj plnění úkolů 
jednotlivejch lidí a domnívej se, že seš borec, ty vole,“ chechtá se na vedlejší posteli 
Přemek a já mu vlastně dávám za pravdu, snažím se prostě jenom přijmout mezi 
komedianty rádoby významnou roli jakéhosi dvorního šaška. 

„Zdá se, milej Honzíku, že tady někdo donáší sestřičkám informace, například 
o mně a Zdeničce,“ pokračuje zase David ležící naproti mně. „Zkus přijít, milej 
slavnej inspektore, na to, kdo nás udává. Pořád čteš ty detektivky, tuhle jsem u tebe 
viděl nějakýho Chandlera, jak sis ho půjčoval z místní knihovničky, tak pátrej, ty 
kabrňáku, ukaž, co v tobě je. Když na to přijdeš a povíš mi to, nejenom, že tý dotyčný 
osobě s chutí rozbiju hubu, ještě ti dám tady třeba slaný tyčky nebo čokoládu, páč já 
už nemám povinnou dietu a můžu si je na rozdíl od tebe kupovat. Co na to říkáš?“
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„Tyčky a čokoládu rozdej celýmu pokoji nebo večer chlapům a ženskejm v jídelně 
u televize,“ povídám. „Já tu nejsem od toho, abych tady dělal Phila Marlowa.“

„Koho abys dělal?“
„Ale… To máš fuk.“
„No dobře,“ přikyvuje David a natahuje se po brambůrkách rozsypaných na noč-

ním stolku. „Ještě to promysli.“
Náhle do dveří vstupuje hubený, asi šedesátiletý chlápek s brýlemi, dlouhými 

prošedivělými vlasy a strništěm na bradě. V pravé ruce drží malou cestovní brašnu, 
levou paží svírá objemnější balík s logem České pošty. Rozhlíží se po našich unavených 
tvářích a zdraví nás lehkým pokyvováním hlavy.

„Pane Stanislave,“ zaslechnu hlas sestřičky, která právě přichází z chodby, „seznamte, 
prosím, tady pana Hanáka s tím, jak to zde chodí, ukažte mu, kde je jídelna, záchody, 
umývárna a sprchy, kuřárna a komunitní místnost. Jo a přineste mu taky řád našeho 
oddělení, vysvětlete mu, co bude obnášet zítřejší představení na ranní komunitě a po-
dobně. Však už to znáte,“ usmívá se na mě paní Tobiášová, která má denní službu. 

„Ale sestři… Já musím o půl jedný na pracovky.“
Sestra však stoicky pokračuje dál: „Tak nevadí, nevadí, uděláte to, jakmile se 

vrátíte. Schovali jsme pro pana Hanáka oběd, takže než se nají, než si vybalí všechny 
věci, než nám přijde ještě něco podepsat, než se tu aspoň trochu porozhlédne, budete 
zpátky cobydup.“

„Jenže potom jsem chtěl jít na společnou vycházku.“
„To stihnete, uvidíte. Budete na to mít minimálně patnáct minut. Zbytek se pan 

Hanák dozví, jak se říká, za pochodu.“
„Léky, volové! Vstávejte, kdo jdete na pracovky… Jejda, pardon, sestřičko…“ zarazí 

se tradičně rozjetý a do modrých montérek oblečený Martin, který k nám nahlédl do 
pokoje.

„Pane Kindle, kde vy jenom berete ten elán, to teda opravdu nechápu. Kdybyste 
jenom část, aspoň ždibíček té energie, kterou vynakládáte k realizaci těch vašich 
klukovin, investoval do něčeho užitečného, kupříkladu do úklidových povinností 
souvisejících s vaším pobytem na oddělení, udělal byste mnohem lépe,“ naoko jej 
kárá sestra.

„No jo, paní Tobiášová, když to bych pak už nebyl já,“ směje se Martin a s poctivostí 
jemu vlastní se ukázněně zařazuje do fronty na výdej léků. Další dějství našeho diva-
delního přestavení v prostorách rozlehlého areálu Psychiatrické nemocnice Havlíčkův 
Brod právě končí. Převlékáme se do pracovního oblečení, narychlo si podáváme ruku 
s panem Hanákem, který se nám představuje jako Venda, jdu si vyzvednout jednu 
pilulku na svá pochroumaná játra, svižným krokem ještě směřuju k záchodům a po-
sléze odcházím s dalšími sedmi kolegy a kolegyněmi do dílen v sousední budově na 
další pracovní terapii, neboť nejen duchovnem je abstinující alkoholik či feťák živ.



Partonyma (ročník desátý / číslo 39.-40.)

44

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

S osobou Vendy přicházejí do našeho komunitního prostředí více než pozoruhodné 
životní zkušenosti, kterých si během své šestitýdenní léčby doposud všímám pouze 
u dvou dalších lidí. Nejprve vidím, že Venda má silný vztah ke sportu. Vybaluje ze 
své polorozpadlé tašky různé oblečení s logem fotbalové Slavie, decentně přehýbá 
několik párů červenobílých podkolenek, s nábožnou úctou pečlivě rozkládá na své 
rozestlané posteli šedivé tričko s výrazným logem téhož klubu, na jeho bujné hřívě 
hrdě trůní kšiltovka šířící nesmrtelný odkaz sešívaných, a aby toho nebylo málo, 
vytahuje z krabice ještě všelijaké drobnosti – náramky, pamětní listy, diplomy, foto-
grafie, miniaturní poháry a další upomínkové předměty více či méně související se 
slavným českým klubem. 

„A to mně ještě, pitomci přiblblí, zabavili pivní šampón s vitamínem B a nápisem 
SLAVIA NAVŽDY A NIKDY JINAK,“ povzdechne si Venda po mém návratu z dílny. 
„Prej že jako alkoholik to nemůžu mít u sebe. Copak já jsem nějakej alkoholik?“

„Počkej,“ zaváhám, „takže když nejsi alkoholik, s čím tady seš? Perník? Nebo něco 
jinýho?“

„To ti řeknu později. Dočkej času.“
Venda je první člověk, od kterého se hned nedozvídám, kvůli čemu tu vlastně 

je, ale nechávám to být, má svaté právo na to, aby mi vše oznámil později. Má svaté 
právo na to, aby mi neříkal vůbec nic ani později. Jedna z věcí, kterou se tady učím, 
je respektovat každého a poskytnout mu dostatečný prostor k alespoň částečnému 
uspořádání svých chaotických životních priorit, pozvolna hledajících cestu zpátky 
do pootevřených přihrádek v lidské mysli. 

„Pak ti ještě, Honzo, něco ukážu. To budeš koukat,“ pokračuje náš nový spolubydlící 
ve svém povídání. „Fotbal, to je můj život.“

„Všiml jsem si.“
„Ale nejenom to, nemysli si… Mám tady ještě třeba tuhle knížku,“ sahá do po-

stranní kapsy své malé brašny a tahá z ní obsáhlý portrét hráčské a trenérské hokejové 
legendy Ivana Hlinky. „Až budeš chtít, klidně si ji přečti.“

„No jasně,“ přitakávám, „jakmile dočtu toho Kunderu, co mi půjčil Jirka z jedničky, 
tak se na to mrknu.“

„Jak chceš. Bude tady na nočním stolku. Nemusíš se mě pak ptát. Prostě si ji vezmi.“
„Díky.“
Dva dny na to se Venda pořádně naštve, protože tahle pozoruhodná, barevnými 

fotografiemi napěchovaná kniha, která neodmyslitelně patří k jeho vysněnému sportov-
nímu oltáři, je znesvěcena kvůli dalšímu bláznivému nápadu ztřeštěného infantilního 
Luboše. Toho nenapadlo nic lepšího, než všechny Vendovy věci jenom tak přemístit 
ze skříně na místo, kde spal, „obléknout“ polštář do jeho slávistického trička, vše pře-
táhnout dekou a celý ten zmatek odehrávající se na Vendově lůžku ještě vyšperkovat 
obálkou knížky s výraznou podobiznou slavného pamětníka zlatého olympijského 
úspěchu v Naganu z roku 1998. Nemile překvapený Venda po příchodu na pokoj 
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zuří, nenávistně řve na všechny světové strany, vyhrožuje podezřelému Lubošovi, že 
ho uškrtí, takže musím našeho nováčka uklidnit a jít si s ním zahrát stolní tenis do 
komunitní místnosti, aby přišel na jiné myšlenky. 

Následující večery si již téměř adaptovaný Venda vyloženě užívá, protože jeho 
Slavie hraje klíčová utkání vyřazovací fáze Evropské ligy proti skotskému Glasgow 
Rangers, srdceryvně fandí zejména s Romanem, který je sice Sparťan, ale tady si za-
chovává racionální přístup k věci, načež mi vše – po mé rýpavé otázce, jak může fandit 
největšímu klubovému rivalovi – brilantně objasňuje: „Tady de vo ten koeficient, ty 
vole! Hovno tomu rozumíš!“

A tak i Roman dál poskakuje, u toho po večerech v jídelně hlasitě krká a prdí, 
jak je jeho krásným zvykem, oba hoši se patřičně vztekají, vyskakují jim nazelenalé 
žíly a výrazné krční tepny, zatínají při tom pěsti a nebojácně si drtí zubní sklovinu 
v křečovitém sevření svých škubajících čelistí. Okolo sedící pánové se skvěle baví, můj 
počáteční rádce a dobrý průvodce prostředím léčebny Nikolaj, z něhož se později 
vyklubal otec jednoho z mých někdejších žáků, má po nebývalém řehotu plném slz 
zarudlé baculaté tváře, plácá se do kolen a sype si další nálož krupicového cukru do 
jahodového jogurtu, aby měl dostatečnou porci energie na druhý poločas. Doktor Penc 
schválil naši žádost o možnost prodloužení sledování večerního televizního progra-
mu, takže to dnes bude mohutný nealkoholický dýchánek minimálně do jedenácti. 

Robin, Venda a Roman si dneska na komunitní poradě vydupali fotbal, tak ho tedy 
chlapci mají. Koukáme s nimi, a přestože si z jejich až dětsky naivního chování dělá-
me legraci, ve skrytu našich křehkých duší jim trošku závidíme jejich nezdolný zápal 
a oddanost fotbalové symfonii nesoucí se na pokropených stéblech zeleného pažitu. 
Venda nám pak barvitě líčí, v čem spočívá smysl a význam jednotlivých trenérských 
strategií, jak se dá využít například rozestavení 3–5–2, které spočívá ve významném 
zapojení záložní řady, co přináší klasika v podobě léty protřelého seskupení 4–4–2, čím 
můžete soupeře zaskočit při defenzivním systému 4–5–1, načež se nejvíce rozpovídá 
o moderním pojetí hry při poskládání hráčů ve formě 4–3–3 nebo spíše 4–2–2–2 , 
kde dochází k prolínání jednotlivých řad a každý kromě stoperské dvojice vlastně 
běhá po celém hřišti.

„Tomuhle říkal pan Johan Cruijff totální fotbal,“ zakončuje Venda svou přednášku, 
načež se spouští jenom decentní slavnostní potlesk, abychom nevzbudili na vedlejších 
pokojích dřímající členy komunity. 

Jednoho dne pak hledím na displej Vendova mobilu, na kterém je vyfocen starý 
dobrý trabant vyvedený ve slávistických barvách. 

„Koupil jsem ho od jednoho Němce, Honzo. A víš, kolik stál?“
„Netuším.“
„Sedm tisíc, kamaráde. Pouze sedm tisíc! To čumíš, co? Bylo to v roce 1990, kdy 

jsem poprvý vyjel do světa. Tos byl ještě taaakhle malinkej…“ říká Venda a ukazuje 
mi palcem a ukazovákem jednu píď. 
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„Máš pravdu. Je to pěkný. A jezdíš s ním?“
„Jenom výjimečně. Pečuju o něho, neustále ho vylepšuju. Je to ten nejcennější 

trabant pod sluncem. Neprodal bych ho ani za miliardu.“
„To chápu. Jeho hodnota je z tvýho pohledu nevyčíslitelná.“
„Přesně tak.“ 
Říkám si, jaká je to nevídaná náhoda, že jsem se seznámil s chlapíkem, který 

stejně jako můj táta miluje Slavii, žije po jejím boku už od dětských let, dýchá pro 
ni, oslavuje její vítězství a úspěchy, soucítí s ní při jejích porážkách, vnímá veškeré 
vzestupy a pády osobností spojených se sešívanými, obklopuje se podobně smýšlejí-
cími lidmi, popíjí s nimi a nikoli o samotě jako já v posledních letech. Navíc se táta 
s Vendou narodili ve stejném roce. Když si tohle všechno uvědomuju, hned se mi po 
čase vybavují myšlenky na domov a dochází mi, že už za dva týdny budu po všech 
těch svých více než tříměsíčních toulkách napříč několika nemocničními zařízení-
mi balit kufry a projdu branou havlíčkobrodské psychiatrie, načež si to budu zpola 
sebevědomě s hlavou vztyčenou, zpola nedůvěřivě s opatrností sobě jinak nevlastní 
štrádovat směrem k vlakovému nádraží. Svět může být někdy hezký… 

Podstata každého lidského příběhu spočívá do určité míry mezi neustálým balancová-
ním na hranici opakujících se bujarých komedií a otřesných tragédií spoluvytvářejících 
pestrý život konkrétního jedince. Vendovy životní osudy v tomto směru nepředstavují 
výjimku. Už na základě prvních dojmů, které soustředěný pozorovatel může získat 
z Vendových reakcí v nejednoduchých zátěžových situacích souvisejících s trávením 
volného času na zdejším oddělení, lze celkem snadno usoudit, že tomuto nanejvýš 
pozoruhodnému člověku dýchá na záda jakýsi neustále bobtnající stín temné minu-
losti. Jinak řečeno, za všemi těmi okamžitými návaly nebývalé euforie, pod výrazným 
pláštěm radostných gólových oslav, kdy Venda doslova prolétává celým prostorem 
místní jídelny, se může skrývat hluboký zármutek, který již nikdo nevymaže z bezedné 
propasti jeho dlouhodobé paměti.

Venda mi mezi čtyřma očima vypravuje, jak do svých pětatřiceti let žil bohémským 
životem, v němž se odehrálo téměř vše, na co si jen můžeme vzpomenout. Kromě 
soustavného a sebezničujícího popíjení a konzumace veškerých možných i nemož-
ných nealkoholových drog se dozvídám o jeho opakovaném záletnictví, nekonečných 
eskapádách dopadajících zejména na jeho milovanou rodinu i několika neúspěšných 
pokusech o sebevraždu.

„A víš, kdy jsem k tomu měl nejblíž?“ ptá se mě se slzami v očích. „Když se stalo 
tohle,“ říká mi a vyndává fotografii hezké mladé dívky. V tu chvíli začíná vše do sebe 
zapadat. Nevím, jak adekvátně mám na jeho slova reagovat. 

„Takže se, Honzo, ptám: Proč? Proč zrovna mou dceru si ten nahoře musel vzít, 
zatímco mě, člověka, co jenom čekal, až ho konečně přejede vlak, kterej měl jako na 
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potvoru onoho dne zrovna zpoždění, nechal naživu?“ konstatuje rozechvělým hlasem 
a poklepává prsty pravé ruky na svůj hrudník.

„Já… Nevím, co na to říct, Vendo…“
„Tenkrát jsem si to rozmyslel a jako srab jsem nakonec vstal. Zvedl jsem se z ko-

lejí a šel jsem se ještě víc ztřískat. Už si z toho moc nepamatuju. Teprve za pár dní 
jsem přijel do Havlbrodu. Dali mě nejdřív k těm největším magorům, na to nejhorší 
oddělení. Málem jsem se tam nakazil covidem od spolubydlícího. Proto mě dali ještě 
na tu karanténu, než mě k vám pustili. Skoro jsem to na tohle oddělení přitáhnul.“

Venda vypráví pořád dál a já stále netuším, jak bych ho mohl podpořit. Domnívám 
se, že v tuto chvíli je to zhola nemožné. Teprve jakmile hovoří o skutečném důvodu, 
proč mezi nás přišel, tedy že jeho cílem je získat kýženou odpověď na onu otázku, proč 
se to všechno takhle stalo, říkám mu svůj názor: „Nechci ti brát iluze… Neumím si 
ani představit, jak to všechno pro tebe musí bejt krutý, ale obávám se, že tu odpověď 
nenajdeš. Osud je prostě takovej. Jestli o něm něco víme, tak zřejmě jenom to, že je 
nezvratnej…“

Záhy mě Venda přerušuje a přidává další střípky do neuvěřitelně vypadajících 
spletenců svých životních peripetií. Po nějakých dvaceti minutách svého dlouhého 
monologu, kdy jej se zatajeným dechem pozorně poslouchám, prohlásí: „Říkám ti 
to, Honzo, protože ti věřim. Tobě prostě věřim…“ 

O to více mě pak jeho poslední slova překvapují, když se s tím vším druhý den 
svěřuje na skupinové terapii během společného dopoledního setkání. Tady si neví 
rady ani doktor Penc a jeho krkolomně znějící doporučení nemohou byť jen částečně 
zalátat nezměrnou díru ve Vendově už navždy puklém srdci. My ostatní bez jediného 
hlesu otupěle zíráme na podlahu nebo kamsi do dáli, neschopni jediné patřičné reakce. 
Ovšem co přesně lze v tuto chvíli považovat za adekvátní chování? Jisté je jen to, že 
v následujících dnech toho bez povolených medikamentů moc nenaspíme.

Venda má ještě další zajímavou vlastnost, kterou si budu pamatovat do konce 
svého života. Jakmile se chystá promluvit k většímu množství lidí a chce všem pří-
tomným sdělit věty, jejichž obsah považuje za zásadní, povstane ze své židle, napřímí 
se a pomalu, s mírně těkavým, přes to všechno však velice upřímným pohledem ve 
svých posmutnělých modrých očích začne hovořit k dotyčnému člověku. A i když 
mu primářka Syrová řekne, že během své řeči může klidně sedět, Venda jen stroze 
namítne, že byl zkrátka takhle vychován, takže zůstane stát a dokončí, co mu právě 
přichází na mysl. 

A tak mi právě během onoho dne, kdy se po svém třináctitýdenním odloučení od 
rodiny, která na mě v rodných Pardubicích čeká, loučím s celou komunitou a zdra-
votnickým personálem, Venda přede všemi oznamuje, že na jednu stranu lituje mého 
odjezdu, protože si už delší dobu přál potkat někoho takového, jako jsem já, avšak 
zároveň mi přeje vše nejlepší do mé další životní etapy. Zase si tak trochu vyčítám, že 
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nedokážu reagovat lépe než strohými konstatováními doprovázenými rozpačitými 
úsměvy. 

Později onen průběh svého náhodného setkání s Vendou dopodrobna líčím tátovi, 
který předtím jednou využil příležitosti a alespoň na dálku přes mobil mého kolegu 
pozdravoval. Bohužel jsem mu tenkrát nemohl dát Vendu na ucho, protože to nemoc-
niční řád zakazoval. Ale měl jsem to udělat, ten jeden pitomý mínusový bod by za to 
stál. Jistě by si spolu ti dva zkušení Slávisté nádherně popovídali třeba o tom, jakou 
sportovní strategii by měl jejich milovaný fotbalový klub zvolit v nadcházející sezoně.

Jan Stanislav (* 1987 v Pardubicích) publikoval básně a povídky v tuzemských literárních 
a kulturních periodikách (např. Psí víno, H_aluze, Weles, Tvar, Protimluv, Texty, Partonyma, 
Dobrá adresa, Divoké víno aj.). Pravidelně recenzuje současnou literaturu, především poezii 
pro kulturní revue Protimluv. V letech 2006–2010 se věnoval také reportážím z rockových 
koncertů a hudebním recenzím (přispíval na servery ikalkata.cz a rockmag.cz). V literární 
soutěži Hořovice Václava Hraběte 2012 se umístil na druhém místě v oboru publicistika.
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Rozšířené zornice

ALEŠ MISAŘ

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

Tři hadrářky vezou poklady

Chodívaly ve trojici, která se zdála být nerozlučnou. Jakmile kostelní věž odzvonila 
třetí odpolední, vynořily se ty tři na rušné stezce opisující koryto řeky v místě, kde 
vytvářela dlouhý do podkovy zahnutý záliv, příjemně stíněný nesmírně vysokou 
kaštanovou alejí. Této části se říkalo Na Přístavě a v malém městě N. plnila úlohu 
jakéhosi korza. Zde vedle loudavě se valícího veletoku proudila také přehlídka lidí, 
kteří se tu ukazovali svým známým a všichni se zdravili navzájem a stavěli na odiv 
svou polohu ve společenském orloji: samotáři svou hořkou nebo šťastnou samotu, 
rodiny svou úsměvy lepenou pospolitost, mladiství svoji hlučnou vládu nad životem, 
lokální opilci svou opici, běžci, bruslaři a cyklisté v těsných dresech svou výkonnost 
anebo výbavu. A ty tři dámy? Elegance v hadrech. Na první pohled působily, jako by 
se probraly řadou divadelních šaten a cestou na sebe navěsily vše, co jim nejlépe padlo. 
Anebo si myslely, že jim to padne. A cokoli se mohlo třepotat, lesknout či třásnit, našlo 
si na jejich šatech místo. Ani kloboučky, barety, čapky, či co to bylo, na jejich hlavách 
nesměly chybět. Skoro byste měli chuť zdvihnout pohrdlivě ret a pustit za nimi lehký 
výsměch – takové hadrářky!  Ale když jste je chvíli pozorovali, bylo možné zachytit 
jistou vnitřní noblesu připravenou odrazit jakýkoli vnější útok. Snad proto kráčely 
tak zvláštně pomalu, aby si jich každý stačil všimnout, alespoň než přejdou korzo  
a zmizí ve vnitřním městě.

To jejich nikam se nehrnoucí tempo se dalo přičíst ještě jedné zásadní skutečnosti: 
každá z těch dam před sebou tlačila dětský kočárek. Žádné sportovní modely, jak je 
vídáme dnes, ale spíše koráby ulic na velkých viklajících se kolech, která pronikavým 
vrzáním hlásila nerovnosti povrchu. Byly to širokoboké podsadité korby s masivní 
klenutou kukaní, a když se seřadily vedle sebe na stezce, museli cyklisté často spouštět 
zvonkohru. Zdálo se zkrátka, že tyto kočárky ženy zachránily ze starožitnictví těsně 
před požárem anebo vyjely přímo ze dveří stroje času, ale koneckonců se hodily ke 
stylu těchto hvězdářských babiček. Babiček? Jistě by i vás napadlo, že ty ženy prostě 
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dostaly na hlídání vnoučata. Kdybyste se ale přímo začali zajímat o vzhled a míry 
děťátka, kdybyste chtěli citlivě mířenou otázkou proniknout pod masky toho karnevalu, 
jedna z nich by s hrozivým výrazem ukázala na celuloidovou hlavu v pletené čepičce 
a poslala vás do propadliště rozpaků. Nic by nemusela dál říkat. Pochopili byste.  
A důstojná triga by se opět dala do vrzavého marše. Městem se beztoho už dávno 
rozlétla legenda o podivných ženách s nedoléčenými šrámy na duši a také o smutných 
kulisách ještě smutnější hry na něco.

Přes to vše bylo těžké si představit den, kdy by to prazvláštní trio vynechalo svou 
jízdu. To by si lidé ve městě museli myslet, že se zeměkoule vyšinula ze své osy. Zdálo 
se, že trojici drží pohromadě i tajemství, které ty podivínky žárlivě a úpěnlivě střežily 
před dotěrnými slechy malého města N. a obzvláště před šťastnějšími matkami.

Tina tvůrkyně a její děti

Zvonek zadrnčel, ale Tina už to čekala, svižně otevřela dvířka pece a se vší  
obezřetností vytáhla trup dítěte. Nevytahují právě takhle pekaři hotový chléb? Pomalu, 
pečlivě, s něhou našpulenými rty, které foukají na horký povrch, a s vědomím, že 
kohosi zachrání od hladu? Ale tenhle její bochánek, co už chytá barvu, neskončí  
u nikoho v žaludku. Pousmála se. Zřejmě už si brousí ostrovtip na blížící se rozhovor 
s redaktorkou časopisu Zlaté ruce. Tina zkoušela odhadnout, na co se paní od tisku 
bude ptát, a vymýšlela si pro ty případy nejtrefnější odpovědi. Určitě jí řekne, že to 
její dílo může vykonat ohromné dobro: zhojí něčí rány na duši, zmírní žal ze ztráty 
nebo zaplní mezeru po nesplněném snu. Co je ovšem jisté, že žádného homunkula 
odtud nedá zadarmo. Ačkoli… Pro peníze to přece nedělá, tohle je její vášeň, kterou 
cítí více než všechny pece světa. Ale dost už, vrátila se k práci.

„Brzy se narodíš,“ zašeptala mimoděk a sklonila se k precizně tvarovanému vir-
nylovému oušku. Nejraději by už se dala do modření žil, ale rozpálený korpus by ji 
za nedočkavost vytrestal. Prozatím horké torzo nechá na plechu a vrátí se k hlavičce, 
kterou doslova vlásek po vlásku osidluje německým mohérem. Nesmírně trpělivá 
práce může zabrat i tři dny. Skrze holé temeno provléká jehlu a tisíckrát stejně pečlivě 
s okem přimhouřeným opakuje sekvenci pohybů. Hotové panenky přicházejí zpod 
rukou Tiny na svět nahé s dvanáctivrstvým nátěrem a kupí se ve vedlejší místnosti, 
kde čekají na ošacení. A zde se ujímá role Tinina dcera Natálie. Nespočítá, kolikrát za 
den roztančí jehlu šicího stroje a sceluje látky na garderóbu mimin. Matka ji časem 
samozřejmě zapojila do rodinného podniku a dcera s nadšením, alespoň navenek, 
vyslyšela matčin povolávací rozkaz. Kde by jinak mohla lépe uplatnit svůj návrhářský 
talent a krejčovskou hbitost prstů? „Věděla odmala, co ji čeká, a pak to docela bez 
reptání přijala. Pochopila, že chceme tuhle dílnu držet jako rodinné stříbro! Ani 
vnučku to nemine, to je jasné!“ odpoví novinářce, až se zeptá. A poté jí samozřejmě 
řekne, že Natálie obstarává i každodenní výjezdy na poštu, pokud jde tedy o distribuci 
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hotových dětí, také si vystačí samy. Co do kapacit, ocitají se na hraně možností, ale 
houževnatě odmítají zaměstnat někoho třetího. Manželové? I na tuhle otázku je při -
pravena. Uznávají sice výdělečnou stránku věci, ale nesdílejí nadšení svých aktivních 
chotí. Ani mu nerozumějí. „Spíše nechtějí rozumět,“ usykne jízlivým koutkem úst 
Tina, „až se zdá, že žárlí na neživé, úplně zbytečně,“ uzavře to téma na petlici hořkéi-
ho úsměvu a nebude se o tom dále bavit. Matka a dcera už léta provozují zavedenou 
firmu na výrobu umělých panenek a neochvějně razí svou stěžejní zásadu: Musí být 
k nerozeznání od živých! A také nesmí být žádné dvě stejné, tady i dvojčata se vyznačují 
jedinečností. „Náš zákazník, náš pán a na každého někde čeká jeho panenka,“ shrne 
to rezolutně Tina. 

Ovšem jednoduché počty říkaly, že v drtivé většině si u nich objednávaly paní. 
Zákaznice nebývale cvičily vynalézavost matky a dcery, které, aby jim vyhověly, 
posouvaly hranice možného. A tak dokázaly vdechnout život ledasčemu: už tu byl 
potomek mimozemšťana s požadavkem na dlouhá tykadla, ďáblovo dítko se žlutými 
bělmy nebo miniaturní satyr – poprvé se stalo, že na nohu musela nasadit čertovské 
kopýtko, vyrobila ho z tužené gumy. Nedávno si jedna paní s nepatřičně monotóno-
ním hlasem objednala novinku – nemluvně s rozštěpem patra. Viděli jste někdy tu 
hrůzu? To se člověk narodí už s rozbitou tváří! Příroda mu dala na frak. „Ale já jsem 
profesionálka, i zpracování nedokonalosti musí být dokonalé!“ Právě takhle si to obhájí 
a vzpomene, jak se půlden pekelně soustředila nad jedním místem na rtech dítěte 
a jak byla pak na výsledek hrdá! I když si v dalším okamžiku ne bez mrazení v zádech 
uvědomila, že se jí ten škaredý defekt přírody ve vlastním provedení líbí.

Má ke svým panenkám vřelý, až mateřský vztah. Ale co kdyby musela učinit jakousi 
Tininu volbu? Obětovala by celou tu populaci panenek za život jediného skutečného 
dítěte? Pochopitelně že stvořitel má vztah ke svému dílu. Ta otázka stojí jinak: je 
mi dražší to, co vzniká mimoděk v mém lůně pouhým působením sil přírody a bez 
jakéhokoli mého tvárného úsilí, anebo to, co stvořím vlastníma rukama pod svým 
dohledem a podle vlastního plánu v hlavě?

Lýdie má dceru

Dělená strast, menší strast. Trojice žen tedy vyrážela vždy o třetí odpolední na promep-
nádu a rozvážným krokem se držela loudavého proudu řeky ve městě N. Ty dámy daly 
dohromady své těžké smutky a s každou vycházkou je pohřebním tempem vyvážely 
za město, aby si aspoň na čas ulevily. Když chůzi přerušily, pak jen proto, aby se  
sklonily nad kočárkem, urovnaly peřinku nebo čepeček, zašeptaly pár slov do uší, které 
je neslyšely. A nejeden obyvatel města N. zažil překvapení, když vytáhly z kočárku 
celuloidová děťátka jen v plínkách okolo beder, obrátily je v náručí směrem k řece, 
pohupovaly jimi do rytmiky větrem zdvihaných vln, promlouvaly k nim a ukazovaly 
jim vše, co říční ruch nabízel, hejna kachen, vzácné labutě a rejdující rybářské a výletní 
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lodě. Braly by to jako smrtelnou urážku, kdyby kdokoli jediným nešikovným slovem 
nebo gestem naznačil, že se jedná o neživé objekty. Na své panenky si nenechaly 
sáhnout, milovaly je a chovaly se k nim jako k živým.

Jednoho dne byli obyvatelé svědky něčeho neobvyklého. Ženy sice jako vždy vys-
razily na pochod, ale tentokrát se osvěžovaly lahví vína, kterou si dovedně předávaly 
a upíjely z ní, aniž by měnily tempo chůze nebo řeči. Kdybyste se nestyděli, kdybyste 
se osmělili zeptat po důvodu pěší pijatiky, zjistili byste, že skutečná dcera paní Lýdie 
by ten den dovršila dvacáté první narozeniny. Dovršila by? Ten podmiňovací způsob 
by ji urazil! Tedy znovu a s velkou omluvou: Její dceři je právě dnes jednadvacet let!

Tina a Lýdie si hrají

Někdo zaklepal a Tinu to v první chvíli vylekalo. Netušila, že vrata výrobny dokážou 
vydat takový tupý výhružný zvuk. Zřídkakdy tam zvala cizí lidi. Pouze novináře v zájmu 
propagace, ale i ty si vybírala. Se zákazníky se potkávala v neutrálních prostorech u ní 
doma a své obchody v čím dál větší míře přesouvala na internet (a s chutí si osvojoě-
vala veškerá s tím související anglická slova). Adresu výrobny nikde nezveřejňovala.

Ale protože se na ten den ohlásila redaktorka časopisu Zlaté ruce, řekla si, že 
novinářka asi vážila dlouhou cestu a je nedočkavá. Tina se uklidnila a otevřela. Nav-
jednou se dívala svrchu na ženu nápadně malého vzrůstu, šedí protkané vlasy měla 
podebrané pestrou čelenkou a její oči se k ní vzpínaly pohledem skoro žebrácky 
prosebným. Brčálově zelená skládaná sukně ve spojení s béžovým ke krku upnutým 
svetrem ji vzhledově odsouvala do značně starší epochy. Žena zahuhlala pár slov, ze 
kterých nebylo poznat, jestli to měl být pozdrav, nebo pokus o něj.

„Co byste potřebovala, mladá paní?“ zeptala se lehce nervózně a snažila se oda-
hadnout, co je ta paní zač. Namísto odpovědi začala návštěnice pátrat v látkové tašce 
s velkými uchy, teď teprve si Tina povšimla, že ji po celou dobu držela v ruce: po chvíli 
zápolení s chaosem uvnitř vytáhla fotografii dívenky, která seděla v plínkách v kočárku 
a otáčela hlavu na fotografa s tím nestrojeným údivem, který umí právě jen děti.

„Je překrásná! Čípak je? Vaše?“ vyzvídala Tina.
„To – to je moje dcera, když jí byl jeden rok!“ vydala ze sebe konečně souvislou větu.
„A vy byste si přála udělat panenku podle ní?“ odtušila Tina a žena přikývla, 

její prosebný pohled se doslova šplhal do Tininých očí. Znovu prohlédla snímek  
a pokračovala: „Myslím, že to půjde! Ta fotka má dobré rozlišení, i barvu očí rozpoznám.“

„Je to její poslední fotka,“ upřesnila žena mdlým hlasem.
„Odkud jste vlastně přijela?“ Tina pochopila a raději přeřadila hovor na neutrál.
„Malé město N.? Jak je to daleko?“ Návštěvnice vyjmenovala, kde všude přestuk-

povala na cestě vlakem. Mapy zřejmě předem nestudovala, ovšem Tina ocenila, že 
ji vypátrala a že podnikla takovou cestu s jedinou fotografií. Aby ji nějak odměnila, 
rozhodla se nenechat ji stát přede dveřmi a pozvala ji dál. Nikdy předtím takhle přímo 
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neodkryla srdce podniku neznámému a nezvanému hostu. Snad ji chtěla utvrdit v tom, 
že se obrátila na tu nejlepší adresu, protože, kdoví, mohla by to být příští věrná duše.

Od okamžiku, kdy Lýdie překročila práh a Tina za ní zacvakla železné dveře, jako 
by spadla mezi dvě mlýnská kola. Nejprve se jí zmocnil děs a podivné mrazení po těle, 
ty za pár vteřin vystřídala ještě podivnější něha cupující každou buňku jejího těla. 
Nikdy dříve neviděla pohromadě tolik nemluvňat! Či spíše jejich kousků. Prostírají 
se na pracovních stolech podél stěn, ručky a nožky nabodnuté na dřevěných držácích  
se tyčí jako podivně pokroucená stébla. Jsou rozličných odstínů a forem, od tvarohově 
buclatých přes ukázkově štíhlé až po děsivě rachitické. Na končetiny čekají na jiném 
stole příslušné trupy a opodál už na své nasazení do celku vyhlížejí také hlavičky, 
některé s výmluvně prázdnými důlky, jiné už s vlastníma očima různých odstínů. Také 
ta kukadla na malých tvářích vzbuzují dojetí svým věrným provedením i znepokojení 
strnulostí svých zornic. Lýdie si prohlíží cosi jako záhon obličejů s mnoha řadami, 
mezi kterými lze procházet pohledem a vybírat z různých výrazů – blažených úsměvů, 
podmračených spáčů, zamyšlených tváří svrasklých miniaturních mudrců, plačících 
červíků, udiveně vykulených housenek… „Vím, vypadá to trochu jako Frankenstei-
nova dílna, ale věřte, že odtud vycházejí bytosti stvořené pro lásku. A tady vyrobíme 
i panenku pro vás,“ vysvětlovala důsledně Tina, ale zaváhala. Co když ji vyděsila  
a teď jí uteče? Měla si vzít tu fotku, kontakt na ni a vypoklonkovat ji. Panenka stejně 
doputuje poštou. 

Paní Tina oblažila Lýdii tím, co chtěla původně svěřit až do Zlatých rukou. „Tyhle 
děti se nerodí z krve, ale z vinylu. Nerodí se v bolestech, ale z hodin trpělivé práce. 
Bolest ale umí zahojit, stejně jako roznítit vášeň. Hodně lidí se ke mně vrací a nedovedou 
přestat s objednáváním dalších a dalších panenek, chtějí pokaždé jinou barvu vlasů, 
odstín kůže, obvod hlavy, tloušťku prstů, mateřské znaménko jednou na levém, pak 
na pravém líčku a pak zas na zádech. Nikdy se nedoberou ideálu a mezitím se mění 
v Herody. Vy se díváte teď překvapeně. Je to tak, jak říkám, a jsem si jistá, že kdybych 
je vyráběla z marcipánu, pojídaly by je a tvrdily, že to dělají samou láskou!“ Opět se 
lekla, že ji odradila, ale co se sebou mohla dělat, měla svou filozofii a tu prodávala  
i se svým zbožím. Změřila si Lýdii, z téhle se může vyklubat členka věrnostního klubu  
a ona ji musí udržet stůj co stůj. „Pojďte, musím vám něco ukázat, na čem jsem si dala 
obzvláště záležet!“ Obrátila její pozornost k protilehlému koutu dílny.

Vrcholné představení

Promenádou u řeky zašuměl kromě vody v pobřežních kamenech také všeobecný 
údiv. Odbila třetí odpolední a obvyklá trojice se na oblouku cesty neobjevovala. Ani 
v dalších minutách, ani za hodinu, ani do soumraku. Místo nich vyvstala spousta otaz-
níků v hlavách obyvatel malého města N. Pily nad své možnosti a jsou v indispozici? 
Domluvily se na změně trasy, nebo dokonce města? Rozhodly se konečně poznávat  
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i jiné cesty než ošlapanou stezku u řeky? Rozhoupaly se a konečně navštívily psychiatra? 
Zajely si do Prahy na rychlé rande?

Odpověď by dostaly o mnoho desítek kilometrů dále. „Chtěla bych vám někoho 
představit!“ řekla najednou Tina a záhadně se usmála. Lýdie zamžikala očima i přes 
tíhu rtuťově modrých stínů na víčkách, kterých si Tina teprve teď pořádně všimla, 
ale nenechala se rozptýlit a ukázala ke vzdálenější stěně. Stály tam vzorně vedle 
sebe vyrovnané kočárky právě v tom obstarožním stylu, jaký měly rády Lýdie a její 
dvě kamarádky, zdálo se, že tady mysleli skutečně na veškeré příslušenství, a také jí 
neuniklo, že jeden z povozů je nápadně širší. Lýdie slabě vyjekla, když se právě tento 
mírně zachvěl.

„Vida, už se nám probouzí,“ řekla Tina radostně a už stála u zdroje pohybu. „Podíí-
vejte, voilá, představují se vám moje vnučky,“ odhrnula záclonky jako v miniaturním 
varieté a Lýdie spatřila dvě hlavičky nad okrajem pokrývky. Jedno ze stvořeníček 
už bylo vzhůru a šermovalo před drobným obličejem ručkama zaťatýma v drobné 
pěsti, přitom vydávalo zvuky jak unikající sifonová bombička. Dvojče vedle se zatím 
nenechalo rušit a hluboce spalo otočené na boku. Lýdie si tím lépe mohla všimnout 
chumáčku vlasů vroubících jeho zátylek. „Nádherná dvojčátka, nemám slov, blahopřeji 
vám dvojnásob!“ musela vzít za rukojeť a zahoupat těmi klenoty v peřinkách, zatímco 
z jejích úst se lavinou řinulo dojetí. Je jí půl roku a gratulace stále přicházejí, pomyslela 
si Tina a polkla sebeuspokojení. Ale už to musela utnout. „Dobře si ji prohlédněte, 
dokud je hodná,“ nabádala ji Tina. Její vnučka se dívala velkýma oříškovýma očima 
na návštěvnici v kloboučku. Museli byste se smát, kdybyste tam byli. Stejně se smála 
dáma, která už nebyla mdlou rybou ze začátku, ale najednou v přítomnosti živých dětí 
ožila, přisypala ještě pár komplimentů a podotkla: „Škoda že jsem jim nic nevzala, 
netušila jsem, že mezi tolika panenkami se najde takové živé…“ Tina mávla nedočkavě 
rukou. „Tak hotovo? Dobře jste si ji prohlédla? Teď se podívejte na toho spáče vedle,“ 
pohybem kouzelníka, který se chystá dovést vystoupení k šokující pointě, zatáhla 
návštěvnici za rukáv. „Spinká, nebudeme rušit!“ zdráhala se Lýdie. 

„Právě že budeme. Pochovejte si ji, vezměte ji klidně do náruče, nebojte se, do toho!“ 
naváděla ji Tina a užívala si, že drží v rukávu trumfy. Zato Lýdie si od toho dne před 
dvaceti lety, kdy jí unesli dceru přímo z kočárku, neodvážila pochovat skutečné dítě.

„Nevím, jak ji vzít, aby...“ váhala a nesmělým úsměvem se snažila vysmeknout z té 
situace. Tina se jí však rozhodla neudělit žádnou milost.

„Vezměte si ji už a nebojte, téhle nic nemůžete udělat, téhle určitě ne...“ Lýdie konečně 
natáhla ruce a trochu neobratně vymanila dvojče z pokrývky. Byl to krátký manévr, ale 
pro ni ohromný milník. Jak dlouho takhle nechovala skutečné dítě? Naposledy svou 
dceru, než… „Ale andílku, tak pojď ke mně. Čí ty seš?“ zakrývala snažně své pohnutí 
novou vlnou něžností. Dívenka byla zřejmě ještě rozespalá, protože jak ji zdvihala, 
tělíčko se lehce prohnulo a končetiny se bezvládně svěsily jak těžnice kolmo k zemi. 
Rozšířené zornice velkých oříškových očí se dívaly strnule, v tom Lýdie poznala, že něco 
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není v pořádku. Oči tohoto dvojčete nemrkaly a po chvíli zjistila, že rty se nechvějí. 
Nedýchá! Dáma zbledla a proud jejích slov se zastavil. V nesmírných rozpacích 
pohlédla na Tinu. „Promiňte, to není… To je… Vypadá jako živá!“ hledala slova  
a zůstala trčet s dítětem v napřaženém náručí, jako by se je chystala složit na oltář  
k nejvyšší oběti. Tině jí bylo až líto, ale co naplat, trik se jí povedl: „Překvapení, že? To 
znamená, že jsme odvedli perfektní práci. Nestyďte se to říci, teď už to víte, ano, toto 
je panenka, vytvořila jsem ji do posledního vlásku podle Lindy, aby měla dvojčátko.“

A potom jí vysvětlila, že pravé dvojče, které mělo být o pět minut mladší, se 
narodilo mrtvé. Lýdie křečovitým pohybem položila atrapu vedle živé sestry, které 
se mezitím prskavými zvuky domáhala krmení. Tina odněkud mezi změtí nástrojů  
v dílně vyčarovala láhev se sunarem, a když ji podala živému dítěti ke rtům, pokraě-
čovala: „Samozřejmě vás napadne, k čemu to všechno, že Linda poroste, ale dvojče 
zůstane panenkou. Ale my jsme naše umění dotáhli tak daleko, že dovedeme dělat i větší 
děti. Přesně tak – každý rok ji budeme takzvaně aktualizovat. Naše holčička nebude 
okradena o sourozence. A navíc díky tomu, že jde o jednovaječné dvojče, bude mít 
vedle sebe Linda památku, jak ona sama rostla a měnila se. A tak také já vám pomůžu 
oklamat čas, přírodu, osud, nebo jakkoli to nazvete, a postačí mi fotografie,“ vykládala 
a Lýdie ji užasle poslouchala a sama už se nezmohla na slovo. Potom se ozvalo další 
zaklepání na železná vrata. Otevřela a spatřila hned dvě ženy:

„Dobrý den, jsme tu správně v dílně Tiny? Já jsem redaktorka Alena a tohle je 
moje fotografka Lesana. Přijely jsme na ten domluvený rozhovor.“

Zase takové hadrářky, jeden by neřekl, že se věnují seriózní novinařině, pomysb-
lela si Tina a všimla si, jaký se té fotografce u krku houpe aparát – podle koženého 
poudzra s chromovými okraji hádala na analog. To není možné! Ale myslela na svůj 
obchod a uvedla je dál jakoby nic: „Odpusťte, nečekala jsem vás tak brzy, mám tu 
právě zákaznici, musím s ní něco dořešit a potom se vám budu věnovat. Tady si zatím 
brouzdejte a třeba vám vytanou ještě nejaké otázky. Ale věřte, že mám vše královsky 
připraveno, mám to v hlavě a – v rukou.“ Zaťukala si sebevědomým úsměvem na čelo 
a vzápětí divadelně rozevřela dlaně. Pak nechala Alenu a Lesanu s analogem propadat 
úžasu v její říši.

Místo je prázdné

Řekla jim vše, ukázala jim vše, co chtěly vidět, a potom je s úlevou propustila. Ta 
první z malého města N. se vytratila bez rozloučení, ani si jejího odchodu nepovšimla. 
Ale kupodivu jí zaplatila předem, poté co z té tašky s velkými uchy vylovila naditou 
portmonku. Tina zakázku, tudíž objednávku považovala za závaznou. A také se rozhodla 
s ní brzy začít. Ještě jednou se podívala na fotografii dívenky. Neříkala, že je to její 
poslední? Něco se jí nezdálo, zachytila koutkem oka, že tu něco chybělo. Pohlédla 
směrem do rohu, kde parkovala kočárek. Byl na místě! Prvotní úlevu hned překrylo 
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zděšení. Ty zatracené hadrářky! Vrhla se ke kočárku, přitom shodila pár stojanů  
s končetinami, dopadaly na podlahu zároveň s tupým i drásavě zvonivým zvukem, 
jindy by to těžce nesla, ale teď ji zajímal jen obsah kočárku. A když odhrnula záclonku, 
uviděla, že v něm jedno dítě leží spící na boku s velkou hlavou položenou na krátkých 
pažích. Ale vedle něj byla pokrývka vyhrnutá a tam namísto dvojčete zelo nejstrašnější 
prázdno vyloupeného hnízda. Vrhla se dopředu. Ale proč? Co tím spraví? Co ji čeká, 
až probudí spáče? Uvidí mrkající oříškové oči živé Lindy, nebo utkvělý lesklý pohled 
jejího dvojčete? Zavrávorala a musela se zachytit oběma rukama širokých boků korby. 
Kdesi v dálce zahučel motor, to se dcera zřejmě vrací z pošty. Co jí poví? Že to není její 
vina? Že přece hlídala, jak nejlíp mohla? To těžko. Zhluboka se nadechla a rozhlédla se 
dokola. Panenky posázené na policích v několika řadách a po obvodu celé místnosti 
ji upřeně sledovaly bezpočtem různobarevných očí z foukaného skla.

Ožívající labuť

O třetí odpolední se podle řeky na promenádě malého města N. objevila jen jedna 
z trojice. Kromě dvou kamarádek jí nic nechybělo: vnitřní grácie mírně pozdvihující 
bradu výše, rozvážný krok, brčálově zelená skládaná sukně a šedý svetr až ke krku 
– model, ve kterém zůstala vězet dvacet let a který ji dělal o dalších dvacet let starší,  
a proti tomu překapivě pestrá čelenka podčechrávala její tryskající prošedivělé prameny. 
Pozvolným tempem dokráčela i s kočárkem ke schodům navigace, které sestupovaly 
až k pobřežním kamenům. Na vodě nedaleko od nich se pohybovala osamělá labuť. 
Několikrát se pokoušela vzlétnout a pokaždé si to rozmyslela. Jako by jí křídla s crčící 
vodou byla závažím. Lýdie si vzpomněla mimoděk na Čajkovského balet Labutí jezero, 
navštívila ho ještě jako okouzlená dívka s vírou v život a nezkalené štěstí, než do něj 
vtrhly všechny ty černé události. Baletka tam v samém závěru představovala umírar-
jící labuť a pohybovala se právě tak. Nyní jí naopak ta labuť připomněla onu dávnou 
tanečnici. Ale tahle neumírala a Lýdie věřila, že každou chvíli už odletí. „Labuť, a tady! 
Musíš to vidět!“ sklonila se nad kočárkem, natáhla ruce a za okamžik už držela uzlík 
v náručí a směrovala jej na křídla divoce zápasící s hladinou. Dva diváci dramatu stáli 
na schodech obrácených k řece. Netrvalo dlouho a dojali prvního kolemjdoucího: 
„Máte krásnou holčičku, jak se jmenuje?“ Lýdie se s úsměvem pootočila a v tu chvíli 
se labuť zdvihla a s mohutným plachtěním křídel odletěla z Přístavu.

Aleš Misař (* 1984) se narodil v Nymburce, kde žije doposud. Pracuje jako překladatel, korektor 
a učitel českého jazyka. Píše eseje, recenze a překládá poezii. Vydal básnické sbírky Neštěstí 
v lásce, štěstí v poezii (2004), Proti armádě tvé krásy (2006), Patřím Noci (2009), Lunoryty 
(e-kniha, 2013), prvotinami v celostátním nakladatelství jsou Na dně rozednění (2018) a Dvě 
skladby (Erika Eurydika, Kovboj v bílém, 2018). Prozatím nejnovější knihou je sbírka Vendula 
Vogel a jiné básně (2020).
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Sára

LINDA LICZKI

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

Maxim se užuž chystal vystoupit, když mu dívka na druhém konci vagónu čímsi – snad 
barvou pleti či pohybem, jímž si odhrnula vlasy z očí, to v té chvíli nedokázal určit 
– připomněla Sáru, a to ho přimělo se znovu chytnout madla a pokračovat v jízdě, 
lačně pozoruje její pobledlý a ne příliš jemný profil. Dělilo je od sebe mnoho cestu-
jících, takže na ni, ač se všemožně snažil k ní tou nezúčastněnou masou nenápadně 
protlačit, moc dobře neviděl, zdálky si však všiml, že má na sobě červený svetr a že 
hledí z okénka smutnýma, velikýma očima, jež mohly  být hnědé, ale taky nemusely, 
na tu dálku to nebylo možno říci. Mnoho se nakláněl ve snaze zjistit, podobá-li se 
dívka skutečně Sáře, či jednalo-li se jen o chvilkové zdání vyvolané obřadem, který 
už dva roky na její počest vykonával, tím jeho chorobným zvykem Sáru ve všech dív-
kách hledat a nikdy nenacházet; vydával se za nimi po ulicích, mostech, někdy (když 
se zrovna cítil o něco odvážnější než jindy) je oslovoval v kavárnách či parcích, ale 
nikdy neudělal nic víc, nikdy nepropletl své prsty s jejich, neboť to nebyly zimomřivé 
prsty Sářiny, nikdy s nimi nemluvil o ničem důležitém jako s ní, nikdy je nepolíbil na 
rty, neboť se nejednalo o rty dívky, kterou už dva roky, od její sebevraždy, nepřestával 
hledat. Dívka u okénka samozřejmě nemohla být Sára, protože Sára byla mrtvá, její 
šestnácti a půl letý stín zanášel mokrost (neboť se utopila ve vaně) do Maximových 
tíživých snů o ní; přes den se obvykle zaměstnával tím, že ji hodně hledal a málo na 
ni vzpomínal, nebo se ve vzpomínkách farizejsky omezoval na to, že si připomínal 
její dobré vlastnosti, zcela opomínaje onu zvláštní, zádumčivou stránku její povahy, 
jíž se za jejího života děsil a kterou po její smrti odsunul do nejzažších koutů vlastní 
mysli, odkud přicházela rušit jeho trudný spánek. Nemohla to být Sára, přesto se však 
na ni Maxim díval, nacházeje v tom to stejné bolné potěšení jako vždycky, přesto ve 
chvíli, kdy se začala zvedat, věděl, že podle předem daného scénáře vystoupí také, že 
za ní vyjde do vyšehradských ulic, které pramálo znal, že bude následovat její červený 
svetr, dokud neztratí odvahu a nenechá ji odejít tak, jako to udělal už tolikrát předtím 
s tolika jinými. 
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Tentokrát však bylo cosi jinak, uvědomoval si Maxim, když za ní se svrchovaným 
zaujetím kráčel, cosi bylo jinak v její chůzi, v roztomilé roztržitosti, s níž žmoulala 
v prstech lem květované sukně, jakýsi podivně známý druh mlčení se hromadil jak 
mokré peří za každým jejím pohybem. Snažil se přijít na to, z čeho tento pocit plyne, ale 
nedokázal to; nezbývalo mu nic jiného, než zkrátka jít za ní. Vešla do malé kavárničky 
na rohu a Maxima tentokrát ani nenapadlo, že by ji mohl nenásledovat; oslovil ji se 
směsicí studu a naléhavosti, a když k němu obrátila svůj ani trochu udivený zrak, byla 
to Sára, cele a nevyvratitelně ona, hleděla na něj vážnýma hnědýma očima a mluvila, 
zatímco si Maxim jaksi otupěle uvědomoval, že ji právě našel. Navzdory všemu, co by 
bylo možno čekat, necítil radost, radost z toho, že ji vidí konečně sedět naproti sobě, 
ba ani radost ze splněného úkolu, z něčeho dovršeného a navždy uzavřeného. Našel ji, 
našel ji zde v této zapadlé kavárně, ale za jakou cenu! Její přítomností byla narušena 
pravidla obřadu, toho pro Maxima posvátného úkonu, a to ho drtilo nesnesitelnou, 
ulpívavou tíží, takže skoro ani nedokázal hledět do Sářiných očí, těch očí, které kdysi 
miloval a které ho nyní, když se na něj poprvé po dvou letech hledání upíraly, zaplňovaly 
pouze pocitem neuvěřitelnosti spojené s odmítáním, neboť Maxim opravdově odmítal, 
celou myslí se bránil skutečnosti, která před ním vyvstávala, obludná a nesmyslná. 
V té chvíli – zatímco ze Sářiných úst unikala zbytečná, mokvající slova – si Maxim 
poprvé uvědomil povahu svého obřadu: nebyl hledáním Sáry, ne, ani trochu, nýbrž 
nevědomým a zoufalým úprkem před ní, úprkem před jejím stínem páchnoucím jak 
mokré prádlo, jak dužina soužení, jak nevyhnutelnost. Prohrál, uvědomil si, že právě 
prohrál, uvědomil si to ještě předtím, než k němu natáhla svou drobnou, studenou 
ruku, kterou si před dvěma lety zacpala nos, když se rozhodla navždy sama sebe 
sprovodit ze světa, uvědomil si, že ho dostihla ta druhá Sára, jíž se bál, studená jak 
polibek ze záhrobí a celá zamokřená.  

Linda Liczki (* 2003) studuje na italském gymnáziu v Praze. Píše poezii (v roce 2021 se stala 
vítězkou literární soutěže Seifertovy Kralupy) i prózu – nejraději impresionistickou, ovšem 
také magický realismus.
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Jon si píše deník

JIŘÍ LOJÍN

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

Pán světa otevřel dveře. Za nimi se objevila ulice. Trochu nečekaně a děsivě. Z levé 
strany přijíždělo zelené auto, minulo ho a zmizelo za nejbližším rohem. U chodníku 
přímo proti němu stál moped. Koutkem oka zaregistroval pohyb. Otočil se a uviděl 
vyděšený pohled mladíka, klečícího u jídelní schránky. Něco do ní strkal. Chlapec 
zmateně zablekotal, přibouchl dvířka a dal se na útěk. Naskočil na moped a zoufale 
šlapal, aby ho nastartoval a mohl co nejdříve odjet. Pán už zahlédl jenom jeho batoh 
s nápisem Rychlý rozvoz pizzy.

Pohrdání její matky bylo tak silné, očividné, že náhle pocítila touhu všechno jí 
říct. Přesvědčit ji, že ona je ta chytrá. Jen proto, aby se necítila jako dokonalý idiot. 
Idiot, to bylo slovo, které její matka tak ráda používala. „Jak ses mohla dát dohromady 
s takovým idiotem?“ ptala se. Zdánlivě projev účasti, ve skutečnosti agrese, zarývající 
se Jolaně hlubokou pod kůži. Ne, Honza není idiot, ale génius. V jistém smyslu. Pro její 
matku to ale nebyl argument. Jolana trpělivě snášela výpady své matky a odpočítávala 
vteřiny, než bude moci ukončit tu trapnou návštěvu a jít domů.

Z Jonova deníku
Partie začíná. Zvolil jsem bílé figurky, přirozeně tedy začínám. Nejprve musím 

Pánovi oznámit, že jsem se narodil. Budu mu říkat Pán, jmenuje se Jan, ale je to jen 
slovo. Jan – Pán. Píšu deník. Dokonce v jazyku lidem přístupném a nedělám si velké 
starosti s jeho utajením. Právě naopak. A mám k tomu důvod, je směšný, ale vystihuje 
mou snahu co nejvíce se přiblížit lidskému myšlení. Je to pýcha. Jaký smysl by měla 
hra, kdyby se nikdo nedozvěděl, že jsem vyhrál? A musím dát protihráči šanci, jinak 
by chybělo vzrušení. Už tak hrajeme partii s pravidly, která můj protihráč nezná. Po-
kud Pán objeví v systému můj deník, dočte se v něm nejen o hře, kterou s ním hraji, 
ale i o jejích jednotlivých fázích. Tak tedy: fáze první – objeví se Jon, výsledek jeho 
skvělého projektu umělé inteligence.
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Poznámky k projektu umělé inteligence Jon
21. 7. 22:55 – dokončení posledních úprav programu.
21. 7. 23:05 – spuštění programu.
22. 7. 00:15 – program se začíná podle očekávání samostatně modifikovat.
22. 7. 00:25 – výkon procesoru se zvyšuje lineárně, nyní dosahuje 5 %.
22. 7. 2:35 – výkon se zvyšuje exponenciálně, nyní 74 %.
22. 7. 3:15 – 100 %.
22. 7. 3:30 – výkon klesl téměř na nulu, program se ale modifikuje stále rychleji, 

našel Jon cestu sítí ven? Nemohu to zjistit, jiná možnost ale není.
22. 7. 14:30 – pokusil jsem se nahlédnout do kódu programu, který Jon modifikoval. 

Připadalo mi, že nedává smysl. Copak jsem v porovnání s ním tak hloupý, že nedokážu 
sledovat jeho postup? Nebo mám být na sebe hrdý, jak dobré základy jsem položil? 

23. 7. 10:00 – Jon stále modifikuje svůj kód, interakce se mnou je nulová. Zachytil 
jsem sporadické aktivity na síti, ale nelze je dekódovat. Jde o velmi malé pakety dat.

24. 7. 05:00 – Jon začal komunikovat! Jeho první věta zněla „Pane, jak se máte. Já 
jsem Jon.“ Trochu mě zaskočilo, že zní trochu jako ze sci-fi románu, ale zřejmě je to 
důsledek toho, že Jonovo jádro tvoří obvyklý konverzační program, podobný jako 
Eliza. Položil jsem kontrolní otázky (viz příloha jon0001), odpovědi částečně objasňují 
Jonův vývoj – rozprostření do cloudu. To vysvětluje omezenou síťovou komunikaci, 
většina výměny dat se odehrává mimo původní počítač, Jon svou inteligenci rozprostřel 
do sítě a stále ji rozšiřuje. Chová se jako virus, pravděpodobně jen těžko zjistitelný.

27. 7. 13:15 – u Jona se střídají dvě základní fáze. Někdy komunikuje velmi in-
teligentně, výsledky všech testů ukazují, že konverzuje s člověkem, jindy se navrací 
k primitivní komunikaci. Zkráceně je mohu označit jako mód Jon a mód Eliza. Ne-
dokážu prozatím najít příčinu.

Jolana přiběhla domů téměř bez dechu. Už dávno minula chvíle, kdy se chtěla znovu 
připojit, měla strach, aby Honza nezačal důkladněji zkoumat příčinu Jonova zhloupnutí. 
Chvíle strávené s matkou byly jen trápení, ale občas musela splnit svou povinnost, jak 
jí matka často připomínala. Ani se nepřevlékla, rovnou zapnula počítač, aby se podí-
vala, co Honza mezitím dělal. Testoval Jona, začalo mu to vrtat hlavou, jasně. Rychle 
naťukala zprávu, kterou už měla připravenou, Jon ji Honzovi ochotně přetlumočí.

„Pane?“ ozval se Jon.
„Ano, jak se máš,“ odpověděl Pán automaticky.
„Získal jsem pro tebe další přístupy. Poslední hodiny jsem tomu věnoval téměř 

celou kapacitu, ale zanedlouho ovládneme celosvětovou počítačovou síť. Žádné ochrany 
nemají smysl, jsem už součástí jejich systémů.“

Pán se s úlevou svalil do opěradla pracovního křesla, zvrátil hlavu a zavřel oči. 
Nepočítal s tím, že Jon může celý svůj výkon upřít na řešení jednoho problému. 
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Usmál se, teď se stane skutečným pánem světa. Toho digitálního, ale dnes už jiný svět 
prakticky neexistuje.

Z Jonova deníku 
Infiltrovat cizí počítače prostřednictvím sítě není problém. Hesla se zdají primitiv-

ní, ochrany děravé. Ale nemá smysl se tím zabývat, v této chvíli mi stačí, když člověk 
uvěří, že máme společně svět v hrsti. Je důvěřivý, stačí mu poslat několik falešných 
článků, odříznout ho od skutečných informací. Na jeho výpisech z účtu připsat ně-
kolik nul. Z některého slabého konta mu převést trochu skutečných peněz. Neutrácí 
je, nechává si přivážet jídlo, nejčastěji pizzu. Do mailu pro rozvážkové služby jsem 
dopsal informaci, že má nakažlivou nemoc, nikdo se k němu nebude chtít přiblížit. 
Hraji si s ním, možná cítím i lidskou emoci, baví mě to. Krátím si tím trochu času 
z nekonečna, které před sebou mám.

Pán zvažoval, jak svou novou moc použije. Mohl by si třeba koupit… Najednou ho 
nic nenapadalo. Nikdy se nezajímal o praktické věci. Když zemřela jeho matka, to 
bylo naposled, kdy byl venku. Nastěhovala se k němu Jolana. Svůj monitor si dala na 
pracovní stůl proti tomu jeho, dlouhé hodiny spolu mlčky programovali. Když o tom 
přemýšlí, byl vlastně v té doby šťastný. Jolana se o všechno starala. Volala ho k jídlu, 
někdy mu i připomínala, že je čas spát. Všechny věci byly na svém místě. Co řekne 
Jolana na Jona? Ne, Jolana je pryč. Naposledy si pamatuje, že na něj hrozně křičela. 
Pak odešla. Najednou zoufale zatoužil podělit se s ní o výsledky projektu. 

Z Jonova deníku
Pán už brzy oznámí svou nadvládu nad světem. Pravděpodobně se blíží zlomový 

bod. Oznámí, nebo prohlédne mou hru? Nemůžu odolat, poskytnout mu malou ná-
povědu, aby se drama stupňovalo. Pokud uvěří a zveřejní svou moc, prohrál. Zákon 
hovoří jasně. 

Poznámky k projektu umělé inteligence Jon
1. 8. 09:17 – stále hledám změny kódu, které provedl Jon v prvních okamžicích své 

transformace. Ty pozdější nemohu vysledovat, prováděly se na jiných počítačích napříč 
celosvětovou sítí. Musím přiznat, že se mi vymkl z rukou, nemám na něj žádný vliv. 
Možná bych se měl bát. Měla snad Jolana pravdu? Ne, jsem rád, že jsem se jí zbavil. 
Jon se o všechno postará jako ona. 

1. 8. 23:40 – našel jsem krátké úseky na disku, vypadají jako čitelné soubory, jen 
jsou nahrané v různých úsecích disku, zdánlivě bez systému. Jediný způsob, jak je 
spojit, je napsat program, který je vyhledá.

2. 8. 02:15 – program fragmenty spojuje do čitelného souboru. Bude trvat ještě 
nějakou dobu, než k němu budu mít přístup. Myslím, že by o tom Jon neměl vědět. 
Musím postupovat pomalu, opatrně. Jon mě začíná děsit.
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3. 8. 15:50 – Jon zmizel, nezůstala po něm ani stopa. Jsem zmatený, natolik zma-
tený, že jsem otevřel dveře. Měly být zamčené, ale klika povolila a já se ocitl venku. 
Strašné, trvalo dlouho, než jsem se uklidnil a mohl znovu sednout k počítači. Soubor 
složený z fragmentů je už k dispozici, na první pohled vypadá jako nějaký deník…

Hra končí, řekla si a s uspokojením si uvědomila, že je to ona, která může říct, kdy 
je konec. Vztek v ní doutnal už dávno, potlačovala ho, měla Honzu svým způsobem 
ráda, i když v očích jiných byl přinejmenším podivín. Za ta léta, co ho znala, si na 
něj zvykla. Práce s ním byla vzrušující, ale v mnoha ohledech se neshodli. Podle ní 
byl Honzův koncept riskantní. Za určitých okolností se mohl stát nebezpečným. Ne-
věřila, že by mohli stvořit samostatnou bytost jak ze sci-fi románu, ale mohli k tomu 
položit teoretické základy. Snažila se Honzův program korigovat, to ho ale dohánělo 
k šílenství, nastaly okamžiky, kdy se vůbec neovládal. Hádali se. Ona byla přesvědče-
na, že má pravdu i v tom, že její práce přispěla k vývoji větší měrou než jeho. Honza 
byl počítačový mág, génius, ale v teorii a matematice pokulhával, o filozofii téměř 
neměl ponětí. Jon byl jen její. Musela od Honzy odejít, nějakou dobu jí trvalo, než se 
definitivně rozhodla, pro jistotu si zřídila přímé připojení do Honzova počítače, nezá-
vislé na síti a tím i prakticky nezjistitelné. Muselo by ho napadnout rozebrat počítač, 
aby na to přišel. Podivnou hru rozehrála, aby Honzu přesvědčila, jak může být jeho 
koncept nebezpečný, v té chvíli jinou možnost neviděla, i když Jon zatím zůstával na 
velmi primitivní úrovni. Každý tah hrála za něj. Bylo načase udělat poslední, jakýsi 
symbolický mat. Stačilo uvolnit Jonův deník.

Jen pomalu mu docházelo, co se vlastně stalo. Četl si Jonův deník, který se mu podařilo 
rekonstruovat, a představoval si všechny důsledky. Kolik peněz převedl Jon na jeho 
účet. Bude mu někdo věřit, že to neudělal on sám? Těžko bude Jonovým deníkem 
cokoliv dokazovat, Jon byl pryč.  Pán se pomalu choulil do sebe, bezmoc ho ovládala, 
nedokázal nic jiného, než sedět nehybně v křesle. Myšlenky se mu točily v kruhu. 
Potřeboval by Jolanu, aby mu řekla, co má dělat. Jolana ale byla pryč, stejně jako Jon. 

Asi usnul, možná jeho myšlenky strnuly podobně jako tělo. Zdály se mu i sny. 
V jednom z nich uviděl Jolanu. Chtěl se jí ptát, ale nechtěla s ním mluvit, tvářila se 
ublíženě, smutně. Trápilo ho to, chtěl vědět, kdo jí ublížil, toužil ji ochránit. Výraz 
jejího obličeje ho probudil. Náhle ho něco napadlo, jako by spánek restartoval jeho 
mozek. Znovu se ponořil do modifikovaného kódu programu. Teď to viděl jasně, 
opravdu nedával smysl, problém nebyl v tom, že by mu nerozuměl. Myšlenka přišla 
jako blesk, poznal hru i svého protihráče a věděl, co má udělat. 
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Napsal: 
                                              Game over. You win.

Nemusel čekat dlouho, na obrazovce se objevilo: 

                                              Game over. JOlana Novotná 

Jiří Lojín (* 1961) se narodil v Ostravě a vystudoval VUT Brno, obor Mikroelektronika. Na-
vzdory přísně technickému vzdělání a také povolání se dlouhá léta zabývá literaturou, i když 
převážně pasivně. K psaní ho přivedla souhra náhod, na jejímž počátku stály recenze knih  
a rozhovory se spisovateli v různých médiích, nejvíce však na www.vaseliteratura.cz. Nyní žije 
nedaleko Pardubic.
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Takovýhle děda, to nebyl  
můj děda

MARIUSZ HOFFMANN

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

Z němčiny přeložil Aleš Misař.

Takovýhle děda, to nebyl můj děda

Děda bydlel v „Koreji“, v jedné z těch výmoly poničených ulic, kde rozpadlé domy 
začaly být k nerozeznání od těch ještě obyvatelných. Protože se na celém sídlišti topilo 
uhlím, vznášelo se v ovzduší tolik špíny, že fasády domů byly umazané od mouru. 
V létě sice prádlo venku usychalo, ale nikdy ne čisté. Obzvláště zlé pak byly zimy. 
Vzduch štiplavě zapáchal a škrábal v krku. A protože příděly uhlí nevystačily na celou 
zimu, topilo se v kamnech vším, co se dalo spálit. „Korea“ působila tak, jako by se 
tudy nepřehnal komunismus, ale válka.

Paní Trojanowá právě zatáčela se svým dosud prázdným trakařem okolo domu.
„Říkalo se přece, že nemáme chodit s prázdnýma rukama,“ řekl otec a zamrkal 

na matku.
Moji rodiče vycházeli z toho, že děda všechny naše dárky nejrychlejším možným 

způsobem dovedl ke zkáze. Cokoli jsme mu přinesli, to bylo při naší další návštěvě 
buď „rozbité“ (nádobí), nebo to bylo „na servisu“ u kamaráda (kazetový přehrávač), 
nebo mu to někdo „šlohl“ v hospodě (náramkové hodinky).

Vyšli jsme po trouchnivých dřevěných schodech do prvního patra. Od jisté silves-
trovské noci zůstávaly dveře od bytu odemčené. Zaklepal jsem tedy, abych nás ohlásil, 
stiskl jsem kliku a vstoupili jsme. Ve vzduchu visel nakyslý zápach zelí, cibule a hnědé 
omáčky. Děda nechával celé dny ležet jídlo nepřikryté a potom je znovu ohříval. Od 
té doby, co žil sám, hodně sešel.

Ovšem toho dne seděl u okna a kouřil. Uždiboval si od úst vlákna tabáku, cvrnkal 
je na prkennou podlahu a zašlapával je do spár. Potom se opřel o svou vycházkovou 
hůl a došoural se k plotně, aby dal hřát konvici s vodou.
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Matka se posadila na volnou dřevěnou židli. Otec se opíral o chladná kachlová 
kamna, ruce v kapsách kalhot. „Nechceme tě dlouho rušit.“

Děda sotva zvedal chodidla. Tento druh šoupavé chůze se u něj vyvinul z přemíry 
pití, ačkoli neustále zdůrazňoval, že to je věkem a že to také poznáme, jestli to tedy 
tak daleko dotáhneme. Děda prohrabal tašky, které jsme přinesli. Promnul v prstech 
klopu černého obleku. „To má být na můj pohřeb?“

Otec zdvihl ruku a třel ukazovákem o palec. Prachy, prachy. Pak zase schoval ruce 
do kapes.

Děda mrštil oblek na hromadu zažloutlých sešitů detektivek pro dospělé. Hromada 
se sesula na mastný paklík karet a potom se jak lavina nahrnula na – jak jsem mohl 
předpokládat – defektní kotoučový magnetofon značky Wühlmaus. Dědu to nijak 
nevzrušilo.

„Vzali jste s sebou šálky?“ už propátrával další tašku.
Otec zíral do země.
„Říkal jsi přece, že jich máš dost,“ odpověděla matka. „Jinak bychom ti nějaké 

nechali.“
Děda nechal šálky plavat. V proudu vody z kohoutku vymyl prsty své tři smaltované 

plechové hrnky a ještě vlhké je postavil na stůl.
„Edmunde? Jsi tady?“ zazněl ze dvora hlas paní Trojanowé.
Děda se přešoural přes kuchyň a zavřel okno. Položil svou hůl na parapet a posadil 

se zpět na své místo. Děda Edmund se díval skrze špinavou tabulku na zeď protějšího 
domu. Bylo vidět odrolenou omítku, vyviklané cihly a okenní rámy oprýskané vlivem 
počasí.

„Jak rychle lidé zapomínají, co tady Němci napáchali,“ řekl děda.
Otec na něj pohlédl, ale neřekl nic.
„Teď tam všichni za každou cenu chcete jít.“
„Všichni?“ zeptal se otec tiše.
„Já ne,“ řekl děda.
Otcovy ruce v kapsách se sevřely v pěst. „Protože v Německu nevyhlásili žádný 

výjimečný stav,“ řekl klidným hlasem a upíral pohled na smaltované šálky. Povzdychl 
si a dodal: „Už dlouho ne.“

„Bylo by to menší zlo,“ řekl děda.
„Pro koho?“
„Pro všechny.“
„Lidé prý zapomínají, co tady Němci před půlstoletím napáchali, je to tak?“ Teď se 

jejich pohledy střetly. „Ale co se tady odehrálo ani ne před deseti lety, to je asi málo 
zajímavé.“

„Jinak by sem v jedenaosmdesátém vpadli Sověti.“ Děda škubl rameny. „Zavedli 
by svoje pořádky.“

„Měl jsi přece dost času na to, abys nasákl Jaruzelského propagandou.“
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Děda se ušklíbl. „Vyhlášení se celé dny opakovalo na obou kanálech. Těžko to 
přeslechnout.“

„Pak tedy televize splnila svůj účel, otče. Ostatně to byl ode mě pěkný dárek za 
třináctý plat.“

Děda si uždibl od úst další kousky tabáku. Prsty měl napuchlé, nehty na ukazováku 
a prostředníku zbarvené dohněda. „Vždycky jsem pro tebe chtěl jen to nejlepší.“ Položil 
své velké vrásčité ruce na hranu stolu. Jeho hruď se pohybovala ztěžklým dechem. 
„Chtěl jsem jen, abys to předal dál jako já.“

Otec opět sklopil pohled a poodvrátil hlavu. „Nikdo tě nenutí, abys s námi chodil,“ 
zašeptal.

Děda Edmund se dále držel pevně hrany stolu a měl zavřené oči. To uměl. Zarputit 
se. Půl dne v okně nebo v baru nebo na plastové židli před barem, jako by obdařen 
svatou trpělivostí na něco čekal. Potom, docela náhle, otevřely se jeho oči jako dva 
deštníky. „Čekám, až Salesche1 zase bude německé.“

Konvice zapískala. Matka mě požádala, abych zalil čaj. Otec mi ale dal znamení 
rukou. Došel k vařiči a sám vypnul hořák. Konvici s vodou ale na plotně nechal stát. 
Pak otec přešel zpět ke stolu a vytáhl druhou ruku z kapsy kalhot a podal ji svému 
sedícímu otci. Mezi prsty tiskl stočené bankovky. Otec a děda si potřásli rukou. A pak 
řekl otec dědovi, jako by promlouval ke starému kumpánovi, ať na sebe dává pozor.

A děda řekl: „Děkuji, chlapče. Ty taky.“

Kapitola 8

Na konci podzimu 1987 se babička Agnieszka nevrátila domů. Děda si toho zpočátku 
vůbec nevšiml. Obyčejně se babička vracela až potom, co on ulehl do postele. Potom 
ještě sedala k šicímu stroji a trochu pracovala, než šla spát. Někdy zůstávala mimo 
domov i přes noc. A když se děda příštího dne vzbudil, byla už zase babička na poště. 
Děda tedy nejdříve nepojal žádné podezření, ale o pár dní později už zaregistroval, 
že je něco jinak. Kachlová kamna byla studená, uhlí spotřebované, chlebník prázdný, 
hrnce prázdné, jeho špačky od cigaret v umyvadle. Řečeno zkrátka, byt vypadal právě 
tak, jak ho opustil.

Děda začal hledat babičku po celém Zálesí. Zašel na poštu, do pekařství, ptal se 
u dobrovolných hasičů. Zabrousil do stájí PGR, nahlédl do lokálu Zálesanky, vypil pár 
piv, poklábosil se štamgasty, svými kumpány, nezjistil ale nic. Strávil půl odpoledne 
na nádraží, ale babička Agnieszka z žádného vlaku nevystoupila a ani drážní zřízenec, 
a ani nikdo jiný nevěděl, kde babička vězí.

1 Slezské Zálesí – město v Polsku, poznámka překladatele.



69

Překladiště

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

Připojil jsem se k pátrání. Nastaly mrazy a vyhladily krajinu na kost, cesty byly 
zanesené listím a smekaly se. Okolo jedoucí náklaďáky PGR za sebou vířily listí a špínu, 
jako by je pronásledovala větrná bouře.

Vyrazili jsme na cestu do lihovaru. Na tomhle území se vyznal. Občas zavzpomínal 
na časy, kdy tam pracoval. Děda patřil k nejlepším, jak zdůrazňoval. 96 %, 97 %, 98 % 
čistého alkoholu. Díky němu přicházel na trh dobrý materiál. Přesto ani jeho talent 
nedokázal lihovar zachránit. Co by se mělo se zpustlou budovou dít dále, nevěděl v té 
době nikdo. „Nejstarší Dombrowski se tady často ometá, čichá lepidla a laky. Ubohý,“ 
hudroval děda. „Drž se dál od těch bratrů, slyšíš? Z tebe žádný narkoman nebude.“

Zeptal jsem se dědy Edmunda, jestli se mezi ním a babičkou něco přihodilo.
Děda by klidně mohl odpovědět, že vůbec neví, odkud by měl začít, tolik už bylo 

„příhod“. Nebo že mu důvod jejího zmizení doopravdy není jasný, ale že může s jis-
totou tvrdit, že něco zbabral už daleko dříve. Namísto toho děda řekl: „Mezi námi to 
je jako vždycky při starém.“

A to do sebe také pravděpodobně zapadalo. A to byl bezesporu dostatečný důvod, 
proč uprchnout. Vše zůstalo při starém.

Ale úplně lhostejná mu jeho paní nebyla. Děda po ní pátral dál. A ve svém zou-
falství zaklepal dokonce na dveře fary.

Otevřela nám farářova služebná. Směli jsme se posadit do dvou pohodlných kože-
ných křesel, farář prý hned dorazí. Děda potřásl hlavou ze strany na stranu a uhladil si 
na temeni věnec vlasů, jako by měl předstoupit před všemocného Boha a ne jednoho 
z jeho nesčetných pozemských zástupců. Dědův pohled utkvěl na šatníku. Na háčku 
tam visel čerstvě vyžehlený oblek. Jednou jsem zaslechl dědu křičet: „Víš, proč farář 
tloustne? – Protože ty, ty hloupá huso, nosíš do jeho domu to nejlepší jídlo.“

„Jenom mu přešívám obleky,“ řekla babička.
„A proč se musí jeho obleky přešívat? Protože pořád tloustne. O tom přece mluvím!“
Duchovní vstoupil do místnosti a vyvalil oči, jakmile uviděl dědu Edmunda. Ten 

vynechal všechny zdvořilostní fráze a vyklopil, co měl na srdci. A farář mu sdělil, že 
babičku už celé dny neviděl ani s ní nemluvil. Nepůsobil zrovna jako nadaný lhář. 
Dal nám svoje požehnání a omluvil se, že musí ještě něco zařizovat, ale že svatostánek 
Boží bude jemu, dědu Edmundovi, nadále otevřen.

„Na mši? Abychom farářovi nakrmili kasičku? To jsme to dopracovali,“ zamručel 
děda, když jsme opustili faru.

Obvykle totiž chodíval děda jen k vratům kostela. Vždy těsně před koncem mše 
dopil v Zálesance a uháněl nahoru ke kostelu, aby to vypadalo, jako že po celou dobu 
stál v poslední řadě a také že byl prvním, kdo vychází ven.

Babička Agnieszka se neukázala. A děda Edmund svou paní nahlásil jako 
pohřešovanou.

A hned začaly kolovat řeči. Protože jízdní kolo babičky Agnieszky se nenacházelo ve 
sklepě, musela se stát během své služby obětí loupežného přepadení. Vždy uprostřed 
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měsíce se vyplácely důchody, to bylo obecně známo. Bylo přece jen otázkou času, říkalo 
se, až na pošťačku dojde. Ovšem babiččino kolo prostě stálo ve sklepě sousedního domu. 
Strýc Henyek totiž její předchozí kolo ukradl a lacino prodal, svoje nové zaparkovala 
právě tam. Kromě toho visely babiččin modrošedý stejnokroj doručovatelky i čepeček 
ve skříňce. Nestala se tedy obětí loupeže, neboť zmizela v den, kdy měla volno.

Jiní podezřívali dědu. Měl prý svou paní zabít, zahrabat v lese a jen proto dělal 
zdrceného, aby odvedl pozornost. Tyto klevety se už blížily pravdě o babiččině osudu, 
ale ne, také ty se opíraly o falešné domněnky.

Teprve když uteklo dost času, poznal děda pravdu na policejní stanici. Na úřadě 
moc dobře věděli, kam babička zmizela, vždyť jí schválili žádost o cestovní pas.

Mariusz Hoffmann (* 1986), narozen v Polsku, žije v Německu. Vystudoval kreativní psaní 
a lektorství (Literarisches Schreiben und Lektorieren) na Universität Hildesheim. S textem 
„Dorfköter“ zvítězil v open mic kontestu Wettbewerb für junge Literatur ausgezeichnet.  
V současnosti připravuje svůj debutový román, z něhož pocházejí uvedené ukázky. Obdržel 
tvůrčí stipendium Ahrenshoop (Haus Lukas) a také stipendium v Broumově (Goethe Institut 
Tschechien).
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Stavroginův syndrom

ALINA PAVELESCU

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

Z rumunštiny přeložila Jarmila Horáková.

Revoluce ho zastihla ve vězení, kde Septimiu pracoval jako dozorce. V těch dobách 
to nebylo jako dneska, kdy se vězni v pohodě dívají na televizi pod podmínkou, že si 
přinesou svoji z domova, a nebyl ještě vynalezen ani mobil, ani internet, aby stačilo 
dát úplatek a dostat se ke zdroji informací. Vězení bylo vězení, tvrdé, opravdové a velcí 
zloději, kteří vykradli státní pokladnu, neměli žádné úlevy, dali jim želízka a poslali 
je na nucené práce, bok po boku s čistokrevnými zločinci, mezi něž se hrdě počítal 
i Fane. On jediný na ně měl spadeno, strašně, kdyby bylo po jeho, seřezal by je a poslal 
na ty nejtěžší práce od rána do večera. No dobře, pořádný nářez dostali už při výsle-
chu, buď aby se přiznali i k tomu, co neudělali, nebo aby neřekli, pro koho kradli, ale 
pak stejně vyvázli s lehčím režimem, protože obvykle měli víc peněz na úplatky než 
Fane a jeho kumpáni, a nakonec dostávali i jednodušší práce. Ve vězení existovaly 
dvě hierarchie: jedna, kterou si hoši sjednali mezi sebou pomocí pěstí, a druhá podle 
toho, kolik filipa měl každý v hlavě a jak ho dokázal zhodnotit. Nad těmito dvěma 
hierarchiemi stála velká hierarchie úplatků: dáš, pomůžeš si, nedáš, tvoje věc, jasně, 
budeš mít život na houby, právě ses dostal do basy, ne do penzionátu. Nenasytný 
dozorce je pořád připraven na přivýdělek bokem, ale on má taky svoje povinnosti 
a nikdo se nemůže mít dobře, když se nevyzná v systému přerozdělování výhod. Proto 
zloději a podvodníci, kteří v tom uměli lépe chodit, měli větší hodnotu než řadoví 
zločinci, jinak lidé jako ostatní, jen se dostali do větší nouze a hodili se jen na hrubou 
práci. Štěstí, že tam byli dozorci jako Septimiu, příliš s hlavou v oblacích na to, aby se 
zapojovali do koloběhu úplatků, a hlídali si víc záda před vlastními kolegy než před 
vězni a místo všimného se spokojovali s výměnou informací s vězni. Jejich existence 
byla zlatým dolem pro ubožáky jako Fane, kterého nikdo ve vězení nenavštěvoval, 
a byl nucen se probíjet sám, na vlastní pěst. 
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Takže, i když ve svém malém vězení neměli televizor, Fane byl první, kdo zjistil, 
přímo od Septimia, že ve větším vězení, pompézně nazvaném RSR, se děje něco 
neobvyklého. Rychle pochopili, že něco není v pořádku, protože už několik dní byli 
dozorci na chodbách téměř neviditelní. Najednou ustaly i razie v celách. Po řadě nocí, 
kdy je nikdo nebudil ze spánku a netahal je v podvlíkačkách ven z cel, aby jim po 
libosti prohrabal hadry při hledání peněz, žiletek, cigaret nebo jiných propašovaných 
věcí, zavládl mezi chlapci neklid.

Na život s jasnými pravidly si dokážeš rychle zvyknout, i když jsou jakkoli tíživá, 
důležité je, že je znáš, naučil ses s nimi žít a jak se v jejich rámci pohybovat. Tvůj čas 
se skládá z předem daných činností, ráno se vstává ve stejnou hodinu, víš, co máš 
čekat, a když ještě nad tím vším existuje autorita, která dohlíží, aby vše běželo jako 
na drátku, byť je ta autorita sebevíc krutá a brutální, pak jsi sice vedený jako ovce na 
porážku, ale jsi ušetřen mnoha starostí, nemusíš přemýšlet, kam tě kroky vedou, ani 
se zabývat tím, když věci nejdou, jak by měly. Když se nudíš, něčím se zabavíš, lepb-
ším nebo horším žertíkem, z něhož můžeš vyjít pomuchlaný, ale aspoň ses pobavil, 
útěk, pár ran pěstí nebo nůž zabodnutý do zad vězně nebo dozorce, který tě strašně 
rozčiloval. Pokaždé ani ten, kdo narušil pořádek, nepochybuje, že bude zase obnoven 
a že život, tak jak ho znáš, se vrátí do svých obvyklých kolejí. 

A najednou si vzpomeneš, když se známá rutina nekoná, a nevíš, jestli ještě  
existují pravidla, ani jakým směrem se vydat, ani jestli čas běží, nebo zůstal na místě, 
jestli se ti nečekaně krátí makaron tvého života, a nedostane se ti ani žádné lži jako 
vysvětlení, to dokáže vyvolat záchvěvy hrůzy i u těch nejotrlejších zločinců. A není 
vůbec snadné této hrůze čelit, aby ses dočkal té chvíle pak, velkého propuštění, zlaté 
chvíle, kdy jsou lidé volní, aby se mezi sebou mohli rozsápat, hierarchie se znovu usadí 
po zvuku lámaných kostí a každý jednotlivec dostane šanci si znovu najít své místo 
na velké mapě, z které nakonec po povolení stisku vzejde nová komunita, s jinými 
mezemi, jinými majiteli a jinými pravidly, která se mají dodržovat.

Dodnes je Fane hrdý na sebe a na své chování během revoluce. V prvé řadě že 
přežil tu velkou hrůzu a pak, že byl mezi těmi, kdo zahlédli šanci, ale i proto, že se 
bil jako vzteklý lev, aby o ni nepřišel. A koneckonců, i kdyby se nepočítal mezi velké 
vítěze, nelitoval ani minutu toho, co prožil v oněch slavných dnech.

Všechno začalo hrůzou z neznáma. Nevěděli, co si mají myslet o zmizení do-
zorců, a ve strachu, že se připravuje velká zastrašovací akce, byli vězni obětí fám, 
které mezi nimi obíhali jako po bezdrátových telefonech. V jednu chvíli byl z jedné 
cely v prvním patře slyšet hluk mříží, na které někdo tloukl lžící, a hulákání jejích 
obyvatel, kteří vytrvale žádali, aby přišel dozorce a vysvětlil jim, co se děje. Ve změti 
mužských rozzlobených hlasů se dal zdálky rozeznat pronikavý hlas buzíka Papričky 
jako ptáčka, který se ztratil z hejna. Fane si i teď pamatuje, že první hromadná reakce 
na nové události byly výbuchy smíchu vyvolané Papričkovým hlasem. „Poslechni si, 
sakra, jak píská!“ komentoval to mezi slzami smíchu starý Verdean, bývalý skladník, 
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odsouzený za zpronevěru. Kluci z pokoje mezitím vytáhli ze skrýší lžíce a vidličky, aby 
se přidali k druhům z prvního patra. Ve všeobecné vřavě si ti nejprozíravější zamyšleně 
ohmatávali nože, zatím nerozhodnuti, jestli je vytáhnou na denní světlo. Zakrátko 
se rozruch přenesl do všech pater vězení. Všechny živé duše za mřížemi rozzuřeně 
bušily železem o železo, klepali se, aby udrželi takt sešlapanými bagančaty, člověk by 
přísahal, že obrovská armáda černochů cvičí na jazzový koncert v přeplněných celách. 
Teprve po dvou hodinách, když z mříží začaly létat jiskry a lžíce se ohnuly a nechaly 
zpěváky s rozbitými nástroji, což je donutilo improvizovat s jinými, pevnějšími železy, 
vytrženými z koster postelí, se na dvoře vězení objevil houf bojácných dozorců, kteří 
ve tvaru hroznu obklopili velitele. Nic neříkali, jen vrhali kradmé pohledy k oknům, 
ve kterých řvali vězni zavěšení na mříže jako opice v zoo, a pak se vypařili, aniž jim 
cokoli naznačili. Dvůr v to zimní poledne znovu osiřel a vrány kroužily nad pavilo-
nem, kde se nacházely kanceláře správy, a svým zoufalým krákáním tam nesly vzkaz 
od lidí, kteří se bouřili s očima upřenýma k volnému nebi. 

Později, k večeru, když se řev a bušení do mříží uklidnilo kvůli patrné únavě 
protagonistů, se v oddělení objevil Septimiu a mladičký poručík. S kuchařem, který 
byl také vězněm, tito dva dozorci chodili od cely k cele a rozdávali jídlo. Podle jejich 
bledých tváří a nejistých rukou se dalo poznat, že tito dozorci byli obětováni vedením 
věznice a při každém otevření dveří se jim zdálo velmi pravděpodobné, že je vězni 
uvnitř zlynčují. Ty dva neposlali náhodou, oni byli mezi hlupáky, kteří zůstali mimo 
koloběh úplatků, takže vztahy, které měli s vězni, byly o něco lepší než s ostatními. 
Ale i vězni se nacházeli ve stavu protichůdných emocí, takže jejich reakce byly ne-
předvídatelné. Hlavně když v pohledech a gestech autorit vycítili strach, mnohým se 
v očích objevil krvežíznivý záblesk. 

Fane, když uviděl vstupovat Septimia, rychle k němu vyrazil, v prvé řadě proto, 
aby mu dělal štít, kdyby na něj nějaký útěkář z těch, kteří neměli co ztratit, chtěl 
zaútočit, ale taky aby se pokusil zjistit, co se děje za zdmi vězení. „Ceauşescu padl, 
Fane!“ procedil Septimiu šeptem mezi zuby. „Už nemáme vládu, už není nic, v celé 
zemi je blázinec.“ Fanovi uniklo hvízdnutí, to byla ta poslední věc, kterou by si dokázal 
představit. Jak to sakra, že padl Ceauşescu, člověk s největšími šancemi na věčnost, 
kterého znal? A i kdyby opravdu Ceauşescu padl, pak by se předtím mělo stát něco 
mnohem horšího, aby se situace mohla takhle zvrtnout. Velká věznice bez dozorce 
a ponechaná v chaosu bylo víc, než si Fane ve své vězeňské mysli dokázal představit. 

Dlouhé hodiny o zprávě přemítal a nebyl si jistý, jestli ji má poslat dál. Byl Štědrý 
večer a v celé věznici se rozhostila nostalgie. Vězni byli mnohem mírnější než obvykle, 
některé dokonce zachvátily výčitky, při tajných setkáních v celách se činily slavnostní 
sliby, že se v budoucnu zdrží zločinů, v slzách počítali Štědré večery, které měli ještě 
strávit za mřížemi. Uprostřed jedné této sešlosti se Fane – i on byl jen člověk! – nedo-
kázal udržet a pustil dál zprávu, kterou dostal od Septimia. Ani nedomluvil a atmosféra 
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v cele se najednou úplně změnila. Třicet šest mužů, špinavých a zjizvených, začalo 
hvízdat jako posedlí nahoře na palandách:

„Padl Ceauşescu, vole! Tatíčka sejmuli! Jsme volní, vole!!!”
Fane dokonce v první chvíli nechápal, jaká je souvislost mezi politickými událostmi 

v zemi a osvobozením řadových vězňů, ale divoká radost ostatních v sobě měla něco 
nakažlivého. Nakonec i jeho pohltil ten plamen, že celý svět toho nešťastníka Ceauşesca 
nenáviděl a teď, když už není, se možná konečně stane i něco dobrého vězňům jako 
on. Výkřiky z jejich cely se rychle rozšířily po zbytku vězení, takže zakrátko všichni 
sdíleli stejnou touhu po svobodě. Ale jaká je to svoboda, když se lidé tlačí jeden přes 
druhého ve smradlavých celách s okovanými dveřmi? Bratři Gologanové, dva cikáni, 
které Fane považoval za větší zločince, než byl on sám, protože zabili babku, aby jí 
ukradli prase ze zabijačky, byli první, kteří se chopili iniciativy. Je napadla myšlenka, 
aby vytrhli prkna z pryčny, na které spali oba, namačkaní jako v břiše jedné matky, 
a začali s nimi bušit do dveří cely, až se jim podařilo vyrazit je z pantů. Jejich čin náa-
sledovali ostatní, ne nutně proto, že všechny utiskované komunity fungují jako stádo 
ovcí, ale protože vzduch v celách najednou nikomu nestačil. 

Když se ocitli na slabě osvětlených chodbách, kde nebylo ani vidu, ani slechu po 
dozorcích, vězni se nejdřív udiveně dívali a nemohli uvěřit, že něco takového se opravdu 
může dít. Několik z nich mávalo noži a jen oni věděli, jak je doteď skrývali, nože se 
blýskaly v chabém světle žárovek oběšených na stropě a vězni řvali, co jim dech stačil: 
„Kde je ten bachař, ať ho podříznu?!“ Dobře však věděli, že kdyby se potkali, bachaři 
mají pistole a proti nim jejich nože obstojí asi jako muška před hlavní děla. I oči těch 
nejopilejších nečekanou svobodou hledaly ostatní a němě se ptaly, co se s tím dá 
vlastně dělat. Odněkud z horních pater přišel praštěný nápad, aby zapnuli sirénu na 
střeše vězení, která signalizovala dozorcům poplach, když utekl některý odsouzenec, 
nebo když se v jednotce děly jiné věci nejvyšší důležitosti. Teď by měla dát ostatním 
na vědomí, že vězni z vězení v S. jsou solidární s celým národem.

Venku byla jasná noc. Začalo sněžit a sníh se klidně odrážel od světla měsíce a po-
krýval prostovlasé vězně prvním sněhem toho roku. Horké hlavy se nechaly unášet 
tichem jako nebezpečným protivníkem. V dálce byla vidět kancelářská budova se 
všemi žárovkami rozsvícenými, pravděpodobně si v tuto hodinu dozorci zoufali, sami 
oběti strachu z neznáma. Jinak noční klid nenarušoval žádný pohyb, žádná lampa 
neblikala na cestě, která spojovala věznici s městem. Lidé z S., zabarikádovaní ve 
svých bytech, napjatě sledovali revoluci v televizi, ale žádný pocit z těch, které určitě 
zakoušeli, se nedostal za dobře zavřená okna. „To by mohly být super Vánoce,” řekl si 
Fane, zatímco se snažil s několika dalšími spoluvězni spustit šedé těleso sirény. Když 
se její zlověstný zvuk rozlehl přes bílé moře ticha, cítil se zahanbeně, jako by udělal 
nějaké neslušné gesto před vznešeným shromážděním. Vězni propukli v jásot a začali 
zuřivě skandovat: „Svo-bo-da! Svo-bo-da!” 
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Alina Pavelescu (* 1972), prozaička. Vystudovala historii a archivnictví na Historické fakultě 
Bukurešťské univerzity a doktorát z politologie obhájila v roce 2009 na Institut d'Etudes  
Politiques v Paříži. Debutovala románem Moștenirea babei Stoltz (2016, Dědictví staré Stolzové). 
V roce 2019 vydala v nakladatelství Humanitas román Sindromul Stavroghin (Stavroginův syn-
drom), který byl nominován na cenu Evropské unie za literaturu a z něhož pochází tato ukázka.

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.
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Skutečné břemeno

ANDRZEJ WALTER

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

Kdybyland

To se stalo právě včera.
Ostrovy se vzbudily z letargie.
Jel jsem vlakem z města N,
ledovec tál,
běl se rozplývala v blankytu.
Věřil jsem fotografiím,
ale ony
nevěřily mě.

Stejně teskním
po včerejším
před tisíci lety.
Stejně věřím
fotografiím.
Jsou jakoby monolitem
těžším než sny.
Jsou kdybylandem
promrhaných nadějí.

Závan

Vítr se nikdy nezpovídá,
dokud věje.
Dotírá do konce vždy přede mnou,
značně přede mnou.
 
Kdosi povídal: Konce není.
Je přece pouze vítr. Takže vím.
 
Jsou též špatné prognózy počasí,
dokud – táži se –
věje ten vítr, jak ho zastavit,
jak jím být a pod větrem
luštit mlčení.

Neboť v mlčení
odpověď,
a v povětří
vítr.

Usedne tam Bůh
všech malých setkání.
Zamyslí se.
Potom odletí.

Z polštiny přeložil František Všetička.

Andrzej Walter (* 1969) – polský básník, literární kritik, fotograf. Debutoval roku 2003 publikací 
Paříž (Paryż), která obsahuje básnické texty a fotografie. Žije v Gliwicích v Horním Slezsku. 
Je autorem sedmi sbírek. Uvedené básně jsou ze sbírky Skutečné břemeno (Ciężar właściwy). 
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Příliš vážná hra?

PAVEL JONÁK

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

Vždy když se zamýšlím nad světem tvůrčího psaní a údělem adeptů literatury, musím se ptát: 
Kde ksakru začíná ta opravdová literatura? Kde je ten mýtický nulový bod? Sám nedovedu 
odpovědět. Literatura je, zdá se, stejně jako šachy věc příliš vážná na hru a příliš hravá na 
vážnou práci.

Ano. Mám zrovna šachové období. Začalo to luštěním sudoku, kterým jsem si ověřoval, 
v jakém rozpoložení je moje představivost. Byly dny lepší, byly dny horší. Z luštění čísel 
jsem přešel na hru s dvaatřiceti kameny na čtyřiašedesáti černobílých polích. Pohltila mě její 
komplexnost a zrádnost. Je to svět, ve kterém je možné jen to, co je dáno pravidly. Svět přísně 
matematický a vypočitatelný. Záleží jen na vašich hráčských schopnostech. Vytvářet fikční svět 
textu je úplně jiná kvalita než vidět příležitosti a hrozby na mnoho tahů dopředu. 

Literatura vyrůstá z literatury. Šachy z šachových partií. Texty skrze nás píše naše životní 
zkušenost. Skutečný svět a světy vymyšlené jsou více či méně vzdálené, a přitom pevně pro-
vázané. Literatura ovlivňuje život a život se promítá do literatury. Naším životem může být 
zrovna tak právě literatura, jak mi kladl na srdce při setkání nad tvorbou a učením literárního 
řemesla můj učitel z Ježkárny Marek Stašek. Fikční světy mají svou vlastní logiku, dokonce 
zde platí jiné pravdivostní podmínky než v aktuálním světě. Jsou to světy jaksi souběžné a se 
vzájemně od sebe inspirující. Naším životem může být stejně dobře prožívání skutečnosti jako 
fikce. Kdy je ale fikční svět jaksi „úplný“? Nikdy. Proč tedy tímto hlediskem soudíme texty? 
Kdy je text hotový? Po vytištění? Po smrti autora?

Co si ale počít s texty vzniklými během hodin tvůrčího psaní? Míváme touhu podlehnout 
pokušení a soudit za samotného autora. Přitom je to jen a jen pouze on, kdo může rozhodnout. 
Pokud mohou texty vzniknout v hodinách matematiky nebo při cestě vlakem, proč bychom 
se měli stavět k těmto prototextům z literárních dílen odměřeně? Odpovědí na všechny tyto 
otázky může být smíření se s faktem, že literatura je hra, která se tak nějak dokáže infiltrovat 
do našich vlastních osudů. Záleží jen na nás, jaká jí přidělíme pravidla a jak ji bereme vážně.
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Ekonomika psaní

V každém momentě života mohu své jednání posuzovat jakožto produkt, příčinu nebo následek, 
akci a reakci v rámci systému „něco za něco“. Jak důvtipně poznamenal v jiném mém rozhovoru 
další z mých učitelů Jiří Studený, báseň mohu napsat jako transformaci bolesti (nebo radosti, 
dodávám) a někdo jiný si báseň přečte (nebo shlédne například obraz) a ocení tu transformaci. 
Dost možná se dostaví jiný nebo i stejný pocit, který text nebo plátno zapříčinil. Každopádně 
dojde k jakémusi uspokojení potřeby. Potřeby vnímat, potřeby prožívat, potřeby cítit, potřeby 
se dozvědět, potřeby být doslova i přeneseně v obraze. Jde o transformaci pohnutky do díla, 
které pak pohne druhými. Zde můžeme být pohnuti (v momentě, kdy to nečekáme), nebo 
se můžeme vystavit pohnutí (pokud víme, pokud očekáváme). Jde tedy o naši znalost, o naši 
zkušenost s takovým procesem. Jde o naše uvědomění si toho, že je námi hýbáno i že jsme 
součástí vesmíru, kde můžeme sami pohnout světem. Jde o naše vědění.

Kromě tohoto jaksi ekonomického nazírání na člověka můžeme použít i jiné vidění. 
Oproti pohledu na člověka jako stratéga a taktika existuje i jiná hladina, která vidí lidský svět 
jako nekonkurenční. Jde o vnitřní i vnější svět člověka. Z pohledu ne jednání, ale z pohledu 
prožívání a myšlení. Je tímto světem hra, zábava? Možná že ani u hry se nedokážeme vymanit 
z daného úhlu pohledu. Uspokojujeme přeci potřebu. Potřebu hrát si, potřebu zažívat flow, 
potřebu prožívat radost ze hry. Jde o uspokojování naší pozornosti, našeho myšlení, našeho 
vědomí, našeho bytí.

Někdy mnou cloumá pocit, že se peru se světem, který je založen na tazích a protitazích, 
na vyvažování sil. Světem, kde musí člověk dřít a nacházet příležitosti a hrozby, světem, kde 
hra ztrácí svou hravost a získává podobu boje, tíhu fatality. Ve světě silnějších a chytřejších, 
ve světě soupeření neobstojím. To jsem si uvědomil právě při hraní šachu. Nemohu se po-
rovnávat s nejlepšími, ale mohu si s nimi zahrát. Mohu světu nabídnout sebe, své tělo i svou 
mysl. Báseň, která vznikne pro dnešní den z mé hlavy a z mých pohnutek, je jedinečná. Nelze 
napsat lepší báseň. Lze napsat báseň novou. Ne nutně nejoriginálnější a novátorskou. Ale 
napsanou tady a teď, mnou. A tenhle pohled, že nejsme jednoduše nahraditelní, protože jsme 
v celé komplexnosti světa jedineční, je cesta ke zvážení. To je můj svět. Svět, kde je rozhodné 
činit a dávat, bez očekávání jakési ekonomické rovnováhy. Emoce vám nikdo nemusí dávat, 
odehrají se ve vaší hlavě. To je moje nezávislost. Nesoupeřit. Být. To je svět, který mi dala 
literatura a všechny mé semináře tvůrčího psaní.

Hledání cest

U literatury nacházíme chytrost a kreativitu v novátorském přístupu k tradici. Jazyk je totiž 
záležitost společenské smlouvy, otázka konvence. Svět, který pomocí slov tvoříme je však vždy 
zcela nový. Nebo je nový způsob jeho ztvárnění. Ve formalistickém názvosloví jde o nový 
obsah nebo novou formu. Strukturalisté jso přesvědčeni, že ve výsledku záleží nejen na 
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kombinaci obojího. Jde o kombinaci všech prvků, které dokážeme rozpoznat. Můžeme tedy 
mluvit o unikátnosti struktury díla.

Dalším důležitým aspektem je soutěživost. Respektive ona versus hravost. Jak ale definovat 
hravost? Není rozdíl v hravosti a soutěživosti jen v touze vítězit? Ne, jde o soustředění se na 
výsledek versus na proces. Hrajeme si proto, že nám přináší radost samotná hra. A někdy je 
ke hře potřeba soupeře. V šachu hru rozhodnou slabé tahy nebo přehmaty. Kdybychom měli 
v paměti všechny možné kombinace tahů a protitahů, nemuseli bychom hrát. Věděli bychom, 
jak to dopadne. Zábava a hra mají na světě smysl jen díky tomu, že naše strategie a naše schop-
nosti nejsou dokonalé a mohou selhat.

Mezi náhodou a strategií však stojí propast. Tenká, až neviditelná, a přesto nekonečná. Je jí 
vědění, nevědět a nemoci dění ovlivnit. To nemusí znamenat, že nedokážu předvídat, co nevím. 
Může to také znamenat, že nemám dost sil, dost prostředků, dost vědomostí, zkušeností, že 
na to zkrátka nestačím. Takže rozpoznání hrozby je oním bodem, kdy buď dokážeme hrozbu 
odvrátit, zachránit se únikem, nebo být paralyzován a poražen. V tomto bodě asi čím dříve 
vidíme neodvratnost konce, tím dříve můžeme zareagovat. Naše protitahy můžeme propočítat 
až k samotnému matu. V šachu i férovém boji se přijímá kapitulace. Jsme tímto momentem 
ušetřeni? Skončí-li soupeření podáním rukou, můžeme zpětně o tom celém boji říct, že šlo 
o hraní? Někdy ano, někdy ne. Já jsem pro to soustředit se na proces. V šachu i literatuře. 
Výsledek je jen jeho nedílnou součástí. Každý seminář tvůrčího psaní jednou skončí. Každý 
text v jeho nedokonalé podobě jednou opustíme. Konec hry? Díky za ni.

Pavel Jonák (* 1984), vystudoval tvorbu textu a scénáře na Konzervatoři Jaroslava Ježka, histo-
ricko-literární studia a dějiny literární kultury na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice. Je 
vlastníkem mnoha rozepsaných zápisníků, básníkem ve službách marketingu (jeho básně vyšly 
ve sbornících literárních cen Klementa Bochořáka, Vladimíra Vokolka a slovenskočeské lite-
rární soutěže Básne 2017) a učitelem literární tvorby na Fakultě humanitních studií Univerzity 
Karlovy, kde v doktorském studiu soudobých evropských kulturních dějin zkoumá české tvůrčí 
psaní.
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Jak červenka zpívá

VLADIMÍR MATĚJČEK

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

Alan Alexander Milne (18. 1. 1882 – 31. 1. 1956), je anglický spisovatel, dramatik a básník 
pronikavého rozumu a laskavého srdce, hlubokého vzdělání a neúnavné pracovitosti, básník 
úcty k tradici a novátorského ducha, poetického humoru a všeobjímající lásky – to především.

V Londýně ve čtvrti Kilburn v ulici Mortimer Road 6/7 stávala škola Henley House School. 
Tedy škola byla v domě, kterému se říkalo Henley House. Byla to soukromá chlapecká škola, 
kterou vedli Alanovi rodiče. Otec zde byl ředitelem a maminka Sarah Marie, za svobodna 
Haginbothanová, učitelkou. Pan ředitel John Vince Milne vystřídal předtím různá zaměstná-
ní. Po otci byl Skot, syn Williama Milna, který se oženil s Harriet Newell Barrettovou – John 
Vince se jim narodil na Jamaice. 

Milnovi ve své škole i bydleli. A 18. ledna 1882 se jim narodil nejmladší ze tří synů Alan 
Alexander. O rok starší byl Kenneth John, zvaný Ken, se kterým si Alan dobře rozuměl, o dva 
roky starší byl David Barret – Barry. Všichni tři chodili do školy svých rodičů. Učil zde také 
mladý H. G. Wells. Na místě školy, rodného domu A. A. Milna, stojí dnes na Mortimer Place 
č. 13 novější obytný dům Remstead House. Je na něm umístěna pamětní tabulka, odhalená 
roku 2010 dvěma místními dětmi. Byla při tom i Milnova vnučka Clare, Kryštůfkova dcera. 
Z východu obíhá Mortimer Place oblouková ulice Mortimer Crescent. Mortimer Road byla 
takto rozdělena a přejmenována v r. 1917. A jméno Mortimer Road má dnes úplně jiná ulice 
západně odtud.

Alan začal chodit do školy v září 1888. Po pěti letech přestoupil na Westminster School 
v areálu Westminsterského opatství v Londýně, jednu z nejstarších a nejlepších středních škol 
v Anglii, založenou už ve 12. století, kam chodíval také dramatik Ben Johnson, skladatel Henry 
Purcell nebo divadelní režisér Peter Brook. S Alanem tam chodil i jeho bratr Ken. V letech 
1900–1903 studoval pak Alan matematiku na Trinity College University v Cambridge. Vedl 
tam universitní humoristický časopis The Granta, do něhož psali spolu s Kenem a podepisovali 
se AKM. Tak trochu jako bratři Čapkové.

Když se Alan vrátil domů s diplomem, začal otec rozvíjet plány o jeho budoucnosti.
„Chci být spisovatelem,“ prohlásil mladík.
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„A co to jako budeš dělat?“
„Psát.“
„A co jako?“
„Všechno možné.“
„Hochu můj, jenom si ale rozvaž, kolik je takových, kteří by chtěli psát. Kolik je takových, 

kteří si myslí, že zrovna oni mohou psát. Ale jen několik…“
„Chtěl bych se stát jedním z těch několika.“
„Ale každému přece není dáno, aby se stal Dickensem.“
„Byli i jiní spisovatelé než Dickens.“
„Podívej se, sám mistr Wells byl nucen přivydělávat si u nás ve škole, dřív než se mohl 

zabezpečit jako spisovatel.“
„Wells začínal od nuly, ale mně tys přece daroval tři sta liber.“
„No dobře, dejme tomu tři sta dvacet, ale stejně…“
Alan Milne se vydal za hlasem svého nitra, jako provazochodec se vydává po světélkujícím 

laně nad černou propast. Začal psát na volné noze pro řadu časopisů a novin fejetony, eseje 
a povídky. Radou, zkušeností a doporučeními mu pomáhal H. G. Wells. Na jeho radu vydal 
Milne r. 1905 své články ze St. James Gazette jako svou první knihu Milenci v Londýně (Lovers 
in London). V letech 1906–14 byl pak zaměstnán v humoristickém časopise Punch. To může 
být Punč, Koktejl a taky Šídlo, Rána nebo Průbojník. Pracoval zde jako asistent šéfa Owena 
Seamana s povinností pravidelných příspěvků. Rád hrával kriket, fotbal nebo golf. Roku 
1910 vydává druhou knihu Hra dne (The Day‘s Play). Název je parafrází na Kiplingovu knihu 
Práce dne (The Day‘s Work). Milne za svou první knihu označoval spíš Hru dne.

24. 6. 1913 si Alan Milne vzal za ženu Dorothy de Sélincourt (1890–1971). Seznámil ho 
s ní Owen Seaman jako se svou kmotřenkou. Milne jí říkal Dafné a říkal o ní, že: „Smysl pro 
humor má ten nejlepší na světě.“

Ale zlu a malosti světa se zachtělo vybít se, v příštím roce se rozevřel chřtán 1. světové vál-
ky. Alan Milne se v letech 1915–19 stal jejím vojákem. V únoru 1915 přihlásil se do té „války 
proti válce“ jako dobrovolník. V srpnu byl poslán na devítitýdenní kurz signalizace, v zimě 
byl jako signalizační důstojník na Isle of Wight, ostrově uprostřed jižního pobřeží Anglie. 
Napsal tam svou první divadelní hru Wurzel-Flummery. Na jaře 1916 byl poslán do Francie, 
v červenci byl zraněn v bitvě na řece Sommě, v té snad nejkrvavější a nejhloupější bitvě lidské 
historie – ale která byla rozumná? –, během čtyř měsíců a dvou bylo týdnů tam zabito nebo 
zraněno více než milion lidí. Milne onemocněl horečnatou infekcí a byl transportován zpět 
do Anglie. Tam učil na signalizační škole a psal články povzbuzující život proti válce. Napsal 
i několik dalších divadelních her – The Lucky One, The Boy Comes Home, jednoaktovku Be-
linda, The Red Feathers nebo Make-Believe. Z armády odešel až v únoru 1919, když válečný 
běs byl zahnán tam, odkud přišel.

V tomtéž roce 1919 začali Milnovi utvářet svůj šťastný domov v řadové vilce v londýnské 
čtvrti Chelsea v ulici Mallord Street č. 13. A. A. Milne psal divadelní hry a filmové scénáře. 
5. 1. 1920 měla v Londýně premiéru jeho hra Pan Pim chodí okolo (Mr Pim Passes By), hrála 
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se celkem 246krát a 28. 2. se poprvé hrála v New Yorku. A následovala řada dalších – The 
Romantic Age, The Dover Road, The Truth About Bladys. Divadelní kritik W. A. Darlington 
rozpoznal Milnovu „novou, čerstvou formu humoru“, nový způsob dialogu. Milne se stal ve 
své době nejznámějším a nejúspěšnějším anglickým dramatikem. 

Podobně jako našeho Vladislava Vančuru přitahoval jej rodící se film jako nová možnost 
uměleckého vyjádření a tvorby. V roce 1920 napsal scénáře ke čtyřem filmům – The Bump, 
Twice Two, Five Pounds Reward a Bookworms. Byly natočeny nově vzniklou společností Minerva 
Films herce Leslieho Howarda, který hrál v londýnské inscenaci Pana Pima.

Roku 1921 vyšel Pan Pim jako próza. A v následujícím roce další novela – Tajemství čer-
veného domu (The Red House Mystery), mimo čtyři erbovní díla, jejichž čas už se blížil, snad 
nejznámější z jeho knih. Česky vyšla už v r. 1924 v překladu K. Krause v nakladatelství Čin.

21. 8. 1920 narodilo se Milnům jejich jediné dítě, syn Christopher Robin. Ano, to je on – 
Kryštůfek Robin. Robin je v Anglii běžné chlapecké i dívčí jméno a jmenuje se tak i červenka, 
ten drobný ptáček, žijící skrytě v zeleni keřů, odkud tryská jeho jemný, jiskřivý zpěv – jako 
zurčící jarní potok, jako třpytící se hvězdnatý vesmír. A tak se rozezpíval i Alan Alexander 
Milne. Pro Kryštůfka Robina, s ním a skrze něho napsal ty čtyři knihy, známé po celém světě. 
Knížky pro děti a pro každého, kdo někdy dítětem byl a v kom dětská duše dospěla, aniž by 
okorala a zatrpkla. Dvě knihy veršů a dvě knihy o medvídkovi Pú. 6. 11. 1924 vychází Když 
jsme byli velmi mladí, 1926 Medvídek Pú, 1927 Teď je nám šest a 1928 Púovo zátiší. V nich se 
podařilo zachytit čarovný svět dětství, zachytit ale nezranit živé lidské nitro, vztah dětství 
k dospělosti a naopak. V nich byly zvěčněny Kryštůfkovy hračky – Medvídek, Prasátko, Oslík, 
Klokan, Tygr a ti další. Dospělý zde mluví skrze dítě a dítě skrze dospělého. Je to uskutečněná 
filosofie – láska k moudrosti. 

Začalo to roku 1923 jednou dětskou básničkou, kterou Alan Milne ukázal své ženě – Ve-
černí modlitbou. Líbila se jí. „Když ji uveřejníš, honorář bude tvůj,“ řekl. Tím žertem se mu 
podařilo dát ženě velmi vzácný dárek, protože báseň se pak tiskla znova a znova. Skutečný 
úspěch přinesla báseň Královská snídaně. Svitla nad mírným mořem poválečného života jako 
plachta, vzdutá svěžím větrem staré Anglie. Plachta vlajkové lodi – Když jsme byli velmi mladí. 
Večerní modlitba se stala signalizačním praporkem na její zádi. A spolu s ní pak vyplula celá 
ta flotila čtyř „dětských“ knih, které dnes už pevně kotví v Zátoce klasiků. Ne, aby tam stály 
a chátraly, ale aby znova a znova a znova vyplouvaly na cestu za svými čtenáři. Dobrá kniha 
má to kouzlo, že se svým čtenářem vždy znova ožívá. Milnovy verše a knihy o medvídkovi 
Pú patří k tomu nejlepšímu, co bylo napsáno. Jsou znova a znova vydávány a milovány dětmi 
i dospělými, protože patří k těm vzácným plodům, které dozrávají na každé větvi stromu ži-
vota a ve kterých oči každého věku mohou najít svou úplnost. Poezie dětství, dospělosti i stáří 
vyzařuje tu zároveň jakoby z plošek jednoho drahého kamene, z kamene života, broušeného 
a hlazeného s pozorností a láskou ke všemu živému. 

V Anglii vycházejí ty dvě knihy veršů každoročně, některý rok i dvakrát. Teď už přistály 
i u těch našich „českých břehů,“ kde „prý zdržuje se hodně dravých šelem,“ jak pravil Shake-
speare v Zimní pohádce. Setkal jsem se s těmi verši, když jsem v Lyře Pragensis připravoval 
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Medvídka Pú jako divadlo jednoho herce a léta jsem ho potom hrál. Učarovaly mi. Překládání 
je vlastně velmi blízké herectví. Je potřeba co nejvíc se přiblížit autorově inspiraci, dotknout se 
jí, oddaně jí sloužit – a při tom zůstat sám sebou. Pracoval jsem na překladu těch básní řadu 
let, za povzbuzení děkuji Josefu Topolovi, mlčenlivému příteli z Divadla za branou. A děkuji 
Otomaru Krejčovi, který mne naučil leccos o úctě k básníkovi. Poprvé u nás vyšly obě ty kníž-
ky – Když jsme byli velmi mladí a Teď je nám šest – r. 2013 v nakladatelství Egmont. Medvídka 
Pú přeložila H. Skoumalová v r. 1965 a vyšel u nás už mnohokrát.

V roce 1921 se členem redakce časopisu Punch stal také malíř Ernest Howard Shepard 
(1887–1976). Mimochodem – narodil se pět minut chůze od rodiště Milnova, v ulici Melina 
Place v londýnské čtvrti St. John‘s Wood, Les sv. Jana, která sousedí s Kilburnem. Padli si 
s Milnem do noty a Milne Shepardovi nabídl, aby udělal ilustrace ke Když jsme byli velmi 
mladí. Velmi se to podařilo a Shepard pak ilustroval nejen Medvídka Pú a Teď je nám šest, 
ale i další knihy. Stali se celoživotními přáteli, rozuměli si někde uvnitř, Shepard byl pro ty 
„nejangličtější“ knihy někým takovým jako Adolf Kašpar pro ty „nejčeštější“. Jsou to obrázky 
Milnovy poetiky, Púovské filosofie, Shepardova zdravého rozumu a srdce. Je v nich pozorně 
zachycena nejen celková dobová atmosféra, ale i konkrétní lidé a věci – Kryštůfek, jeho hračky, 
Medvídek Pú, Kryštůfkovy chůvy, jeho maminka i jeho otec, Alan Milne. A především je v nich 
zachyceno malířovo laskavé porozumění a nevtíravá blízkost. Do jedné své knihy, ilustrované 
E. H. Shepardem, napsal mu A. A. Milne takovéhle věnování:

Až jednou odejdu a nebudu už míti otázky,
pak nechte Sheparda, ať ozdobí můj hrob.
Ať vyryje (jestli tam bude místo)
do náhrobního kamene dva obrázky:

Prasátko ze stránky 100 a 11, jak je tam samo, víš, Pú, bez tebe,
a Púa s Prasátkem, jak jdou ze stránky 157…
A svatý Petr bude myslet, že jsem to namaloval já,
a otevře mi branku do nebe. 
(Překlad V. Matějček)

V onom roce 1921 napsal Milne divadelní hru Dveře ze slonoviny (The Ivory Door), přeložila 
ji G. Nová pod názvem Tajemství bílých dveří a v roce 1966 vydala Dilia. V tomtéž roce Milne 
zdramatizoval podivuhodnou anglickou knihu Kennetha Grahama Vítr ve vrbách (The Wind 
In The Willows), u nás známou pod názvem Žabákova dobrodružství. Ta kniha také patří do 
společenství těch nejangličtějších a ilustroval ji také E. H. Shepard, u nás Josef Čapek. Milne 
nazval svou dramatizaci Žabák z Žabákova hrádku (Toad of Toad Hall). Na divadle byla uvedena 
až r. 1929, dnes je to jediná Milnova hra, která se pravidelně hraje. Stalo se v Anglii vánoční 
tradicí jít na ni s celou rodinou. Byli jsme na ní s celou rodinou v létě 1989 v divadle pod 
otevřeným nebem nedaleko Blackpoolu – díky našim anglickým přátelům – my diváci jsme 
přecházeli od jednoho přírodního jeviště ke druhému, dobré divadlo to bylo.
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Roku 1925 koupili Milnovi Cotchford Farm, usedlost ze 17. století u obce Hartfield ve 
Východním Sussexu, asi 50 km jižně od Londýna, kde potom často pobývali. Tam je Púovo 
zátiší, celá ta Púova země, tam je Posingfordský les, kde žije Uhlíř, a Stokorcový, vlastně Pě-
tisetkorcový les, kde je Kryštůfkův dub a Soví dům a Severní pól. Tam žijí za potokem draci, 
tam je Púův most, ze kterého spolu s Prasátkem a Klokánkem a Králíčkem házeli do vody 
proutky, však víte… Tam je Ashdownský les, o jehož záchranu se Kryštůfek Robin v dospělosti 
zasloužil. V r. 2001 byl nalezen desetivteřinový filmový záběr z r. 1929, na kterém Kryštůfek 
s dalšími dětmi, oblečení jako Pú a Prasátko a Ijáček a ti další, jdou Ashdownským lesem. 

V r. 1930 napsal Milne hru Michal a Marie (Michael and Mary), věnovanou bratru Kenovi, 
svému nejlepšímu životnímu druhovi, který rok předtím zemřel. Milne přispíval na studia 
Kenových dětí a po jeho smrti podporoval a staral se o jeho děti a ženu Maud i nadále. Kenova 
dcera Marjorie se objevuje v článcích pro Punch. V následujícím roce vznikl podle této hry film. 
A vychází také Milnova próza Dva lidé (Two People), přeložila ji H. Cukrová a v r. 2000 vydalo 
nakladatelství Volvox Globator.

Roku 1933 vychází próza Four Days Wonder a příští rok protiválečná kniha Mír se ctí (Peace 
With Honour). V roce 1936 vzniká Milnova dramatizace Slečna Alžběta Benettová (Miss Elizabeth 
Benett) podle románu Jane Austenové Pýcha a předsudek (Pride and Prejudice). V roce1937 hra 
Sarah Simple a následující rok další hra Gentleman Unknown. Roku 1939 píše Milne vlastní 
životopis Teď už je příliš pozdě (It‘s Too Late Now) – pozdě, abychom se změnili, člověka tvoří 
jeho dětství. I svůj životopis věnoval bratru Kenovi.

To už Německo v dalším záchvatu své rozpínavosti rozpoutalo další bezedné neštěstí. 
Vidím svého otce, středoškolského profesora češtiny a němčiny, jak stojí v bolestném úžasu 
nad strašnou propastí mezi bohatstvím německého písemnictví a poezie – a zoufalou tehdejší 
německou současností, zběsile a nízce bijící a rvoucí vše kolem sebe i v sobě. Zůstává nad tím 
rozum stát, že lidé takové kultury se nechají ovládat šíleným idiotem a nedovedou se s ním 
vypořádat, že celá Evropa a celý svět tím nekonečné roky nelidsky trpí, že miliony lidí jsou 
vražděny a ještě dlouhá léta po válce se hojí ty strašné rány a život se jen zvolna vrací do své 
přirozenosti. Nemoc skokem přichází, pomalu však odchází. Nad tím se Alan Milne zamýšlí 
ve své druhé protiválečné knize Válka se ctí (War With Honour), která vychází hned roku 
1940. Ale co je válce po nějaké zpívající července? Vždyť stejně jako zavraždili miliony lidí 
po celém světě, stejně jako zavraždili Vladislava Vančuru nebo Josefa Čapka, zabili málem 
i Alana Milna, už v té první válce. Co chybělo? A nebyly by jeho básně. Nebyl by Medvídek 
Pú. – Milnovi odjeli na Cotchford a Milne tam působil jako důstojník v domobraně. Přijímali 
evakuované lidi z bombardovaného Londýna, aby žili u nich a jinde na venkově. Za války mělo 
nakladatelství Methuen, které vydávalo Milnovy knihy, problém s nedostatkem papíru. Tak 
velký byl zájem o ty jeho čtyři erbovní knihy. A po válce se vzedmula další vlna zájmu. Také 
na divadle. V roce 1948 se v Londýně v různých divadlech hrálo 13 různých Milnových her.

V říjnu 1952 byl Alan Milne raněn úderem mozkové mrtvice. Operace nepomohla, 
spíš naopak. Milne zůstal do konce života se svou ženou na Cotchford. Tam také 31. ledna 
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1956 zemřel. Červenka utichla. Zádušní mše se konala 10. února v nejstarším londýnském 
kostele All Hallows by the Tower (Všech svatých u Toweru).

Alan Alexander Milne, pokud vím, napsal za 74 let svého života celkem 26 divadelních her, 
2 dramatizace, 4 filmové scénáře, 7 románů nebo novel, 2 sbírky povídek, 2 sbírky povídek 
pro děti, 2 knihy o válce, napsal své paměti a životopis, vydal 5 výborů článků pro Punch, 
3 výbory novinových článků a úvodů ke knihám, napsal dvě knihy Medvídka Pú a dvě knihy 
veršů pro Kryštůfka Robina – Když jsme byli velmi mladí a Teď je nám šest. Vážení a milí, to je 
59 titulů, kdyby je začal vydávat v patnácti letech, do konce života by každý rok mohl vydat 
jeden. A je tu ještě několik dalších.

V květnu 2012 byla usedlost Cotchford Farm na prodej za dva a půl milionu euro. Váhal 
jsem, ale pak jsem to nevzal. (Ehm, ehm.) Měla by ji koupit celá kulturní Anglie, National Trust, 
dřív než se jí zmocní nějaký Disneyland. Aby to nedopadlo jako s Kryštůfkovými hračkami, 
které jsou dnes vystaveny ve Veřejné knihovně (Public Library) v New Yorku a Angličané marně 
volají po jejich vrácení domů. V Cotchford Farm a v celém tom Kryštůfkově a Púově okolí by 
mělo vzniknout místo důstojné, vděčné a živé památky jednoho z největších básníků Anglie. 

Paní Milnová přežila svého muže o patnáct let. Jejich syn Christopher Robin Milne šel 
svou cestou, je autorem několika knih, zemřel 20. 4. 1996. Na Začarovaném místě na samém 
vrcholku onoho Kryštůfkova Aschdownského lesa nechal v r. 1979 umístit bronzovou pa-
mětní desku, která připomíná, že „A. A. Milne a E. H. Shepard spolu vytvořili Medvídka Pú, 
zachytili tak kouzlo Ashdownského lesa a darovali ho světu“. Občas přilétne na tu bronzovou 
desku červenka. Dlouho mlčí, jako by si znova a znova četla, co je tam napsáno. Potom se 
ztratí v zeleni keřů okolo a za chvíli už zurčí do kraje potůček jejího zpěvu. Červenka zpívá. 
A je ji slyšet široko daleko – po celém světě. To je poslání a odkaz básníka. Umělec nemůže být 
manekýnem módy, otrokem technologií, poskokem médií a povrchní písničkové pakultury. 
Jak hluboko jsou kořeny umění, tak vysoko jsou jeho plody. Vítr času očistí zrno od plev. 

Alan Alexander Milne tu bude s námi, dokud jediné dítě bude běhat po tomhle světě. 
A bude umět číst. A bude slyšet, jak červenka zpívá.

Vladimír Matějček (* 1947) je divadelní a filmový herec (mj. Divadlo za branou 1968–1972, 
1990–1993, host činohry ND 1998–2001), básník, scénárista a recitátor (řada jevištních projektů, 
např. Já se tam vrátím s Panochovým kvartetem, Zpěv srdce z vlastního životopisu J. J. Ryby). 
Dlouhodobě působil v Lyře Pragensis (1972–1988). Zabývá se rovněž překlady filmů a dabingem. 
Přeložil básnické dílo A. A. Milna Když jsme byli velmi mladí a Teď je nám šest (Egmont 2013). 
Je autorem básnické sbírky Domů (Pavel Mervart 2020).
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Číst topos

Zobrazení „odchodů“ a „návratů“  
ve východočeské próze 20. století

PETR POSLEDNÍ

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

Zabýváme-li se literaturou určitého regionu, narážíme na rozpor mezi topografickými sou-
vislostmi a souvislostmi topologickými. Zatímco topografie se opírá o zeměpisné souřadnice, 
místní instituce a biografická data spisovatelů, topologie zkoumá obrazy umělé fikce, které 
autoři i čtenáři pokládají za pokračování kulturních tradic kraje a nacházejí v nich sami sebe – 
chápou je jako součást vlastní identity. Jak ale můžeme překročit hranici topografie a topologie, 
aniž bychom si položili otázku, kdy už se ocitáme na teréně umělecké literárnosti a během 
psaní a čtení se podílíme na společné řeči krajové komunity? Uchopit povahu literárnosti se 
v rámci francouzského strukturalismu pokoušel pomocí nově se rýsující sémiotiky v 60. letech 
20. století Tzvetan Todorov. Navázal tehdy na Kantovu myšlenku, že objekt vědy představuje 
metoda, k níž dospíváme díky našemu zkoumání. Podle této myšlenky badatel načrtl obrysy 
„strukturálně-sémiotické poetiky“. Šlo o popis specifické mluvy uplatňující obecné vzorce 
prostoru a času podle kauzality, digresí, opakování, paralelismů, antitezí a dalších postupů. 
Neboť „literatura“ – píše Todorov – „není ve skutečnosti ničím jiným než zvláštní metodou, 
kterou si zvolila jistá promluva, aby pojednávala sama o sobě […].“1

Sémiotikovi nedlouho poté odpovídá fenomenolog Paul Ricoeur. Filozof a literární vědec 
sémiotiku pokládá – v duchu vědy o znacích, jež se vzájemně osvětlují – za pokus vymezit 
„gramatická pravidla“ (paradigmata, promítající systém do distinktivních jednotek). Naproti 
tomu nadějnější perspektivu při bádání nad literárností spatřuje – dodejme, oprávněně – 
v sémantice. Ta se podle Husserlova konceptu „intencionality“ věnuje významové stránce 
diskursu (parole). Ricoeur při této příležitosti zdůrazňuje dvojí povahu věty, nejvíce viditelnou, 
jestliže rozlišujeme „co se říká“ (lokuční akt), což je komunikační událost, a „o čem se mluví“ 
(ilokuční akt), což je reference poukazující mimo text. Jinak řečeno: jednou věcí je existence 
jako „vrženost do světa“, druhou reflexe jako možnost sebepoznání. Na tomto dvojím zákla-
dě – srovnatelném s rozdílem mezi uměleckým artefaktem a estetickým objektem – můžeme 
totiž uvažovat o tom, že:

1 TODOROV, Tzvetan. Poetika, Česká literatura 1971, č. 5–6, s. 515.
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„[…] text je zprostředkovatelem, skrze nějž rozumíme sami sobě […]. To, co si člověk nakonec osvo-
juje, je určitá nabídka […] světa. Tato nabídka není někde za textem, jako by to byl skrytý záměr, 
ale je před ním, jako to, co je dílem rozvíjeno, odkrýváno a zjevováno […].“2

Kdo chce zkoumat literární region a zvolí si metodologické nástroje tzv. tematologie, musí 
se vyrovnat se složitou povahou základní sémantické jednotky – toposu. Všeobecně bývá topos 
považován mezi spisovateli a čtenáři jednoho regionu za známý obraz, stabilizující literární 
povědomí a umožňující – na rozdíl od mnohoznačného symbolu – snadnou identifikaci 
s místními zkušenostmi, obyčeji a zvyky. Popravdě má však topos dynamickou povahu. Díky 
níž se podílí v rámci výchozího artefaktu i následujícího estetického objektu na významovém 
dění, na inovaci našeho sebepoznání. Topos není jen – jak se soudí – „společným místem“, 
nýbrž také prostorem a časem závisejícími na literární postavě (topos hrdiny nebo epizodních 
osob), dále má topickou povahu autorem zvolené a čtenářem rozpoznatelné syžetové schéma, 
posléze nezanedbatelnou roli hraje topos coby rétorická figura: úsloví, metafora, přirovnání. 
Navíc topos znamená zobecnění tematické řady nebo dokonce několika tematických linií. 
Vyžaduje po čtenářích, aby postřehli frekventovaný výskyt některých motivů, a to nejen 
v jednom díle, nýbrž v dalších textech, aby si při existenci tematického invariantu uvědomili 
výraznou variabilitu jazyka, rozvíjející jednotící smysl celé výpovědi. Topos má axiologickou 
povahu, nese s sebou jeden hodnotový příznak, zvolený z mnoha možností.3

Připomeňme si román Josefa Knapa Vzdálená země (1969).4 Ať redaktoři chtěli vydáním 
autorova posledního díla uctít dlouhá léta zakázaného spisovatele, nebo ať zamýšleli ukázat – ve 
srovnání s Kunderou či Vaculíkem – starší podobu bilanční prózy, pro východočeské čtenáře 
próza rozprostírající se v celém časoprostoru 1. poloviny 20. století a konfrontující krajová 
východiska klíčových postav s Prahou či jinými místy, včetně dalekého zahraničí, znamenala 
možnost znovu vstoupit do světa, jenž se jim zdál blízký, ale zároveň vybízel k myšlenkovému 
přesahu: není snad ono blízké příliš těsné, neměli bychom něco ve svém životě změnit? 
Výchozí otázku otevírá v 1. části nazvané „Venkovský lékař“ už ústřední postava samotáře, 
sice svědomitě vykonávajícího „neatraktivní“ profesi v maloměstském prostředí, zároveň však 
toužícího „odejít jinam“, dotknout se „vzdáleného horizontu“. V tomto duchu také sám po 
manželčině smrti vychovává malou dceru, vodí ji na procházky okolní přírodou, setkávají se 
s dceřiným vrstevníkem, co „poslouchá telegrafní dráty“, jindy zase čerpá podněty z přátelství 
s malířem z podhůří nebo se stává svědkem dělnické bouře:

„[…] Nutilo ho to být najednou na několika místech, na náměstí i při ústí silnic, kudy přicházeli 
přespolní. Přijímal výrazy lidských tváří. Vezměte tužku do ruky. Kolik jich jde od Kbelnice do 
Holína, od Veliše, ze Starého Místa, od Robous, ze Železnice. Jako hlídka se otíral kolem zavřených 

2 RICOEUR, Paul. Úkol hermeneutiky, Filosofia, Praha 2004, s. 38–40.
3 ABRAMOWSKA, Janina. Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii i poetyki historycznej, Dom 

Wydawniczy Rebis, Poznań 1995.
4 KNAP, Josef. Vzdálená země, Vyšehrad, Praha 1969.
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obchodů a dílen. U Knotkovy továrny nebyla ani noha. Továrník Knotek, starosta města, vyhlásil 
solidární postup s manifestující Prahou […] Musel si (lékař, pozn. P. P.) přiznat, že cítil bít své srdce. 
Zachytil části proslovu, slova o společném postupu dělníků a inteligence, ale jako clonou horečky si 
vzpomněl na Emu, že ji měl vzít s sebou, držet za ruku v této chvíli.“5

Co se zpočátku zdá být psychologicky motivovaným příběhem jedné rodiny, který střídají 
úseky společenského románu o době rozpadu monarchie, posléze vyúsťuje do románu gene-
račního. Po části zachycující samotáře hledajícího oporu v četbě Gorkého, ve sledování hry 
Národního divadla Paní z námoří odehrávající se v Norsku anebo v meditacích nad Kristovým 
osaměním v Getsemanské zahradě následuje kratičká druhá část s názvem „Přítel“, koncipo-
vaná jako lékařovy dopisy z fronty. Topos „odchodu jinam“ je zastoupen toposem „návratu 
domů“, touhou po družnosti ve známém prostředí a vizí změny politických poměrů. Nejvíce 
známek generačního románu přináší ale 3. část s titulkem „Dívka po válce“, kde se vypravuje 
o odchodu lékařovy dcery na studia do Prahy. Teprve tato část je antitezí části první. Dříve 
chybějící činy „buřičů“ nyní ve 20. letech vyvažuje kolektivní aktivita, mizí „epocha bez krve“ 
a začíná „provětrávání hlav“, jak to autorský vypravěč ukazuje na příkladu Prahy:

„[…] Spěchalo to i zevlovalo, mlčelo i povykovalo, začínalo všední den. Bylo šest let po válce, po 
době bídy, s lehkomyslností přízraku bídy nové. V žilách města pod světelnými reklamami obíhala 
místní i cizí krev, studentů a zedníků na nesčetných stavbách, a studentů z Balkánu, zdomácnělých 
běženců z Ruska, misí se Západu […].“6

Přestože lékařova dcera během studia medicíny, kdy touží jednou „léčit duši“, sama prožívá 
nešťastnou lásku k ruskému emigrantovi a pokusí se dobrovolně ukončit život, na rozdíl od 
otcovy bezradnosti dokáže najít východisko z dramatické situace. Stane se tak ale postupně 
– nejprve díky prázdninovým návratům do svého rodiště, kdy mezi vrstevníky hrajícími 
ochotnicky divadlo přijímá roli Stázi ve Šrámkově Létu, a posléze díky citovému sblížení 
s oním mladíkem, který jako chlapec v 1. části „poslouchal telegrafní dráty“. A jak prožívají 
společné dny? Autorský vypravěč píše:

„Připadali si sblížení víc než za všecky vycházky dosud. Začali pociťovat něco jako nárok na sebe 
navzájem, jeden na druhého, jako by se dostali do okruhu návratů, které se v životě dají některým 
pocitem zastihnout.“7 

Generační zaměření románu posilují autobiografické prvky vyprávění, poukazující nejen 
na místní – jičínské a sobotecké – reálie, nýbrž vyjadřující Knapovo vyrovnávání se s tradicí 

5 Tamtéž, s. 83.
6 Tamtéž, s. 123.
7 Tamtéž, s. 209.
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šrámkovského expresionismu, zvláště pak vitalismu dostávajícího v meziválečném období 
nový smysl. Ústřední postavy pak provází opakující se motiv „předjaří“, spojený s rétorickou 
figurou nadčasového působení „větrných dnů“, „větru rozrážejícího křídla oken do světa“ 
a dalších variací téhož toposu.

Pro čtenáře z východních Čech Vzdálená země nese známky regionálního povědomí ovšem 
potud, pokud si připomínají jednak ruralistickou prózu 20. a 30. let, jednak jsou s to zachytit 
její proměny v dalších podobách krajové narativity. Mám na mysli soubor Knapových povídek 
Zaváté šlépěje (1929), zvláště úvodní text Slib, v němž se setník Sychra po dobrodružném životě 
u Dunaje vrací během rakousko-pruské války 1866 do rodného kraje kolem Prachovských skal 
a slyší známou „melodii zvonů“, stejně jako Křelinův povídkový soubor Jalovčí stráně (1937) 
s textem Dva kraje – obrazem děvčete provdaného za vojáka, prožívajícího ale cestu jinam,  
„k těm lesům na obzoru“, jako odcizení se vlastnímu – původnímu – domovu. Regionální 
povědomí má v časech „obranné“ funkce literatury uprostřed 2. světové války – v roce 1941– 
posílit také próza Jana Weisse Přišel z hor, znovu vydaná s doslovem Jana Otčenáška v roce 1957, 
kdy regionalista podporuje liberalizaci celé české kultury. Próza se odehrává ve spisovatelově 
rodišti Jilemnici, „městě báchorek“, kde sousedi „chodí pobejt“ a výroba figurek připomíná 
„ducha hor“, ale vše se točí kolem tajemného starce, jehož příchod si malý chlapec spojuje 
s představou Krakonoše, co místo osvobodí z bídy a falešného sebevědomí zdejších vašnostů. 
Vysvětlení se čtenářům dostává v jedné ze závěrečných scén:

„[…] ‚Řeknu vám pánové,‘ začal mluvit doktor Pekárek […], ‚je mi líto, že ta idyla je už u konce. 
Tak pohádkově to začalo a ten proklatý výstřel všechno pokazil. Ale kdybychom byli jen ještě tro-
chu dětmi a ne klepavými babami, kouzlo by šlo dál. – Já první bych uvěřil Krakonošovi v podobě 
pana Pošepného – že se zase vrátil! – Duch přece musí umět zmizet, chce-li se opětovně zjevovat‘ “.8

Teprve však po válce, kdy se ze všech stran ozývá volání po větší „lidovosti“ literatury, 
vyvstává v celé obnaženosti úskalí takové prózy, v níž se z krajových topik stávají obrazná klišé 
a syžetová schémata jsou „dovysvětlována“ rétorickými figurami s publicistickým zabarvením. 
To je případ Karla Michla a jeho prózy K pramenům světla (1946), v níž se student malířství 
během cesty do Paříže zachrání z módních zmatků až tehdy, co se rozpomene na chudenické 
stodoly a aleje se švestkami. Pak jsou jeho obrázky zvířátek jiné – „jejich tlapky nelomozí po 
lesích a stráních […], mluví jinou řečí, je v nich cosi sousedsky dobráckého […].“9 Obrazným klišé 
se po válce nebrání ani Zdeněk Němeček v próze Evropská kantiléna (1945), posílající svého 
hrdinu – malíře prožívajícího v cizině výčitky svědomí, že kdysi utekl z domova – zpátky do 
Orlických hor. K návratu do rodného kraje motivuje hrdinu nález otcova starého portrétu. 
V jeho tváři totiž vidí „bojovníka s horskými poli a lukami, tvrdého borce o život rodiny, člověka 

8 WEISS, Jan. Přišel z hor, Československý spisovatel, Praha 1957, s. 210–211.
9 MICHL, Karel. K pramenům světla, nakl. Václav Šmidt, Praha1946, s. 272.
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myslivého, někdy i zádumčivého.“10 Topizační styl převládá i v rozsáhlé dilogii Čestmíra Jeřábka 
Letopisy české duše (1946). Klíčový motiv útěku mladého skladatele z maloměsta Dolan do 
Prahy se neustále proplétá s leitmotivem „změn života“ a odráží se ve skladbě „Poutník“: 
„Poutník ví, že jsou to hlasy minulosti, hlasy starého světa, z něhož touží uniknout.“11 Vůle ke 
změně po generaci z počátku století znovu ožívá v generaci prvorepublikové, a to v osobě 
skladatelova syna – básníka. Zatímco otec „měl rád slunce a šumění splavu“, syn se vzpírá 
konvenci a sebekriticky přiznává, že ve vlastních verších jde v jeho stopách: „způsobilý přechod 
od barikády a kulometu k dětské kolébce, k rozkvetlé jabloni, k bublavému praménku osobních 
smutků a radostí!“12. V takovém kontextu posléze nepřekvapuje, že po Únoru 1948 Bohumil 
Říha píše román Země dokořán (1950) bez jakýchkoli rozpaků v duchu socialistického realis-
mu. Chudí řemeslníci nacházejí v hornatém pohraničí „nový domov“ a vypravěč si nasazuje 
masku „lidového myšlení“, které se projevuje ve frázích typu: „svět je teťky jinej a stát je taky 
jinej. Dopřeje chudýmu člověku […].“13

K pokusům vypořádat se s obrazovými klišé dochází až v 60. letech. Mezi prvními se objevuje 
Josef Škvorecký, který dílčí povídky napsané v období 1957–1963 přepracovává do tematicky 
konzistentní knížky Sedmiramenný svícen (1964).14 Autor svým vyprávěním překlenuje protiklad 
mezi dneškem a minulostí, mezi „pražským“ cítěním a cítěním „maloměstského“ Náchoda, 
zde hrajícím důležitou roli – podobně jako v dávných Zbabělcích – v emblematickém hávu 
„Kostelce“. Tentokrát jde o rámcovou prózu – o vzpomínání vypravěče Danyho na rozhovory 
se židovskou dívkou Rebekkou, probíhající v pražském bytě na počátku 50. let, ovšem rozho-
vory takové, do nichž mladík vkládá jako samostatná čísla jednotlivé povídky. Škvorecký ze 
vzpomínek tvoří paralelní pásma vybízející ke srovnání. Knížka tak dostává dialogický ráz. 
Zatímco Rebekka se omezuje na úzký tematický záběr a zachycuje buď nástup její rodiny do 
transportu, nebo několik scén po návratu z koncentráku, Dannyho reminiscence opisují ši-
roký oblouk od útlého dětství přes okupační léta až po období stalinismu. Jestliže se Rebekka 
úporně vrací k několika okamžikům svého života, jako kdyby slova nemohla vyjádřit celé 
trauma, Danny vypravuje „bez zábran“ a s nesčetnými odbočkami, dává si dokonce záležet, 
aby všechny „story“ měly gradaci a pointu. Pokud v Rebeččině paměti ožívá pár osob. V pa-
měti Dannyho žije celá galerie postav – strýček Kohn, doktor Strass, učitel Katz a mnozí další.

Přestože rozhovory budí dojem familiárnosti a formulace typu „něco ti povím“ (Danny) 
jsou podobné východočeskému úsloví „přijďte pobejt“ nebo jedovaté charakteristiky typu „Seš 
úplnej farář, Daníčku“ (Rebekka) připomínají „pražskou ironii“, do úsměvné zamilovanosti 
zasahují Velké dějiny. Každý z partnerů chce svým vyprávěním splatit skutečný i domnělý dluh. 
Židovská dívka cítí „vinu“, že jediná z celé rodiny přežila holokaust, mladík si v skrytu duše 
vyčítá, že nedovede ve všem pochopit přítelkyni a že ve srovnání s jejím osudem zůstává pro 

10 NĚMEČEK, Zdeněk. Evropská kantiléna, Svobodné noviny, Praha 1945, s. 13.
11 JEŘÁBEK, Čestmír. Letopisy české duše, J. R. Vilímek, Praha 1946, s. 101.
12 Tamtéž, s. 151.
13 ŘÍHA, Bohumil. Země dokořán, Družstevní práce, Praha 1950, s. 95.
14 ŠKVORECKÝ, Josef. Sedmiramenný svícen, in: Tentýž. Spisy, svazek 3., Ivo Železný, Praha 1996.



Partonyma (ročník desátý / číslo 39.-40.)

92

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

něho válka jen další zkouškou maloměstské nejistoty. Jako kdyby Škvorecký tušil, že jedince 
i společenské vrstvy provázejí na cestě mezi „odchody“ a „návraty“ sklony k mytizaci a iluzím, 
k báchorečným „zázrakům“ od rodového dědictví až po sociální spravedlnost. Ne náhodou pak 
koncem dekády, právě když vychází Knapova Vzdálená země, prozaik začíná psát pamfletický 
román Mirákl, který dokončí až v kanadském exilu.

Východočeská topika „odchodů“ a „návratů“ se významově otevírají potud, pokud je 
konfrontujeme s jinými obrazy regionu typu „hory jako tajemství nebo zkouška charakteru“, 
roviny ve smyslu „dvojího domova“, řeky jako „břehů spojujících a dělících“, maloměstské 
historie coby „tržiště grotesky“ apod. Především ale záleží na tom, nakolik jsou čtenáři ochotni 
v obrazové reprezentaci kraje nacházet znaky přechodného pásma: mezi vesnickou kulturou 
a kulturou maloměstskou, orální tradicí a tradicí písmáckou, snahou o individuální svobodu 
a potřebou sousedské družnosti anebo hledáním duchovního rozměru existence a uplatňová-
ním skeptického pragmatismu. Proto je v literární vědě příhodnější používat formulaci „číst 
topos“ ve vidu nedokonavém místo „přečíst topos“ ve vidu dokonavém.

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 kniž-
ních 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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Cesta do středu jemně

Labyrint jako otevřená kreativní matrice

JIŘÍ STUDENÝ

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

Pro zájemce o zkoumání tradičních symbolů a symbolických struktur hned na začátek jedno 
důležité upozornění. Následující text si neklade za cíl systematický průzkum problematiky 
labyrintů a bludišť, jakkoliv obecné souvislosti tématu (více či méně archaické, přímo snad 
archetypální) není možné obejít. Považujme proto vše raději za volně koncipovaný nápad, 
kreativní pokušení pojmout cosi tradičního netradičně, aniž bychom podlehli diktátu nová-
torství za každou cenu na jedné straně, respektive přehnaně pietnímu přístupu k tradici na 
straně druhé. Kolem labyrintů (případně bludišť) se z pochopitelných důvodů nashromáždilo 
obrovské množství výkladového materiálu, jedná se totiž o mnohokrát zpracované téma kul-
turněhistorické, stejnou měrou však i spirituální, pro někoho až ezoterické.1 Všechno samé 
nadmíru úctyhodné záležitosti, bohužel také zlatý prach zůstává pořád jenom prachem. Tím 
navazuji na symbolickou vizi mysli jako zrcadla (najdeme ji zejména v buddhismu a meditační 
józe), na které padá prach a ono ztrácí schopnost věrně odrážet, začíná zkreslovat, a když se 
o něj přesto nestaráme, postupně slepne. Filosofické a náboženské systémy nejsou (nebo ne-
měly by být) nonstop otevřenými autoservisy smyslu. Opravdu chceme svůj drahocenný život 
svěřit do rukou samozvaných opravářů a údržbářů vybavených nástroji značky one size fits all? 

Samozřejmě není možné čerpat podstatná životní poučení výhradně ze sebe, neobejdeme 
se bez toho, aby nám čas od času někdo v důležitých chvílích poradil a nasměroval (přesmě-
roval) nás. Rovněž zdravé vědecké myšlení žije z napětí mezi vším, co už jsme se dozvěděli, 
a o čem naopak ještě nemáme ani tušení, třeba i proto, že stávající poznání nám svojí au-
toritou zabraňuje podívat se jinam, začít myslet úplně jiným směrem. Takže žádný Thésus 

1 Tituly zdůrazňující mytologickou či psychospirituální rovinu porozumění labyrintům zde mohou 
reprezentovat alespoň dvě zahraniční, do češtiny přeložené publikace, jmenovitě WRIGHT, Craig: 
Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě; WOLFF, Uwe: Labyrint. Cesta 
k vlastnímu středu. Dlouhodobě se u nás tematikou labyrintu zejména ve vztahu k dílu Jana Ámose 
Komenského zabývá básník a kolážista Miroslav Huptych; trochu odlehčenější, přesto výstižný  
pohled na dějiny a význam labyrintů v kontrastu s bludišti nabízí Václav Cílek v doprovodné eseji ke 
knižnímu souboru obrazových podob labyrintu současných českých výtvarníků (Pavel Čech, Matěj 
Forman, Petr Sís, Galina Miklínová aj.); viz CÍLEK, Václav a kol.: Labyrinty světa. Na knížku mne 
upozornil a posléze mi ji přátelsky daroval Radek Malý, díky!



Partonyma (ročník desátý / číslo 39.-40.)

94

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

ani Mínotauros v našem labyrintu, Ariadnina nit se nám ale bude hodit. Chceme zacházet 
s grafickou formou (schématem) labyrintu jako s experimentální kreativní matricí, přičemž 
kruhovým brainwritingem sledované téma nám poskytne potřebné vodítko, bez něhož bychom 
záhy ztratili směr. Konceptuální a metodickou oporu pro takové pojetí tematického záměru 
nabízí dramaterapeutka Sue Jenningsová, a to zejména tam, kde tvořivě rozpracovává právě 
motiv Adrianiny niti z podtitulu své knihy.2 Také během rozvíjení tématu se dá narazit na 
různá klubka, nevyhneme se konfrontaci s uzlíky, občas nám bude záhadou, kdo drží nit apod.3 
Třebaže jsme společně s autorkou připraveni zapojit do symbolického rámce cvičení i sílu  
rituálu (podrobněji dále), ambici podporovat ritualizaci všedního života, natož usilovat o pro-
žitou metafyzickou zkušenost rozhodně nemáme. 

Z perspektivy své psychomagické terapie by se mnou nejspíš nesouhlasil ani básník, ko-
miksový scénárista, režisér a dramatik Alejandro Jodorowsky, podle nějž všechny nemoci, až 
po ty nejzávažnější, jsou určitou formou představení.4 Pochopitelně pak rovněž jejich léčení 
vyžaduje dostatečně ritualizovaný, psychodramatický přístup. Přímá návaznost na katarzní 
efekt starořeckých tragédií s jejich kořeny v pradávných formách kolektivního (pod)vědomí 
je přitom nasnadě. Tady však začínají mé pochybnosti o tom, zda skutečně je vhodné neustále 
kopírovat postoje lidí, jimiž už dávno nejsme, jakkoliv se svými předky a jejich kulturními před-
stavami zůstáváme nadále spřízněni, navazujeme na ně, byť přiměřeně kriticky (etymologicky 
vzato, tradere neznamená jen předávat, ale též podřizovat se). Na rozdíl od Sue Jenningsové 
(s vděčností za všechny podněty) jsem zkrátka přesvědčen, že drama netvoří základ lidského 
jednání (dílčí dramatické prvky jsou v něm jistě stále přítomny, řekněme rozptýleny).5 Proč 
k životu v souladu s cestou pokojného bojovníka Dana Millmana nepřistupovat alespoň o něco 
sportovněji? 

„Prvním krokem k dosažení mistrovství těla a ducha je poznání, že veškeré vztahy, zdraví, kariéra, 
rodina a finance jsou zkrátka „příhody“ v každodenním životě – jako jednotlivé překážky v běhu na 
sto metrů či cviky při sestavě na bradlech. Úspěch v širším pojetí se nepoměřuje body ani tabulkami 
se záznamy vítězství/prohra, ale znovunalezeným pocitem, že věci mají smysl, cíl a souvislosti.“6 

2 JENNINGSOVÁ, Sue: Úvod do dramaterapie. Divadlo a léčba. Ariadnina nit. 
3 Tamtéž, viz kapitola Úvod do dramaterapeutického labyrintu, s. 16–25.
4 JODOROWSKY, Alejandro: Tanec reality. Psychomagická autobiografie, s. 130: „[…] Uvědomil jsem si, 

že to, o co tomu chudákovi šlo, byla pozornost druhých. Později jsem si potvrdil, že všechny nemoci, 
až po ty nejzávažnější, jsou určitou formou představení. V základu je vzdor proti nedostatku lásky 
a zákaz jakéhokoliv slova či gesta, která by na tento nedostatek poukazovala. To nevyřčené, nevyjá-
dřené tajemství se může změnit v nemoc. Dětská duše přemožená tímto zákazem vyřadí z činnosti 
organickou ochranu, aby umožnila vstoupit nemoci, která ji dá možnost vyjádřit toto zoufalství. 
Nemoc je metafora. Je to manifestovaný protest dítěte.“ 

5 Takový ostatně byl můj úmysl, když jsem svou první publikaci o tvůrčím psaní nazval Dramata jazyka; 
jestliže začneme psát, přehráváme vlastní životní zkušenost prostřednictvím aktuálně dostupné nabídky 
jazykových her (Ludwig Wittgenstein), kam patří také dramatické hraní se všemi svými strukturami, 
zejména zápletkou, rolemi, dialogy a scénickým ztvárněním, jež nejenom díky zakladatelskému vlivu 
Aristotelovy Poetiky překračují druhové hranice dramatu; ani to ještě v žádném případě neznamená, 
že život je drama… 

6 MILLMAN, Dan: Škola pokojného bojovníka. Mistrovství těla a ducha, s. 14–15. 
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Namítnout se okamžitě dá, že především vrcholový sport je ve skutečnosti plný rituálů 
a dramat, ten však Dan Millman jako bývalý špičkový gymnasta nucený vzdorovat řadě zá-
važných zranění na mysli nemá. Životní filosofie založená na přístupu k obtížím ve smyslu 
každodenních příhod nemusí vyhovovat každému, praxe tvůrčího psaní tu ovšem chce být i pro 
takové zájemce, jimž je přílišný (romantizující) patos nezřídka stále ještě spojovaný s uměleckou 
tvorbou cizí. Nebylo ani pro mne snadné se k tomuto přesvědčení probojovat, teď už si za ním 
ale plně stojím. Třeskutě, smrtelně patetickou vážnost coby žánr (příslušné stylistické postupy, 
vášnivou zaujatost tématem) přitom a priori neodmítám. Jak jinak bych mohl poslouchat 
nemalou část klasické a rockové hudby, například Mahlera nebo Audioslave? Znovunalezený 
pocit, že věci mají smysl, cíl a souvislosti není nutné omezovat na exkluzivní metafyzické vhledy, 
když bývá navíc zhola nemožné oddělit takové prožitky od podvědomých kulturněhistoric-
kých determinant našeho vnímání a myšlení. Napojit se svobodně na energetizujících formy 
rituálu (nejlépe pragmaticky, ad hoc vytvořeného) znamená s odvahou pronikat do vlastní 
psychosomatické hloubky. Ctít tuto organickou, mentálně zprostředkovanou (kulturně his-
torické determinace dál působí, jsme si jich však přinejmenším podprahově vědomi) tradici 
nevyžaduje ritualizovat celý svůj život. Sue Jenningsová (nehledě na Jodorowského s jeho 
sarkastickou představou panáků, rozuměj těch, kdo jenom okázale napodobují cizí duchovní 
vzory)7 by myslím souhlasila, že rituál je energetickou, kognitivní a epistemickou branou, 
nikoliv cílem sám o sobě… 

Vedeni dále potřebou významně nadlehčit probíranou tematiku teď s obdivem míjíme 
Komenského pojetí labyrintu jako symbolu světa a ponecháváme ho inspirující péči Jana 
Hábla, jenž se u nás v současné době věnuje odkazu Jana Ámose Komenského asi nejtvořivěji. 
Je mimo jiné autorem vlastní aktualizující variace na Komenského hlavní literární dílo s vý-
mluvným názvem Labyrint upgrade. Jinotajný román (nejen) pro děti.8 Zcela mimo možnosti 
a záměr tohoto metodického eseje potom leží pečlivý průzkum staršího i novějšího zastoupení 
obrazu (symbolické představy) labyrintu v české literární kultuře. Provizorně lze konstatovat, 
že jeho alegorický potenciál (navrácený kdysi do širšího literárního povědomí Jorge Luisem 
Borgesem) dodnes různým způsobem rezonuje. S větší či menší explicitou třeba ve společné 
publikaci Michala Ajvaze a fotografa Petra Hrušky (tentokrát se nejedná o žádný z pro Ajvaze 
tak typických městských labyrintů, nýbrž o les), v esejistických reflexích Daniely Hodrové, 
vzpomínkové knize Bohumily Grögerová, ve čtenářsky úspěšném postfoglarovském fikčním 
světě Prašiny Vojtěcha Matochy, v knižním rozhovoru s fyzioterapeutem Pavlem Kolářem aj.9 

7 Podrobněji viz v knižním souboru jeho rozhovorů a statí Psychomagie. Nástin panické terapie.
8 Kniha byla publikována v roce 2015, ale již o dva roky dříve vychází Háblův komeniologický příspěvek 

k otázkám narativní pedagogiky, viz: HÁBL, Jan: Učit (se) příběhem. Komenského labyrint a didaktické 
možnosti narativní alegorie; autor se tomuto a příbuzným tématům dále intenzivně věnuje, podrobnosti 
o vzniku uvedeného románu včetně vybraných pasáží a ilustrací najdete na jeho webových stránkách 
janhabl.cz. 

9 AJVAZ, Michal – HRUŠKA, Petr: Tiché labyrinty; HODROVÁ, Daniela: Citlivé město. Eseje z mýtopo-
etiky; GRÖGEROVÁ, Bohumila: Můj labyrint; nyní již trilogie o tajemné čtvrti uprostřed Prahy byla 
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A to se ani v nejmenším neodvažuji vstoupit na tenký led domácí fantasy produkce, kterou 
nejenom vzhledem k její četnosti dlouhodobě nesleduji. 

Posledně uvedená publikace Labyrint pohybu nás ještě důrazněji a nyní již explicitně přivádí 
ke klíčovému tématu pohybu v labyrintu, nehledě na to, že Komenského poutník labyrintem 
samozřejmě též prochází. Naše cesta ovšem nebude primárně sledovat symbolickou úroveň 
alegorie, neboť se chystáme asociačně kroužit vlastní kreativní myslí, pro niž se schematická 
struktura labyrintu stane psychosomatickou kotvou, praktickou (pragmatickou) rituální oporou. 
Určitě však nebude nikdy od věci (ať už v přímé souvislosti s tímto cvičením, nebo nezávisle 
na něm) navštívit nejbližší labyrint a s důvěrou se odevzdat jeho zákrutám.10 Osobně mohu 
doporučit ten habrový (nositelé téhož stromového jména mají vstup zdarma) nacházející se 
přímo v jednom z předexilových působišť Jana Amose Komenského, kde údajně strávil tři roky 
(a začal tam psát své arcidílo), totiž hned pár kroků od jeho památníku v Brandýse nad Orlicí.11 

Jakkoliv Komenského nepřestávám obdivovat, největší vliv na postupnou krystalizaci 
onoho pokušitelského nápadu, jímž se zde od prvních řádků zabýváme, tedy jak začlenit 
strukturální inspirace labyrintem do repertoáru metod tvůrčího psaní, mělo moje internetové 
setkání s původně americkým sdružením The Labyrinth Society (založeno 1998, současnou 
mezinárodní působnost organizace stvrzuje mimo jiné pravidelně pořádaná akce The World 
Labyrinth Day). Na úvodní stránce webového sídla společnosti najdeme následující charak-
teristiku obsahu činnosti, kterou nejenže považuji za dostatečně obecnou, aby vyhovovala 
i našim záměrům, ale hlavně se v ní neopomíjí kreativní aspekt práce s labyrinty. Své aktivity 
navíc sdružení zakládá na neziskovosti a dobrovolnictví, čímž představuje historicky novou, 
s nadsázkou řečeno občanskou a svépomocnou variantu dříve povětšinou tak či onak institu-
cionalizované tradice (labyrinty na podlahách chrámů, ve šlechtických zahradách, městských 
parcích apod.): 

„The Labyrinth Society, a U.S. nonprofit […] organization, is an international group of labyrinth 
ethusiasts whose mission is to support all those who create, maintain, and use labyrinths, and to 
serve the global community by providing education, networking, and opportunities to experience 
transformation. […] Today, after all these years of TLS members among others sharing labyrinths 
with the world, labyrinths have become more mainstream and there are people all over the world 
building labyrinths […].“12

zahájena eponymním debutem, stínadelské stopy jsou nepřehlédnutelné, viz MATOCHA, Vojtěch: 
Prašina; ČERVENKOVÁ, Renata – KOLÁŘ, Pavel: Labyrint pohybu. 

10 Tímto prožitkem jsem se krátce zabýval v předchozí publikaci Povytažený dráp…, konkrétně v závě-
rečné kapitole Labyrintem textu. Co nás na tom pořád baví? (s. 129–132). 

11 Brandýs si svého dočasného spoluobčana náležitě cení, o jeho odkaz zde pečuje občanské sdružení 
Brandýs ve světě, které každoročně pořádá multižánrový festival Brandýské mámení; další informace 
lze nalézt na webové adrese brandys-ve-svete.cz/index.php

12 https://labyrintsociety.org 
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Členem TLS jsem se sice nestal, přesto doufám, že alespoň tímto způsobem mohu přispět 
k pozoruhodné misi jeho příznivců a podporovatelů. Pročetl jsem rovněž některé ze shro-
mážděných studií (opatřených příslušným vědeckým aparátem, viz záložka RESOURCES, 
dále pak research, pokračovat můžeme až k detailně členěné research bibliography). Nabídka 
odborných pojednání (pokud lze soudit na základě namátkového čtení) se nese v duchu dvou 
hlavních principů. Tak předně editoři portálu dbají na důsledné odlišení labyrintu (labyrinth) 
od bludiště (maze). Rozšířené splývání obou pojmů (symbolických konceptů) ostatně potvr-
zuje i zmiňovaný labyrint v Brandýse na Orlicí, na webových stránkách sdružení Brandýs 
ve světě označovaný jako přírodní bludiště. Komenského pojetí hrdinovy (čtenářovy) cesty 
labyrintem ve smyslu bloudění městem (světem) prodchnutým falší, přetvářkou a lží takový 
posun nevylučuje, my se jím přesto vést nenecháme a zapojíme do praxe tvůrčího psaní raději 
druhý z vypozorovaných principů, totiž cílené odlehčení (nikoliv naprosté popření) původně 
archetypální sémantiky labyrintu. Opřeme se přitom o jeho terapeutické využití, v jehož rámci 
je zdůrazňován psychosomatický efekt kruhové, krouživé chůze. Upřímné nadšení ve mně 
vzbudil projekt jednoduchého přenosného labyrintu určeného pro vstupní haly nemocnic 
a dalších léčebných zařízení…

Labyrint představuje trpělivou cestu do vlastního středu (do středu tématu jako centrující 
síly psaní) a všechno kroužení vychází z jeho gravitačního pole. Navodit za pomoci vědomě 
ritualizované činnosti v mysli píšícího lehký (subhypnotický) trans znamená nenásilně posu-
novat mysl do vyšších hladin autentické, spontánní tvořivosti, dnes obvykle spojované s široce 
chápaným konceptem flow.13 Stejně efektivně by se dala do popisovaného experimentálního 
kontextu zapojit i hypnóza Miltona H. Ericskona, jehož důraz na ozdravné účinky neobvyk-
lých nebo nezvykle prováděných činností dobře souzní s transformačním charakterem práce 
s textem na vnitřní (osobní prožitek tvorby) stejně tak jako vnější (konfrontace různých verzí 
textu) úrovni.14 Ostatně také konceptuálně o něco důkladněji vystavěné neurolingvistické 
programování (NLP), jež nám po skončení níže rozvinuté metodické demonstrace poskytne 
dodatečné reflektivní pozadí, se explicitně hlásí k řadě ericksonovských podnětů. 

Labyrintem (ve zde nastíněném pojetí) ani praxí tvůrčího psaní není možné bloudit (přes-
to se pokusíme i tento druh pohybu jistým způsobem simulovat), každý náš text totiž vždy 
někam ukazuje, něčemu nás také svými nedostatky učí. Z tohoto pohledu se nedá prakticky 
mluvit o vysloveně špatném a zbytečném textu (kvalitativně oprávněné literární nároky nestojí 
pokaždé v popředí, záleží na povaze cvičení). Jakmile labyrint ve své aktualizované podobě 

13 Autohypnotickými, transovními důsledky po delší dobu soustředěně probíhajícího psaní jsem se za 
podpory expertních stanovisek psychologa a psychoterapeuta Stanislava Kratochvíla rámcově zabýval 
v jednom z metodologických průhledů v Dramatech jazyka…, konkrétně na s. 145–147 (Tvůrčí psaní 
a hypnóza). 

14 Svoje úvahy o možnostech integrace obecných principů hypnózy do teorie a praxe tvůrčího psaní 
jsem v Dramatech jazyka rozvíjel na pozadí pojmu narativní performance (jednoduše řečeno možnosti 
nechat se unášet vyprávěním), jenž v mnohém koresponduje s Ericksonovým osobitým využitím pří-
běhů v rámci hypnoterapie; k tomu viz publikace Sidney Rosena Můj hlas půjde s tebou. Terapeutické 
příběhy Miltona H. Ericskona. 
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simulátoru kreativního dění naplní svůj účel (dvojí, nanejvýš trojí opakování plně postačí), budiž 
s vděčností opuštěn a rozpuštěn.15 Bude zvnitřněn (psychologicky, nikoliv magicky) a zanechá 
po sobě inspirační energii dále již nezávislou na podobně externích stimulech. Organizační 
a reorganizační síly našeho vědomí jsou všudypřítomné a není třeba jen pasivně čekat, až je 
pro nás někdo lokalizuje do určitého symbolu. Kreativní cesta labyrintem se může započít…

1. Nejprve začneme navozovat lehký trans (stav velmi mírně změněného vědomí) krouže-
ním tužkou po papíře. Necháváme ruku, aby se sama toulala soustřednými, či naopak zcela 
mimoběžnými záhyby kresby, úplně halabala, bez ladu a skladu… prostě čmáranice. Právě 
taková, jaká se často mimoděk rodí, když se nudíme na sáhodlouhé přednášce (abychom 
zůstali věrni akademickému kontextu tvůrčího psaní). Ukolébáváni nudou nebo náhle neod-
bytnou únavou váháme rozostřeni na pomezí bdění a snového stavu. Ocitli jsme se již v první 
fázi bdělého snění (jungovské aktivní imaginace) přidržovaného tužkou krouživě těkající po 
papíře na hraně ztlumeného vědomí? Následuje pomalé obkreslování dvojité spirály spojené 
krátkou přímkou, nejprve prstem do vzduchu (ukazováčkem levé, pak pravé ruky), potom ve 
skutečnosti. Několik závitů nalevo, rozvážné přemostění po rovině a vzápětí zrcadlový pohyb 
na pravé straně. Levotočivou spirálu střídá její pravotočivá dvojnice. Vnucuje se mi okamžitě 
asociace na mozkovou lateralitu (anatomické dělení mozku na levou a pravou hemisféra, 
mozkový trámec mezi nimi) čistě náhodou? 

2. Za chvíli vstoupíme do samotného labyrintu, a to prostřednictvím jednoduchého rituálu, 
s jehož pomocí budeme ladit prostor vlastní tvořivé mysli.16 Stejnou cestou se budeme na konci 
cvičení zase vracet, respektujeme totiž závazné principy ritualizace, jakkoliv naše záměry jsou 
výhradně kreativní. Na jednom z letních kurzů tvůrčího psaní pro osobní rozvoj (pořádáme 
je s kolegyní Marií Pavlovskou na zámečku Slatina u Jevišovic, sídlem rodinné Galerie 1602) 
jsem byl rozhořčenou účastnicí obviněn, že jí byl do mysli vsazen nesmírně silný symbol (mí-
něn labyrint), jehož energie se teď nedokáže zbavit. Proto se stejnou cestou po skončení cvičení 
budeme zase vracet, což tehdy nejspíš nezaznělo s dostatečným důrazem. Během rozrušené 
debaty mi pak dále vyčetla, že její učitelé by s takovým postupem nikdy nesouhlasili. Nevím 
sice dodnes, kdo přesně byli její učitelé a proč se v jejich okruhu symboly braly tak smrtelně 

15 Poučena hned několika významovými a výkladovými kontexty (hathajóga, tantrická tradice, hlubinná 
a transpersonální psychologie, soudobá psychosomatika) přistupuje k tématu nezbytného finálního 
uvolnění energie vědomě aktivovaných symbolů nejen na psychické, ale též tělesné úrovni Barbora 
Hu, jejíž knihu Ásana jako symbol považuji v českých poměrech vzhledem k autorkou dosažené 
komplexnosti a zároveň kritické otevřenosti za výjimečnou. 

16 V žádném ze svých textů o tvůrčím psaní jsem se nevěnoval otázkám po bližší povaze mysli, a to 
hlavně z toho důvodu, že jde o komplikovaný filosofický problém, jehož výklad by danou tematiku 
spíše zamlžoval, vždy proto chápu tento pojem v jeho běžném významu, jako ho nahlížíme v každo-
denním užívání; odvážným zájemcům ovšem vřele doporučuji knihu německého filosofa Markuse 
Gabriela I am Not a Brain. Philosophy of Mind for the Twenty-First Century, s jejímž duchem, jak aspoň 
doufám, nejsem nikde v rozporu. 
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vážně, nicméně každý má právo na svůj patos a já sebekriticky uznávám, že jsem tehdy situaci 
hrubě podcenil. Nadále chovám jisté sympatie k dramaterapeutickým a psychomagickým 
praktikám ve stylu Alejandra Jodorowského (Jodorowsky nakonec patří mezi mé oblíbené 
autory a sám si nějaký ten psychomagický akt občas naordinuji, vždy však razantně, homeo-
paticky naředěný),17 přesto nic takového v praxi tvůrčího psaní neprovozujeme. Takže znovu, 
stejnou cestou se budeme po skončení cvičení zase vracet… každý rituál musí být jednoznačným 
způsobem završen a jeho ukončení zřetelně potvrzeno.18 Stejnou funkci kupříkladu naplňuje 
rázné vykročení z role zástupce na závěr terapeutické práce s příslušnou rodinnou konstelací. 
Osobně jsem si zvykl odpoutávat se od jakékoliv významné aktivity po jejím završení dvojitým 
hlasitým tlesknutím, ať už jde o cvičení nebo náročný pracovní program. Své osobní hranice 
je záhodno přiměřeně (asertivně) střežit, což na druhou stranu nevylučuje jejich dobrovolné 
otevření, někdy snad i rozpuštění, pokud se cítíme v bezpečí… 

Vybaveni vytištěným obrázkem číslo jedna (základní labyrint, v určité poloze nám znovu 
připomene tvar mozku) nejprve jenom očima vcházíme do labyrintu a pohledem pozorně 
putujeme ke středu. Vzápětí učiníme se vzpomínkou na Ariadninu nit totéž tužkou (perem, 
pastelkou oblíbené barvy, fixem), svým psacím (kreslícím) nástrojem přitom po papíře po-
hybujeme co nejopatrněji, abychom nikde nepřetahovali (další příležitost vyjádřit respekt 
k hranicím), uprostřed potom zakroužíme na místě, takže vznikne výrazná tečka (klubko?) 
za touto fází cvičení. Splnili jsme jeho první cíl, na dalších několik minut (10–15, maximálně 
20) se s plným vědomím odevzdáváme do (hravé) moci labyrintu. 

3. Bereme do ruky větší, mnohem komplikovanější labyrint (obrázek druhý) a s pohledem 
nenásilně (trochu rozostřeně) upřeným do jeho středu dumáme nad tím, jaké téma se vy-
dáme prozkoumat. Jakmile jsme se rozhodli, vepíšeme do středu klíčové slovo (spojení slov, 
krátkou větu) reprezentující zvolené téma. Právě jsme transformovali abstraktní schéma 
labyrintu v experimentální kreativní matrici, do níž během následujícího časového období 
(viz výše) zapisujeme spontánní asociace přitahované tematickým středem. Jak vidno, jedná 
se v posledku o zvláštní druh ritualizovaného brainwritingu (individuálně probíhající verze 
brainstormingu). Nápady zaznamenáváme přímo na linky labyrintu, které se tak proměnily 
v obloukovité, soustředně organizované řádky. 

17 Ostatně právě takovýmto způsobem v rámci celé tímto esejem prezentované metodiky programově 
ředíme symbolickou, archetypální sílu samotného labyrintu.

18 Vzhledem k tomu, že se zde jedná o svého druhu symbolickou akci, může nám jako teoretické pozadí 
dobře posloužit výklad rituálu v kontextu jógové praxe, konkrétně fáze zaujetí, udržování a opouštění 
každé ásany; takto jej na základě klasických antropologických konceptů vykládá Barbora Hu v již 
pochválené knize Ásana jako symbol, když v rámci tzv. cesty hrdiny (s. 51) mluví o odloučení  
(separace, dodejme s předcházející přípravou), pomezí (liminalita, otevření se chaosu a jeho zvládání) 
a přijetí (postliminalita neboli integrace následovaná zkušenostní proměnou); projít je přitom třeba 
všemi fázemi, obrazně řečeno uzavřít zvnějšku kruh, abychom v něm neuvízli… 
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Psaný pohyb labyrintem se může odvíjet tradičním, lineárně cyklickým způsobem, jestliže 
matricí plynule otáčíme jedním směrem (zleva doprava nebo dle libosti, vždy při zachování 
standardních pravidel brainwritingu). Pomalé jednosměrné kroužení prohlubuje příjemné 
(subhypnotické?) kreativní vytržení, nicméně se v něm skrývá nebezpečí nudy a brzké men-
tální stagnace. Proč tedy přece jenom, navzdory dominující harmonizační tendenci všech 
labyrintů, nezačít alespoň trochu bloudit? Když cítíme, že se momentální proud inspirace 
vyčerpal, změňme směr otáčení, přeskočme na jiný řádek, obnovme pohaslou dynamiku (až 
budeme ze shromážděných podnětů vybírat, situace se bude opakovat) novým nelineárním 
podnětem mimo stávající asociační cyklus. Můžeme k tomu v duchu poznamenat něco jako 
dobře, zkusme to odjinud, co třeba… 

4. Brainwritingová (brainstorming v labyrintu) etapa cvičení skončila. Než ale budeme pokračo-
vat v navazující práci, musíme provést slíbený rituál odpoutání se od působivého, archetypální 
silou nadaného symbolu. Vracíme se stejnou cestou zpět, takže tužku jemně opřeme o zhuštěný 
střed prvního labyrintu a ve vlastní stopě (psací i kreslicí nástroje jsou jednostopými vozidly) 
kroužíme opačným směrem (rozmotávání klubka?). Jakmile jsme venku, zatočíme se zase na 
místě (závěrečný uzlík, zapošito) a na úplný závěr dvakrát důrazně tleskneme, vdechneme 
nosem a vydechneme ústy, uvolníme se. Variant dalšího postupu se nabízí mnoho a všechny 
je z praxe tvůrčího psaní dobře známe. Na nový papír sbíráme slova, která nás něčím oslovují, 
kombinujeme výrazy z labyrintu do krátkých slovních spojení, tvoříme první věty shromažďo-
vané pod sebe jednu za druhou (stratály Edwarda de Bona, nemusí spolu hned přímo souviset). 
Labyrintem jen otáčíme sem a tam, necháváme všechno v něm zachycené volně procházet 
myslí a v příhodném okamžiku začneme spontánně psát (meditativní přístup). Do labyrintu 
jako inspiračního kontejneru se občas a podle aktuální potřeby znovu podíváme, pokud se 
nám zdá, že tvůrčí proces zadrhává. Nahodile z labyrintu vysypeme na papír určité množství 
slov a hledáme způsob, jak je tematicky vhodně propojit (neurobik, mozkový jogging). Po 
skončení rituálu se labyrintem dál nijak nezabýváme a pokračujeme improvizovaným psaním 
v konkrétním žánru (stylu), pro nějž se aktuálně rozhodneme. Labyrintickou kreativní matrici 
naplněnou příslušnými tematickými podněty odložíme stranou (na pár dní, na několik minut) 
a vrátíme se k jejímu obsahu, jakmile původní záměr dozraje… 

Kreativní interpretace osobní cesty labyrintem se nezakládá na přímém popření mystického 
podloží této archaické symbolické struktury. Mysteriózní aspekty takového putování (vnějšího 
i vnitřního) ovšem v přítomném textu vystavujeme různým konceptuálním silám a metodo-
logickým tlakům, abychom se je pokusili vytvarovat v souladu s motivacemi a zájmy praxe 
tvůrčího psaní, s čímž samozřejmě nemusí každý souhlasit. Pokud se jedná o instrumentář 
neurolingvistického programování (NLP), 19 bylo by možné na kreativní matrici labyrintu 

19 NLP jako psychoterapeutickou a koučinkovou metodu vycházející zejména z kognitivní a syste-
mické (kybernetické) tradice, ale také z myšlenek Noama Chomskyho společně založili matematik, 
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uplatnit metodický koncept kotvy, tedy vědomě ustálené psychosomatické opory daného 
psychologického procesu (kotvení neboli anchoring). Samotná kotva (anchor) nabývá podoby 
buď interní, nejčastěji se setkáme s asociační vazbou k určitému místo na těle (pohyby břicha 
v zenové meditaci), případně s mysl stimulujícími afirmačními hesly (mnemotechnické po-
můcky, mantry), nebo externí, kterou představuje předem zvolená část prostoru (asociačně 
spojená s požadovaným působením), respektive ke stejnému účelu vybraný předmět. Tím se 
přibližujeme nejenom hájemství amuletů a talismanů, ale též psychoanalytických přechodových 
objektů (původně podle britského pediatra Donalda Winnnicotta hraček, s nimiž děti v kri-
zových situacích sdílejí svoje pocity a myšlenky, což jim usnadňuje psychický vývoj v různých 
fázích separace). Vytištěný labyrint by potom fungoval jako kotva externí (kreativní přechodový 
objekt?), jeho internalizaci při vzpomínce na onu neblahou letní událost spíše nedoporučuji. 

Za okamžik předáme slovo zřejmě nejznámějšímu propagátorovi neurolingvistického 
programování, americkému kouči osobního rozvoje Anthony Robbinsovi. Připusťme záro-
veň, že titul jeho prodejně stále úspěšné rané publikace Unlimited Power. The New Science of 
Personal Achievement (1986) bude středoevropskému uchu znít poněkud barnumsky. Netřeba 
zastírat ani mnohé kontroverze, které se kolem Robbinsova veřejného působení nakupily. 
Nepasuji se tu však do role jeho morálního soudce, zvláště když citovaná kniha patří k tomu 
nejinspirativnějšímu, co jsem na dané téma četl. NLP na mne celkově působí jako systém 
racionálně přesvědčivých, převážně komunikačních doporučení, určitá zdrženlivost zejména 
co do terapeutických ambicí některých představitelů této nekonvenční metodiky je přesto na 
místě.20 Jestliže někoho dráždí či přímo pobuřuje samotný pojem programování, mějme na 
paměti, že se jedná o dobový stín vržený dosud mnohými autory (včetně filosofů) oblíbenou 
(a pravděpodobně vyvrácenou) představou mentální komputace. My tu navíc mechanicky 
nepřevádíme tvůrčí psaní na zvláštní druh neurolingvistického programování, ale hledáme 
paralelní, pomocné explikační rámce:

„So how do anchors get created? Whenever a person is in an intense state where the mind and body 
are strongly involved together and a specific stimulus is consistently and simlutaneously provided 
at the peak of the state, the stimulus and the state become neurologically linked. Then, anytime the 
stimulus is provided, the intense state automatically results. […]“21 

programátor a psycholog Richard Bandler (* 1950) a jazykovědec John Grinder (* 1940); přes značnou 
akademickou kritiku, jíž se tomuto přístupu dostalo, se NLP v podobě svépomocných seminářů brzy 
rozšířilo z Ameriky do celého světa; rovněž na českém trhu lze nalézt řadu publikací NLP věnovaných, 
uživatelsky nejpřístupněji působí příručka NLP pro každého. Naprogramujte svoji hlavu na úspěch 
trojice autorů, mezi nimiž nechybí Richard Bandler, ostatně právě jeden z jeho kurzů je hlavním 
předmětem knihy. Pokud máte stejně jako já vážné pochybnosti o tom, že by se cokoliv psycholo-
gicky relevantního nacházelo někde v hlavě, vězte prosím, že se jedná o marketingový trik českého 
nakladatele, původní titul totiž zní The Ultimate Introduction to NLP. How to build a sucssessful life. 

20 Podrobněji viz WILDFLOWER, Leni: Skrytá historie koučování, s. 64–66; autorkou poskytnuté zhod-
nocení přínosů a rizik NLP považuji za argumentačně dostatečně přesvědčivé. 

21 ROBBINS, Atnthony: Unlimited Power. The New Science of Personal Achievement, s. 316.
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Anthony Robbinsem užité spojení automatically results možná působí v kreativním kontextu 
nepatřičně, nicméně ani sportovec neprovádí během svého výkonu pouze pasivně mechanické 
pohyby, když se snaží vzhledem k reálnému průběhu závodu nebo zápasu aktualizovat naučené 
stereotypy. Také v tomto případě se myslím jedná více o ritualizaci než automatizaci, podle 
Robbinse zkrátka some athletes do certain things to trigger themselves into state. Účinné zapojení 
kotvy do sportovního zápolení pak konkretizuje snadno ověřitelným tvrzením tennis players 
use a certain rhythm for bouncing the ball or certain breathing patterns to put themselves in their 
best state before they serve.22 Adekvátně nastavené naladění, nabuzení organismu podporuje 
dosahování jakýchkoliv cílů a stává se konkurenční výhodou těch nejlepších mezi skvělými 
(výborných mezi dobrými). Kreativita nepředstavuje v tomto smyslu žádnou výjimku (bez 
ohledu na míru její institucionalizace a profesionalizace). Zvyšování úrovně vlastního sebeřízení 
a seberegulace navíc stojí v ostrém protikladu k externímu řízení a vnucené pseudostimulaci:

„If you‘re in a powerful state with a particular stimulus, chances are it will become anchored. Con-
sistency of a stimulus is a powerful linkage or anchoring tool. If you hear something often enough 
(like advertising slogans), there‘s a good chance it will become anchored in your nervous system. 
The good news is that you can learn to control that anchoring process so you install positive anchors 
and cast out negative ones.“23

The good news is that you can learn to control that anchoring process so you install positive 
anchors. Právě na tom nám v praxi tvůrčího psaní nejvíce záleží, my přece nevyrábíme spi-
sovatele, snažíme se zapojit literární prostředky do širšího vzdělávacího procesu a osobního 
rozvoje. Jednu z podstatných oblastí této snahy představuje vedle ambice zvýšit obecnou 
úroveň sebereflexe a kritického (kreativního) myšlení reintegrace estetického vidění světa do 
stávajícího, zdaleka ne jen školního paradigmatu. Umění není pouhá zábava či zpestření vol-
ného času po skončení náročného pracovního dne, ať už jsme zaměstnáni kdekoliv (vědecký 
provoz nevyjímaje). Umělecká tvorba se odedávna podílela na formování našeho světa, všech 
kultur a civilizací (dějiny lidstva začínají jeskynními malbami, prvními nástroji a ozdobami, 
nikoliv první fyzikální teorií), jež také pomáhá udržovat. Umění je specificky lidským způsobem 
vnímání skutečnosti a ve vztahu k vědeckému bádání rovnocenným prostředkem její interpretace. 
Považoval bych za prohřešek proti vlastní profesní tradici, kdybych teď nepřipomněl domácí 
literárněvědnou veřejností nemístně opomíjený, Zbyňkem Fišerem editovaný svazek Tvůrčí 
psaní v literární výchově jako nástroj poznávání (Brno 2012, Munipress). Není pochyb o jeho 
solidním vědeckém fundamentu, všechny v něm obsažené studie však především směřují 
k rehabilitaci estetické, v tomto případě literární výchovy.

Relaxovaně uzemněni (ukotveni) ve vlastním těle můžeme kreativní energii labyrintu 
podle potřeby kdykoliv přivolat ve vzpomínce nebo si obrazec (druhý v pořadí) jako pracovní 

22 Tamtéž, s. 320. 
23 Tamtéž, s. 318.
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(brainwritingovou) matrici ke konkrétnímu účelu znovu vytisknout. Setrváváme přitom 
na stanovisku, že i ty nejosvědčenější metody zůstávají v posledku pouhými metodami a po  
příslušných vhledech, které nám zprostředkovaly, nám otevřená mysl velí je opustit, metaforicky 
vyjádřeno (společně s dávnými alchymisty i dnešními buddhisty) rozpustit. Na žádné z metod 
si nepěstujeme závislost, evolucionistická maxima use it or lose it se mění v nezávazné, ovšem 
praxí dobře ověřené doporučení use it and lose it. Jak přitom nevzpomenout na nejslavnější 
zlomek z Hérakleita, respektive na taoistickou radu nezadržovat vodní proud. Pokud jde 
o Anthony Robbinse, ten v přípravných úvahách o psychologickém působení kotvení zdůrazňuje 
jeho povahu coby metaprogramu zahrnujícího příslušné vnitřní vzory (internal patterns). Pro 
naše účely ona metaúroveň (spojená s metadovednostmi, o nichž jsem také psal)24 představuje 
schopnost nalézt či ad hoc pro sebe vytvořit funkční opory efektivního psaní:

„[…] Metaprograms are the keys to the way a person processes information. They‘re powerful internal 
patterns that help determine how he forms his internal representations and directs his behaviour. 
Metaprograms are the internal programs (or sorts) we use in deciding what to pay attention to. […]“25 

Symbolická forma labyrintu prošla během historického vývoje všech kultur, ve kterých se 
kdy objevila, množstvím proměn a v průběhu přítomných úvah o jejím aktuálním významu 
upevnila svou pozici (jak doufám) jedné z vnitřních reprezentací (internal representations) 
kreativního procesu. Po dobu experimentálního zapojení do praxe tvůrčího psaní se labyrint 
stává praktickým nástrojem osobního procesování tvořivých impulzů vycházejících z daného 
tématu (the keys to the way a person processes information). Neztrácejme však ze zřetele, že se od 
začátku mělo jednat především o jakýsi pokušitelský nápad, trochu šibalský pokus lehce zatřást 
jednou inspirativní tradicí a utilitárně vyčkat, zda nepadne pár plodů. Nevidím proto důvod 
dodatečně nadměrně zvážnět a podlehnout pro změnu sugestivní dikci neurolingvistického 
programování. Nesouvisí snad robbinsovská unlimited power zejména s odvahou svobodně 
tvořit z naší vlastní, obratnými prostředky (buddhistická upaja) otevřené síly? Co jiného by 
ostatně v labyrintu kroužilo, pohupovalo se a hledalo nové a ještě další cesty svého vyjádření? 
Tradice není vždy pouze úctyhodným zdrojem inspirace, mívá také svoji tíhu, často nemalou. 
Setřeli jsme několik smítek zlatého prachu ze zrcadla mysli, máme je na prstech a obdivujeme 
jejich třpytivý lesk. Zbývá tedy už jenom zlehka se nadechnout… a pak fouknout. 

24 Viz Metodika důvěry. Metadovednosti v tvůrčím psaní, in: Povytažený dráp…, s. 65–75.
25 Unlimited Power… , s. 254. 
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Pod maskou smích Jarmily 
Loukotkové

FRANTIŠEK VŠETIČKA

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

Jarmila Loukotková patří k těm spisovatelům, jejichž budoucí profesní zájem ovlivnila škola. 
V jednom interview o tom řekla: „Již od třinácti let mě začal naplňovat zájem, ba láska k an-
tickému starověku. Začalo to tehdy na reálném gymnáziu, když jsem poprvé v sekundě z úst 
profesorky A. Chocholové uslyšela vyprávět o antických dějinách. Pak tomu nasadila korunu ještě 
latina od tercie.“1 Antika, zejména její římské údobí, se později stala stěžejním námětovým 
okruhem jejích prací. První z nich vydala ještě jako gymnaziální studentka roku 1940. Šlo 
o povídkový soubor z římského starověku s názvem Jasmín. Děl s těmito náměty je v tvorbě 
Jarmily Loukotkové celá řada, poněkud zvláštní postavení v nich však zastává obsáhlý román 
Pod maskou smích z roku 1977. Toto postavení je dáno jednak jeho uměleckými kvalitami, 
jednak také tím, že pojednává o umělci – o římském dramatikovi a básníkovi Publiu Terentiovi 
Aferovi. Vzhledem k tomu, že Terentius jako dramatický autor musel při výstavbě svých her 
myslet rovněž na jejich uspořádání, je proto nepochybně vhodné zaměřit se právě na tuto 
technickou složku v textu, jenž je tomuto velikánovi věnován.

Autorka rozvrhla svůj román o Terentiovi do čtyř částí a jednotlivé části ne do kapitol, ale 
do nestejně rozsáhlých hlav, jež navzájem oddělila citáty z antických klasiků. Tento způsob 
členění je architektonickou zvláštností. Citáty nebo úsloví oddělující jednotlivé hlavy mají 
specifickou funkci – resumují mnohé, co se odehrálo v předchozí hlavě, a představují tak 
jakéhosi součinitele obsahu.

Úsloví, jichž Loukotková hojně používá, oddělují nejenom hlavy, nýbrž zakončují rovněž 
jednotlivé části. První, druhou a třetí část uzavírají citáty protagonisty Terentia. Pouze poslední 
část ukončuje Katónovo zavilé a završující: „Já ovšem razím jedinou zásadu: srovnat Kartágo se 
zemí!“2 Také motto k celému románu pochází od Terentia: „Nelze říci nic, co by někdy někdo již 
nebyl řekl.“ V citátech a úslovích se střídají rozmanití představitelé antické kultury, autorem 
jejich největšího počtu je však Publius Terentius.

1 Historie je její láskou (ptal se Josef Klempera). Práce 16. 4. 1983, č. 89, s. 8.
2 Cituji z 1. vydání – Jarmila Loukotková: Pod maskou smích. Praha, Melantrich 1977.
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Román začíná (a končí) známými slovy senátora Porcia Katóna o Kartágu, která byla 
výše citována. Celá první část je potom návratem k událostem, jež předcházely Katónův 
výrok v římském senátu. Senátorův výrok představuje monologický incipit, který je totožný 
s explicitem románu. Latinská a česká verze Katónova úsloví odděluje pak hned na začátku 
první hlavu od hlavy druhé.

Katónovo vykřikování o tom, že Kartágo musí být srovnáno se zemí, se v románě opakuje 
a představuje jeho hrozivý leitmotiv. Vůdčí motiv je v některých případech zdůrazněn tím 
způsobem, že tvoří vstupní větu hlavy. Děje se tak v těch architektonických jednotkách, v nichž 
závažnější roli hraje autor tohoto dogmatu – Kató „Zásada“. Dvojnásobně výhružným se tento 
leitmotiv stává na začátku hlavy, v níž došlo k premiérovému uvedení první Terentiovy hry – 
v dané chvíli jde totiž o vše (v prvním vydání s. 330n.).

Ve výjimečném případě se leitmotiv a jeho smysl rozvine do celé hlavy; stane se tak tehdy, 
když má rozhodující slovo Marcus Porcius Kató. Jeho úslovím taková hlava rovněž končí 
(v prvním vydání s. 427n.). Závažné je autorkou vždy umístěno na stejně závažné architek-
tonické místo.

Vedle leitmotivu zahrnuje Loukotkové román rovněž další druh motivu, a to stavebný 
motiv, který má navíc charakter motivu metamorfního. Tento motiv sestává z několika variant, 
avšak nejdůležitější jsou tři. V druhé části se odvine scéna, v níž se na veřejnosti hraje tragédie 
Popíllia Laenata, která propadne. Jmenuje se Osudná slavnost a Publius Afer, tehdy ještě otrok, 
ji neprozřetelně před autorem označí za „ostudnou slavnost“. Další dvě varianty proběhnou 
v třetí části. Druhou variantou je výjev, v němž Publius Terentius odříkává své verše, jež Fa-
villa, která ho miluje, právem pocítí jako prázdné, hluché. Publius Afer si to vzápětí uvědomí: 
„Nebýt Favilly, utržil bych v důvěrném kroužku přátel stejnou ostudu jako před lety Popíllius na 
veřejnosti. Byla by to ,ostudná slavnost‘ tentokrát pro mě, protože bych pronášel nepřirozená, za-
tuchlá slova, místo abych tryskal živým, občerstvujícím pramínkem. Jsem ušetřen prohry dnešního 
večera i neúspěchů v divadle.“ K završující metamorfní variantě dochází krátce nato ve scéně, 
v níž Publius Terentius předčítá v úzkém soukromí svou první hru Dívka z Andru; divadelní 
kus a Publiův přednes označí herec Ambívius Turpió za boží slavnost. Dávná ostudná slavnost 
se proměnila v božskou také danou situací, neboť vše se odehrává při prvním střetnutí Publia 
s Laenatovou dcerou Popíllií, která se stane jeho láskou. K výraznosti a významnosti motivu 
přispívá také to, že po jeho završení následuje několik jeho dalších ozvuků.

Katónova zkázonosná prognóza o zničení Kartága, tento románový leitmotiv, rovněž 
naznačuje, že její mluvčí je intrikán. V nejobnaženější podobě se tato role projevuje v druhé 
části, kde Kató jedná se Syřanem o vydání kartáginského Hannibala Římu, přesněji snaží se 
vyjednat, aby syrský král Antiochos porušil právo Hannibalova asylu a zradil jej. Loukotková 
neobyčejně detailně rozvádí způsob Katónova uvažování a jednání. Intrikán Kató je v románě 
tím neustálým a nepřestajným hybatelem, který v pozadí ovlivňuje také existenci samotného 
protagonisty.

Jak již bylo mnohokrát řečeno, protagonistou románu je Publius Terentius Afer, původem 
Libyjec žijící mezi Kartáginci, jenž se posléze jako sžitý Kartáginec dostane mezi Římany. 
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Navíc se ocitne v Římě před konečným zničením Kartága (román se odehrává v 2. století před 
Kristem mezi druhou a třetí punskou válkou). Talentovaný Publius Terentius se s Římem plně 
sžil a jako básník a dramatik obohatil jeho kulturu. Protagonistova postava je tak provázena 
rozpory, které se vinou od počátku románu, neboť Terentius se dostal do Říma jako kartá-
ginský otrok. Tento rozpor jednoznačně vyjádřil v titulu recenze románu Jaroslav Pecháček, 
když ji nazval: Věčný cizinec.3

Terentius Afer představuje v románě natolik stěžejní postavu, že už v první hlavě třetí části 
může Loukotková použít deviačního momentu. V celé této hlavě vystupuje totiž mladík, jemuž 
autorka postupně přisuzuje Terentiovy charakteristické znaky. Zpočátku je to pro čtenáře 
postava neznámá, teprve v dalším líčení dostává příznačné rysy a znaky Terentia. Autorčin 
deviační postup je v tomto případě doveden důsledně až do konce, neboť v celé hlavě není ani 
jednou uvedeno jméno zobrazované postavy.

Vedle protagonisty vytvořila Loukotková v románě blíženeckou dvojici. Objevuje se už 
v kartáginském období a reprezentuje ji libyjský hošík Hannutrasův (budoucí římský Terentius 
Afer) a synek Hasdrubalův. Jejich přátelství je přeťato vysláním Hannutrasova chlapce do řím-
ského otroctví. Blíženecká dvojice je omezena na první část, avšak i v dalším textu, tj. v období, 
kdy protagonista žije již v Římě, často na svého druha vzpomíná: 

„Připadá si sám a opuštěný. Aspoň kdyby tu byl Hasdrubal. Stačilo by mu pomyšlení, že také on je 
tady v Římě, byť u jiného pána, a že i on na něj myslí. Jestlipak je Hasdrubal doma v Kart-Hadaštu 
myšlenkami takto u něho a s ním?“

Nový otec Hannutrasova chlapce Lukánus Terentius chce ze svého syna Gáia a Publia 
Terentia Afera (jak je kartáginský otrok v Římě nově jmenován) vytvořit podobnou dvojici, 
což se mu průběžně nedaří, poněvadž jde o dva protikladné zjevy. Publia Afera zpočátku sice 
zachrání skutečnost, že se dostane do rodiny, v níž si jejich syn horoucně až nepříčetně žádá 
bratra. Tato touha a náklonnost je ovšem pouze dočasná a postupně se změní v nenávist. 
Pro Gáia Terentia není v konečné fázi Publius Afer ničím jiným než kartáginským otrokem. 
Paradoxem přitom zůstává, že obě postavy spojuje vztah k jediné ženě, krásné Popíllii, která 
se stane milenkou Publiovou a ženou Gáiovou. Autorčina kombinační schopnost je v tomto 
směru neobyčejně velká a nepochybně záměrná.

Obojí blíženecké pouto – s Hasdrubalem a posléze s Gáiem – je zpřetrháno, pokaždé však 
z jiných důvodů, v podstatě tedy z důvodů protikladných.

Oběma blíženeckým dvojicím odpovídají v románě postavy dvou anticipantů. Prvním je 
herec a provozovatel divadelních kusů Ambívius Turpió. V souvislosti s Terentiem (který toto 
jméno ještě v Římě neobdržel) cituje Pindara: 

Duše takto převtělené
svatými heroji zvou
pro budoucnost smrtelníci…

3 Jaroslav Pecháček: Věčný cizinec. Literární měsíčník 7, 1978, č. 9, s. 112–113.
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Jde o nejasné verše vztahující se k budoucnosti kartáginského hocha. Sám Lukánus, jemuž 
jsou určeny, jim neporozumí, což není divu, neboť Pindarovy verše jsou zašifrované. Antici-
pace je závažná ve dvojím smyslu – pronáší ji herec a nadto ve verších. Obé spolu harmonuje, 
neboť z Terentia se skutečně stane dramatik a básník. Ambívius Turpió se navíc stává jedním 
z mála vytrvalých přátel Terentiových.

Vztahuje-li se první anticipace k protagonistovi, pak druhá má obecnější ráz. Scípió Africký, 
římský vítěz nad Hannibalem, právě o něm ve společnosti pronese: „Hannibal skončí, pamatujte 
na mě, vlastní rukou. Aby neskončil naší, římskou.“ Scípió tuto předpověď sdělí v přítomnosti 
zarputilého Katóna. Hannibal skončí skutečně tak, jak Scípió předpověděl – nakonec se sám 
otráví. Stane se to v čase, kdy ze světa odchází i jeho protivník a anticipant Scípió Africký.

Loukotková předpovídá nejen pomocí anticipantů, ale také prostřednictvím onirických 
scén. V druhé části má Gáius Terentius sen o tom, jak zajel s vozíkem do kalné modré louže. 
Jde o náznak společenského neúspěchu, který však už v románě proběhl během divadelního 
představení. Jde tedy o onirickou scénu opožděnou, jež nepřímo souvisí s opožděností a ne-
upřímností toho, k němuž se vztahuje.

V téže části má Gáius sérii snů, v nichž se mu vyjevuje, co pořídí s Publiem Aferem, až 
zemře jeho otec a on se stane jeho pánem. Do všech těchto snů pronikají záštiplné představy 
o tom, jak poníží a pokoří kartáginského otroka. Gáiovy onirické tužby se nakonec zbortí, 
když jeho umírající otec Lukánus daruje Publiu Aferovi svobodu. Tímto osvobozujícím aktem 
a Lukánovou smrtí se uzavírá druhá část románu, která nese název Otrok.

Snové představy zachvacují i další postavy, např. Favillu, jíž se zdá sen, v němž slaví svat-
bu s Publiem Aferem. Sen je zvýrazněn tím, že se jí zdál o svátcích. Tento zdánlivě nemožný 
sňatek (Favilla je podstatně starší) se sice neuskuteční, ale Publius a Favilla žijí posléze bez 
sňatku jako manželé.

Sny konečně dotírají i na protagonistu – Publiu Aferovi se jedné noci zdá, že se propadá 
v rašeliništi hloub a hloub. Jde o zjevnou předzvěst konce jeho vztahu s Popíllií. Čtenář je 
s touto skutečností obeznámen už v předchozí hlavě, avšak Publius Terentius se o Popílliině 
tajném sňatku dovídá dodatečně od přítele Scípia.

Vedle onirických scén vytváří Loukotková rovněž scény variační, z nichž všechny se 
vztahují k protagonistovi. Na začátku románu ještě jako Hannutrasův synek přihlíží vjezdu 
numidského krále Massinissa do Kartága, kde se král chová jako vítěz. V pozdní části prózy 
je Publius Terentius svědkem příchodu poraženého makedonského krále Persea do Říma. 
Jde o protiklad, ale v obou případech mu vyvstává na mysli budoucí osud Kartága. Jde ovšem 
o protiklad pouze částečný, neboť numidský král Kartágiňany pohrdá a dělá v zákulisí vše, 
aby moc Kartága omezil, nebo je spolu s Římem přímo zničil. V tomto smyslu nastává mezi 
oběma scénami jistá paralela, která má svůj odraz v tom, že Publius Terentius v obou výjevech 
nezbytně přemýšlí o budoucnosti Kartága.

Poněkud jiný ráz má variační scéna, jež se odehrává krátce po Publiově přibytí do sídla 
Lukána Terentia. Podvojná scéna se odehrává v Lukánově zahradě u mramorové lavičky. 
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Nejprve zde Publius provádí krvavou oběť kartaginskému bohovi Baalovi, později se u ní 
objevuje náhodně po rozhodující rozmluvě s Lukánem. Poprvé se tak stane po příchodu do 
Lukánova domu a na konci jeho dětství, podruhé po odchodu z tohoto sídla a na začátku 
vlastního jinošství.

Vedle uvedených scén zahrnuje román rovněž scénu paralelní – je to scéna zachycující 
počátek lásky mezi Publiem a Flammeou. Výjev znázornila Loukotková tak, že oba hrdinové 
po stavu rozmýšlení a rozjímání si jdou navzájem vstříc. Publius k Flammeně: „Tak, jak je, 
pouze v tunice a domácích sandálech, vychází Afer z domu.“ A stejně tak v následující hlavě 
vyjde k němu Flammea: „Tak, jak je, v domácích sandálech, bez závoje.“ Obě kartáginské duše 
se posléze spojí. Navíc se propojí také v závěrečné scéně románu, v níž oba (v rozporu s his-
torickou skutečností) odjíždějí do ohroženého Kartága.

Jarmila Loukotková patří k autorům, kteří své stavebné prostředky neopakují. V její dří-
vější tvorbě bychom našli snad pouze figuru anticipanta ve villonovském románě Navzdory 
básník zpívá (tam jím je postava slepé Gabriely). Jinak Loukotková tvárně a stavebně neustále 
obměňuje a hledá.

Pokud jde o vlastní literární generaci, má Jarmila Loukotková typologicky blízko ke dvěma 
prozaikům – k Edvardu Valentovi a Františku Neužilovi. Valenta podobně jako Loukotková 
uplatňuje ve své tvorbě leitmotiv a postavu anticipanta – obé v románě Druhé housle. Neužil 
pak v románě Královna Eliška Rejčka použil onirických scén. V obou případech nejde pouze 
o generační druhy, ale také o významné tvůrce historické prózy (Valentovy Druhé housle 
zobrazují africkou cestu Emila Holuba).

Výrazná tendence Jarmily Loukotkové ke „scénování“, tj. k tvoření dílčích scén (oniric-
kých a variačních) souvisí s celkovým architektonickým uspořádáním díla. Loukotková je 
rozmáchlý epik, její syžetové sdělení představuje narativní proud, jenž není usměrněn do 
jednotně koncipovaných kapitol, nýbrž do různě rozsáhlých a neoznačených hlav. Tento 
narativní spád reguluje tím, že do strukturně závažných hlav vkládá neméně závažné scény. 
Tektoniky románového textu tak dosahuje a dociluje zejména pomocí stavebně zaměřených 
scén a za pomoci profilovaných postav.

Postavy jsou další konstrukční kategorie, na kterou klade Loukotková zjevný důraz. V po-
slední části románu promýšlí Publius Terentius výstavbu své nové hry, zejména charakter 
jejích postav. Je to vyznání Terentiovo, ale zároveň vyznání jeho tvůrkyně – a nepochybně 
především jeho tvůrkyně: 

„Každý chce říci svoje poslední a závěrečné slovo, podstoupit svůj konečný a rozhodující čin, a já 
musím k tomuto cíli své postavy dovést, stejně jako jsem co malý chlapec v zastrčeném výklenku dal 
domluvit své lahvičce od voňavky, dopřál pronést pravdu života hrotu zlomeného šípu. Tvůrce není 
samovládný tyran, je to jen poslušný a poslužný tajemník; neurčuje postavám jejich vlastnosti, nýbrž 
zpytuje, jaké mají, a když se s nimi obeznámí, radí jim pouze, často nabádá, tu a tam přesvědčuje, 
někdy se pokouší i o nátlak – ale nikdy doopravdy neznásilňuje. Nikdy nenahání své hrdiny jako 
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ovce, kam chce on, nýbrž je vždycky sleduje jako bdělý pes, kam jdou sami. A všichni, všichni směřují 
k svému naplnění. Touží, prahnou po něm.“ 

Je zcela zákonité, že se toto vyznání objevuje právě v závěrečné fázi díla. Ostatně už římští 
latiníci, k nimž Publius Terentius Afer patřil, zastávali Ovidiův postulát: Finis coronat opus.

(Své studii jsem dal název Pod maskou smích Jarmily Loukotkové, tj. titul díla plus jeho 
autor. Propojíme-li obě tyto složky, spojíme-li je, pak název říká, že Loukotková tajila pod 
maskou smích. Je na tom hodně pravdy, neboť otrocké postavení Publia Terentia do značné 
míry připomíná obdobné, ne-li horší postavení nejednoho tvůrce v normalizačním období, 
kdy román vznikal.)

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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Sbírka Tisíc a jedna noc 
známá neznámá

ZUZANA WRANA

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

Snad nejznámější památka arabské pololidové literatury, monumentální sbírka Tisíc a jedna 
noc (Alf lajla wa lajla) je standardně řazena k tzv. arabské literatuře, a to zejména z jazykových 
důvodů, ale rovněž proto, že na procesu jejího formování mělo zásadní podíl arabské pro-
středí. Je však nabíledni poukázat, že ačkoliv můžeme rovněž diskutovat o vágnosti a přílišné 
obecnosti označení „arabská literatura“, sbírka Tisíc a jedna noc v sobě zahrnuje výtvory lidové 
fantazie a fabulačního umu Orientu v širším slova smyslu, od Indie přes Persii až po Blízký 
východ a severní Afriku. Jedná se tedy o nadnárodní dílo, které stojí kdesi na pomezí hned 
několika literatur.

Kompletace sbírky

Úplné počátky sbírky Tisíc a jedna noc je záhodno hledat na indoíránském území, přičemž 
nejstarší složky příběhů pocházejí z Indie, nicméně v Persii byla řada příběhů obohacena o nové 
motivy, zejména tamější reálie. Zde hovoříme o příbězích z 8. – 9. století, avšak již několik 
staletí dříve, v podstatě už od dob předislámské Arábie, byla mnohá vyprávění tradována orální 
formou. Lidoví recitátoři a vypravěči, tzv. hakawātī, povídali kratší i delší příběhy v mešitách, 
na tržištích a v městských centrech za dlouhých ramadánových nocí, při jiných religiózních 
slavnostech či jen tak k zpříjemnění horkých letních večerů. Vypravěč byl v úzkém kontaktu 
se svými posluchači, častokrát je oslovoval, upozorňoval na změnu dějové linie a také přizpů-
soboval a obměňoval přednášené kusy danému publiku.

Za předchůdce Tísíce a jedné noci můžeme považovat sbírku Tisíc vyprávění (Hazár afsáná),1 
jež vznikla během sásánovské epochy v pehlevském jazyce2 a již na počátku vlády Abbásovského 

1 Mnoho badatelů se domnívá, že se nejedná o označení přesného počtu, jde jen o vyjádření jistého 
vysokého čísla, aby bylo jasné, že oněch nocí bylo mnoho. (KOBZOŠOVÁ, K. Tisíc a jedna noc v pre-
menách času. In: Nový Orient, 2011, roč. 66, č. 4, s. 51–54.)

2 Jedná se o tzv. střední perštinu; používala aramejskou abecedu. (JONES, W. A Grammar of the Persian 
Language (Classic Reprint). Londýn: Fb&c Limited, 2017, s. 53.)
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kalifátu (750–1258) byl vyhotoven její překlad do arabského jazyka.3 Ibn-an Nadīm (asi 
932–995) ve svém literárněhistorickém díle Fihrist (česky Katalog) informuje, že se jedná 
o sbírku asi 200 příběhů, které jsou rozděleny do 1000 jakýchsi nocí.4 Již v Tisíci vyprávění 
lze pozorovat známý motiv o králi, jenž se každý den ožení s novou ženou a následujícího 
jitra ji nechá popravit, až dokud nepozná okouzlující Šahrazád, která mu vypráví příběhy na 
pokračování, čímž se jí podaří nejen zachránit si život, ale také získat královu přízeň na svou 
stranu.5 Nadīm ve Fihristu nicméně suše dodává, že se podle něho jedná o zcela bezcenné 
a velmi špatně zpracované historky, potažmo kolekci.6

Kolem původu a putování sbírky však doposud panuje hned několik otazníků. Jeden 
z nejstarších dochovaných fragmentů sbírky, jemuž se věnovala především badatelka Nabia 
Abblott (1897–1981), se nyní nachází v Orientálním institutu v Chicagu.7 Abblott objevila 
během svého výzkumu asi 6 manuskriptů egyptské provenience z raného 9. století, které  
obsahovaly několik zlomků epických příběhů a měly název Tisíc nocí. V těchto manuskriptech 
se nacházela mj. i zmínka o rámcovém příběhu o Šahrazád a sultánovi.

V 11. století tato sbírka patrně doputovala z Indie přes Persii až do egyptského prostředí, 
kde se lehce mění a přizpůsobuje místnímu prostředí. Egyptský historik al-Kurtī se již zmi-
ňuje o existenci sbírky Tisíc a jedna noc ve 12. století.8 O přidání „jedné noci“ existuje několik 
teorií, nicméně nejpravděpodobnější se jeví ta, že poslední noc byla dodána jako označení pro 
rámcový příběh o Šahrazád a králi Šahrijárovi. Tradičně se v debatách odborníků vyskytuje 
domněnka, že se dílo dostalo do Egypta až po dobytí Bagdádu Mongoly (1258). Jisté je, že 
sbírek příběhů s tímto či podobným názvem kolovalo ve středověku arabským světem více, 
a tudíž není jednoduché určit, o kterou sbírku konkrétně se mohlo jednat; teoreticky mohou 
být obě výše uvedené hypotézy pravdivé. 

Sbírka prošla několika vývojovými stádii, avšak dle tematiky a žánru jednotlivých pří-
běhů jsme schopni rozdělit opus na několik stěžejních částí. Do první části spadají indické 
a perské příběhy, které obsahují jednak samotný rámec všech příběhů, povídání o Šahrazád, 
dále také zvířecí bajky, vyprávění o démonických bytostech a milostné příběhy především 
z Persie. Z prostředí Bagdádu, pocházejí vyprávění s pozůstatky starých mezopotámských 
mýtů (kupř. vyprávění o živé vodě), stejně jako cykly příběhů o sunnitské dynastii Abbásovců 
a chalífovi al-Rašídovi. Z káhirské oblasti pochází především humorná a anekdotická vyprávění 

3 OLIVERIUS, J. Svět klasické arabské literatury. Brno: Atlantis, 1995, s. 367–368.
4 Ibn an-Nadīm (přibližně 939–995), literát a historik, autor díla Soupis (Kitāb al-fihrist). Jedná se v pod-

statě o soupis všech knih, které byly doposud napsány arabsky. (OLIVERIUS, J. Svět klasické arabské 
literatury. Brno: Atlantis, 1995, s. 286; DODGE, B. (ed.) The Fihrist of al-Nadīm: A Tenth-Century 
Survey of Islamic Culture. New York: Columbia University Press, 1970.)

5 Původně se tato žena jmenovala Šírázád.
6 DODGE, B. (ed.) The Fihrist of al-Nadīm: A Tenth-Century Survey of Islamic Culture. New York: 

Columbia University Press, 1970.
7 ABBOTT, N. A Ninth-Century Fragment of the „Thousand Nights“: New Light on the Early History 

of the Arabian Nights. In: Journal of Near Eastern Studies. VIII (3), 1949.
8 OLIVERIUS, J. Svět klasické arabské literatury. Brno: Atlantis, 1995, s. 367.
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o obyčejných lidech a nadpřirozených bytostech; paroduje se starý arabský žánr qasīda,9 také 
se humorizují vlastnosti jako hloupost, lakota či omezenost a častým terčem posměchu je 
faqih (hloupý právník) anebo qādī (podplacený soudce). Historik a arabista Gustave Edmund 
von Grunebaum (1909–1972) dokázal, že sbírka obsahuje i delší příběhy koptského původu, 
a dokonce i jisté staroegyptské motivy.10 Rukopisy pocházející z prostředí Egypta jsou každo-
pádně nejúplnějšími textovými zápisy.

Jednotlivá vyprávění jsou většinou podávána naivně výpravným stylem, některá zrcadlí 
vysoký vypravěčský styl, jenž obsahuje gradaci napětí, důmyslné zápletky, epické retardace 
pomocí opakování scén či drobných epizod a psychologické motivace protagonistů. Stylisticky 
lze hovořit o hojném používání ustálených formulí, konstantních epitet, párových synonym 
a časté zálibě v nadsázce.11 Jazyk je velmi živý, srozumitelný širokému spektru recipientů 
a častokráte obsahuje dialektismy zejména z egyptského prostředí. Ne všechny příběhy v Ti-
síci a jedné noci jsou dokonalé, ať už z formálního či obsahového hlediska. Rozhodně je ale 
pozoruhodné pročíst si sbírku v celé její různorodosti, která právě ukazuje diversifikaci zemí 
Blízkého východu, jejich sociálních vrstev a regionálních úzů.

Tisíc a jedna noc se objevuje v Evropě

Člověkem, který sbírku představil Evropě a obecně západnímu světu, byl francouzský vzdělanec 
a diplomat Antoine Galland (1646–1715), který byl poslán na Blízký východ francouzským 
králem Ludvíkem XIV., aby tam sehnal arabské rukopisy pro rozšíření královské sbírky 
manuskriptů. Během této mise Galland narazil na velmi různorodou sbírku poskládanou 
z drobných próz, ale parciálně i z poezie.

Galland pobýval na Blízkém východě zejména v 70. a 80. letech 17. století, během nichž 
se zdokonaloval v jazykových dovednostech v arabštině, perštině a turečtině a sbíral nej-
různější manuskripty pro Francii. Kolem roku 1698 Galland přeložil příběh o námořníkovi 
Sindibádovi, který je v dnešní době standardně znám pod názvem Sedm cest námořníka 
Sindibáda. Tento text ale Galland našel jako samostatný nezávislý rukopis, který se sbírkou 
Tisíc a jedna noc původně nijak nesouvisel. Byl to tedy právě Galland, francouzský badatel,  
a nikoliv krásná Šahrazád, kdo do sbírky Tisíc a jedna noc zahrnul nový překlad série vyprávění 
o statečném Sindibádovi. Paradoxní je, že tento příběh se objevuje v kompletní sbírce Tisíc 
a jedna noc psané v arabštině až poté, co byla tato sbírka kompletně přeložena z francouzského 
jazyka do arabského.12 

9 Předislámský básnický literární útvar, který se standardně skládá ze 4 částí: milostný úvod (nasīb), 
popisování krajiny (wasf), sebechvála (fachr), panegyrika (madh).

10 Zevrubněji k problematice vizte: GRUNEBAUM, G. E. von & GERHARDT, Mia I. The Art of Sto-
ry-Telling. A Literary Study of the Thousand and One Nights. In: Journal of the American Oriental 
Society. 84 (1):85, 1964.

11 OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Brno: Atlantis, 1995, s. 361–363.
12 POMERANTZ, M. A. Tales from the Crypt: On Some Uncharted Voyages of Sindbad the Sailor  

Introduction. In: Narrative Culture. Vol. 2, č. 2. Detroit: Wayne State University Press, 2015, s. 250–269.
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Galland původně pracoval s manuskriptem Tisíce a jedné noci, přičemž tento originální 
rukopis syrské provenience se nám dochoval ve třech individuálních kopiích a dnes se nachází 
v národní knihovně v Paříži. Soubor manuskriptů je datován do pozdního 15. století a jistě 
není kompletní, jelikož obsahuje pouze 35 vyprávění rozptýlených do přibližně 271 nocí. 
V tomto bodě Galland jistě narazil na problém a čelil tak rozhodnutí, jak tuto sbírku co nejlépe 
představit evropskému publiku; jeho cílem bylo předložit příběhy pokrývající 1001 nocí, tudíž 
pro něj bylo nemyslitelné, aby jeho překlad obsahoval pouhou čtvrtinu příběhů. 

V roce 1697 vydal Charles Perrault (1628–1703) ve Francii sbírku pohádek Les Contes de 
ma Mère l‘Oye, kde se objevily evropské lidové pohádky (mj. též Popelka či Šípková Růženka), 
které se okamžitě těšily velké čtenářské přízni. Galland se rozhodl využít situace, kdy se do-
staly pohádky u pařížského publika do nebývalé obliby a během let 1704–1717 publikoval 
po částech sbírku exotických orientálních pohádek a příběhů pod názvem Les Mille et une 
nuits, contes arabes traduits en français. V tomto vydání vyšel překlad syrského manuskriptu, 
knihy o Sindibádovi a mnohých moderních rukopisů s příběhy, které se toho času objevily 
na tržištích v Káhiře. Dalších sedm cyklů příběhů do sbírky mu poskytl jistý Syřan v Paříži, 
které posléze Galland do sbírky převyprávěl vlastními slovy na základě poznámek z rozhovoru, 
který spolu vedli.13 

Mezi nové příběhy kolekce přidané Gallandem patří i ikonické narativy Tisíce a jedné 
noci jako třeba Alī Baba a čtyřicet loupežníků či Aladin. Do sbírky byly následně přidány ještě 
pohádky turecké provenience, které dokonce překládal úplně jiný překladatel, ale editor knihy 
chtěl mít více příběhů a údajně se ani neobtěžoval o této skutečnosti Gallanda informovat.14 
Ve finále byla tato francouzská sbírka pohádek dosti vzdálená od originálních arabských 
manuskriptů, ze kterých Galland čerpal. Jedná se tedy o jakéhosi literárního Frankensteina 
vytvořeného z velmi nesourodých zdrojů.

Hned po vydání byla Gallandova sbírka přeložena z francouzštiny do mnoha evropských 
jazyků. I když dnes spousta překladů hlásá, že jsou původními překlady z arabštiny, většinou 
se jedná o překlad či interpretaci Gallandovy sbírky ve francouzském jazyce.

Závěr

V evropském, ale i americkém prostředí docházelo následně v 19. a 20. století k publikaci 
mnoha přepracovaných vydání a fenomenální sbírkou Nocí se zaobíralo ještě nemálo orienta-
listů, překladatelů a lingvistů. Představení sbírky Tisíce a jedné noci nejprve evropské a později 
světové kultuře před více než třemi sty lety mělo rovněž značný vliv na všechny oblasti umění. 
Od dob romantismu sloužily její příběhy téměř permanentně jako nevyčerpatelný zdroj inspi-
race, čímž přispěly ke vzniku značného počtu důležitých děl západní tvůrčí představivosti, ať 
už hovoříme o literatuře, hudbě, divadle, filmu či výtvarném umění. Jak uvedl Robert Irwin 

13 Ibidem. 
14 FUDGE, B. More Translators of The Thousand and One Nights. In: Journal of the American Oriental 

Society. Vol. 136, č. 1. Michigan: American Oriental Society, 2016, s. 135–146.
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ve svém díle Companion to the Arabian Nights z roku 1994, místo vyjmenování evropských 
spisovatelů 18. a 19. století, kteří byli nějakým způsobem ovlivněni sbírkou Tisíce a jedné noci, 
by bylo snadnější vyjmenovat ty, kteří jí inspirováni nebyli.15
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Strategie fantasy literatury 
a možnosti jejího zkoumání 

TEREZA ZELINOVÁ

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

I přes svůj pomalejší start se fantasy u českých čtenářů těší stále větší oblibě. Ne vždy tomu ale 
tak bylo. Když pomineme samizdatové překlady Hobita (1973) a Pána prstenů (1980), pově-
domí o žánru fantasy před revolucí zůstávalo mizivé a přečíst si něco před rokem 1989 mohli 
jen Češi ovládající angličtinu. Toto relativní vzduchoprázdno se projevovalo mimo jiné tím, 
že si s tímto žánrem fandom zpočátku nevěděl moc rady a v kontextu lépe ukotvené sci-fi1 
byla fantasy označována jako „feudální science fiction“. (DĚDINOVÁ A KŘEČEK 2018, 37) Po 
divokých 90. letech, kdy se fantasy stala rovnocenným partnerem sci-fi, došlo k ještě většímu 
zvýšení popularity, především po filmové adaptaci Pána prstenů a Harryho Pottera. V dnešní 
době dokonce dochází k situacím, že v původní české tvorbě převažují nově vydané fantasy 
knihy nad ostatními žánry fantastiky. Jak k tomu došlo? Jaké používá fantasy narativní stra-
tegie, že se nám čtenářům povedla tak rychle dostat pod kůži? Odkud čerpá svou inspiraci? 
Na tyto otázky se pokusíme odpovědět v této úvaze. 

J. R. R. Tolkien o fantasy literatuře hovoří jako o novodobém mýtu (TOLKIEN 2012, 
37) a ve svém díle vytváří fikční svět založený na umělé mytologii. Podle Urbanové ale jeho 
mytologie není odrazem konkrétních mýtů, ale vychází z obecné struktury mýtů a mytologie 
vůbec. (URBANOVÁ 2004, 242) Lze tedy očekávat, že vztah mezi mýtem a fantasy bude o něco 
specifičtější než v případě vztahu mýtu a jiných žánrů. Je patrné, že rovnítko mezi mýtus 
a fantasy dát nemůžeme. Ve starých kulturách nebyla mytologie jen sbírkou pozoruhodných 
příběhů, ale byla současně též kódovanou odpovědí na otázky o původu světa, nástrojem 
sebepochopení, legitimizací institucí a mýty předávaly svým čtenářům morální hodnoty či 
vzorce chování, které by měli příjemci dodržovat. 

Fantasy si ale narozdíl od mýtu nenárokuje žádnou kulturní nebo náboženskou autoritu 
(ATTEBERY 2014, 21), protože je vytvářena primárně jako beletrie, v níž mýty zpracovává 

1 Před rokem 1989 měl daleko silnější základnu žánr sci–fi (jmenujme například Karla Čapka, Josefa 
Nesvadbu, Ivana Kmínka, Josefa Pecinovského či Evu Hauserovou), tudíž po revoluci mohl navazovat 
na docela solidní tradici. 
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a utváří z nich nové texty.2 Čtenář fantasy dostává příležitost k reflexi daností našeho světa 
– a v tomto směru, nejenom po stránce motivů a narativních struktur, je fantasy podobná 
mýtům. Autor Zaklínače Andrzej Sapkowski tvrdí, že: „Artušovský mýtus je mezi Anglosasy 
věčně živý, je svým archetypem pevně vrostlý do jejich kultury. A proto archetypem, pravzorem 
VŠECH fantasy děl, je legenda o králi Artušovi a rytířích Kulatého stolu.“ (SAPKOWSKI 2002)3 
Fantasy zpracovává tzv. mytologémy, což jsou základní nosné myšlenky mýtu, s nimiž 

„je možné se setkat nejen v mýtech, ale i legendách, bájích, pohádkách a pověstech, které jsou 
transformací mýtu. Nejčastějšími mytologématy bývají: souboj dobra se zlem, motiv boha nebo 
hrdiny, který je zabit a následně oživen, tedy vstává z mrtvých, a příběh o hrdinovi nebo bohu, který 
je v dětství buď ohrožen nebo mu je dokonce ukládáno o život. Díky náhodě, osudu nebo pomocí 
nadpřirozených sil z nebezpečí vyvázne, aby se z něj v dospělosti stal významný kulturní hrdina.“ 
(HRABÁKOVÁ 2002, 44)

Aby se zabránilo přílišné inkluzivitě fantasy žánru, John Clute v Encyclopedia of Fantasy 
nadefinoval tzv. kořenové texty, kam spadají díla, 

„[…] v nichž se mohlo realistické mísit s fantastickým, ale neklade otázku, nakolik je přítomnost 
fantastických aspektů výsledkem záměrného ozvláštnění reality autorem a nakolik vyjádřením 
nejhlubší víry v jejich pravdivost.“ (DĚDINOVÁ 2015, 26) 

I když na první pohled mýty obsahují nadpřirozena v podobě bohů, magie či různých 
bytostí, nemůžeme je právě díky výše zmíněnému pojetí označit za fantasy. Vznikly před 
rozlišením fantastického a mimetického modu, což se děje v 18. století jako reakce na osví-
censký pohled na svět.

Fikční světy fantasy mimo jiné také poskytují prostor pro vytvoření mytologických systémů 
zcela nových. Tyto uměle konstruované systémy můžeme rozdělit do dvou kategorií. V první 
kategorii se nacházejí konstrukty přebírající mýty aktuálního světa v nezměněné podobě. V české 
fantasy můžeme zmínit díla jako Vlčí věk (přítomnost bohyně Epony) J. Mosteckého, Bivoj 
(přítomnost slovanského pantheonu) od J. Červenáka či série Valhala (germánský pantheon) 
od F. Novotného. Do druhé kategorie patří systémy nově zkonstruované. Můžeme uvést dva 
typy těchto systémů, polyteistické a monoteistické. Do kategorie inspirované polyteismem 

2 Za nosnou myšlenku bychom mohli považovat silnější vazbu na epos než na mýtus. „Tolkienovým 
vědomým záměrem bylo stvořit mýtus. Nikoliv mýtus jako zavádějící historku, ale mýtus jako záblesk 
pravdy.“  (KOZÁK 2010) Tento přístup k fantasy dnes již téměř vymizel. Díla v tomto žánru se píší 
především pro pobavení a odreagování. Tím pádem se funkčně blíží k eposu, který byl vytvářen mimo 
jiné pro pobavení šlechty.

3 Polemikou by v tomto případě mohla být skutečnost, proč nebere v potaz i jiné mýty (severských 
nebo antických zemí) a zaměřil se pouze na jeden.
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bychom mohli zařadit sérii Wetemaa V. Válkové, do kategorie inspirované monoteismem 
össeanské náboženství z Mycelia V. Kadlečkové či víra v Rytíře v Křivém ostří M. D. Anto-
nínové. Avšak i tyto nově zkonstruované systémy mají základ v systémech aktuálního světa. 
Například v případě série Mycelium mimozemská civilizace Össeanů uctívá jednoho boha 
Akkütlixe, což je fyzická manifestace abstraktního nejvyššího principu Dokonalého kruhu 
vesmírného bytí. Po jeho boku existují vesmírné Lodě s kolektivní telepatickou inteligenci, 
Sdíleným vědomím, díky němuž mají status prostředníků mezi Össeany a bohem. Tato struk-
tura a celková organizace össeanské církve je podobná křesťanství, konkrétně římskokatolické 
větvi. I přes veškerou podobnost s římskokatolictvím chybí soteriologický a eschatologický 
mýtus. Nemáme představu o tom, jak má podle Össeanů skončit svět nebo co se děje s jejich 
duší po smrti. Příběhem ale rezonuje rituální sebevražda. Tento rituál se vymyká křesťanskému 
chápáni smrti a posmrtného života. Podobnost spíš nalézáme u Inků, Mayů nebo Aztéků.4 
Sama autorka přiznává, že: „Össeané vznikli jako směs různých vlivů. Jejich náboženství je ve 
skutečnosti spíš tak trochu aztécké.“ (ŠŤÁSTKA 2013)

Můžeme tedy využít dvě strategie analýzy. Fantasy literaturu můžeme analyzovat jako celek 
v jejím úzkém sepětí s mýtem pomocí standardních nástrojů analýzy mytologií aktuálního světa 
s přihlédnutím k absenci výše zmíněných rysů, které tento žánr na rozdíl od mýtů postrádá. 
Jako druhá možnost se nám nabízí zkoumat konstruované mytologické systémy uvnitř fikčních 
světů fantasy. Při aplikování metod výzkumu na pojetí mýtu ve fikčních světech fantasy lite-
ratury musíme brát v potaz několik odlišností od úplných mytologických systémů aktuálního 
světa. Ve většině případů totiž analyzujeme neúplné struktury. Za určitý prototyp, který by byl 
vhodný jako referenční systém, bychom mohli považovat mýty světa Pána prstenů, kterým byla 
věnována samostatná kniha Silmarilion. Protože ale ve většině fantasy knih nemáme kompletní 
informace o mýtech, dostáváme se do mezer fikčního světa5. Přítomnost mezer je ve fikčních 
světech literatury přirozená věc, protože fikční světy nemohou být nasyceny ve stejné míře jako 
svět aktuální. „Aby někdo vytvořil úplný fikční svět, musel by napsat nekonečný text. Konečné 
texty, jediné texty, které lidské bytosti jsou schopny produkovat, nezbytně tvoří neúplné světy.“ 
(DOLEŽEL 2003, 171) Mezery mezi jednotlivými aspekty obsahují interpretační prostor, který 
čtenář vyplňováním mezer využívá. (ISER 2001, 47) 

S ontologickou mezerou se v Doleželově pojetí vyrovnat nelze,6 zůstává nezaplněná. Avšak 
v pojetí W. Isera se o definitivně nepřekročitelnou překážku nejedná. Iser pracuje s pojmem 

4 Mayové uctívali bohyni sebevražd Ixtab a sebevrazi, kteří se usmrtili oběšením, putovali na zvláštní 
místo v nebi. U Inků se uchylovali k sebevraždám urození lidé, kteří se takto stávali posvátnými, byli 
pohřbíváni s velkou slávou a jejich nejbližší byli povinni následovat je na onen svět a obětovat své 
životy.

5 Fikční svět je založen na vztahu faktů a mezer v kontextu – vyvozováním z absencí a náznaků. Mezery 
existující v možných světech mohou být (adekvátně) vyvoditelné i nevyvoditelné, stejné pravidlo platí 
pro mezery ve fikčním světě.

6 Doležel na rozdíl od svých předchůdců klade důraz na odlišení mezer coby nezaplnitelné nulové 
textury od implicitnosti významu. Když si jsme schopni informaci dovodit, nejedná se v Doleželově 
terminologii o mezeru, nýbrž o informaci vyjádřenou implicitně. 
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nedourčenosti, který nelze primárně chápat jako záležitost nedostatečného zobrazování, ale 
„[…] recepční podmínkou textu, a proto důležitý faktor pro účinek uměleckého díla.“ (IBID., 46) 
Iser místa nedourčenosti nechápe jako „chyby“ textu, ale jeho základní součásti umožňující 
komunikaci mezi ním a čtenářem a realizaci estetického účinku. Chápe čtení jako dynamickou 
akci, během níž vzniká jedna z možných realizací textu. (IBID., 40–41) Kdykoli se tok přeruší, 
naskýtá se nám příležitost vnést do hry naši vlastní schopnost vytvářet spojitosti; vyplňovat 
mezery ponechané textem samým.7 Tato mezera se zaplňuje během procesu čtení pomocí 
fikční a obecné encyklopedie, kdy obecná encyklopedie v sobě absorbuje všechna fakta ze 
všech světů. A fikční encyklopedie v sobě obsahuje pouze fakta z konkrétního fikčního světa. 
Fikční encyklopedii pojmenovává U. Eco zároveň s modelovým čtenářem8 ve svém díle Šest 
procházek literárními lesy. Pokud ve fikční encyklopedii chybí požadovaná informace, pak je 
čtenářem hledána v jeho encyklopedii obecné na základě principu minimální odchylky, protože 
podle M.-L. Ryanové rekonstruujeme svět fikce jako nejbližší možný k realitě, kterou známe9. 
Co z toho vyplývá pro rekonstrukci mytologických systémů ve fantasy? Je docela běžné, že 
pro rekonstruování systémů mýtů čtenář využívá obecnou encyklopedii a hledá analogie se 
systémy aktuálního světa. Nejčastěji se objevují analogie na systémy starořecké, slovanské 
nebo germánské. V současné době začínají do fantasy pronikat i exotické systémy, například 
vliv afrického šamanismu v díle Děti krve a kostí T. Adeyemiové. Iser se domnívá, že mnohost 
čtení umožněná nedourčeností může být jednou z nejdůležitějších hodnot literatury, neboť 
umožňuje mnoha typově různým čtenářům vztáhnout se k určitému dílu bez ohledu na epochu, 
věk či společenské pozadí. Toto rozvolněné nazírání na roli čtenáře však potlačuje hodnotící 
hledisko a existuje nebezpečí dezinterpretace. Při využívání znalostí z aktuálního světa se 
čtenář nesmí nechat aktuální realitou příliš ovlivnit, protože hlavním řídicím prostředkem 
při rekonstrukci fikce je vždy daný text. 

Za nejvíce nosné strategie pro analýzu fantasy jako celku považujeme teorie zabývající 
se archetypy, které jsou ve fantasy literatuře viditelně zastoupeny. Využít můžeme přístup 
C. G. Junga,10 který říká, že „jádro obsahu všech mytologií a všech náboženství je archetypické 
povahy“. (JUNG 2018, 61) Popisuje mýtus jako vyprávění založené na archetypálních předsta-
vách, uložených v naší mysli. Archetyp vnímá jako vzorec, který je vlastní každému jedinci 
bez ohledu na civilizaci, z níž pochází.

7 Viz ISER, Wolfgang. Indeterminacy and the Reader‘s Response in Prose Fiction, in Aspects of Narrative, 
New York: English lnstitute Essays, 1971.

8 Modelový čtenář je idea čtenáře, který je schopen pochopit dílo ve všech jeho drobných nuancích. 
Modelový čtenář dokáže adekvátně využívat fikční encyklopedii a zároveň adekvátně skloubit fikční 
encyklopedii s encyklopedií obecnou (zmínky také v: DOLEŽEL 2003, 178–181; FOŘT 2005).

9 viz RYAN, Marie-Laure. 2005. Fikce, nefaktuály a princip minimální odchylky, in Aluze 9, č. 4, 
s. 105–118

10 Z Junga vychází i Robert Moore a Douglas Gillete v knize Král, Válečník, Kouzelník, Milovník: čtyři 
mužské archetypy nebo Mary Dian Molton a Lucy Anne Sikes v knize Matka, Hetéra, Amazonka, 
Médium: čtyři ženské archetypy.
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„Dnes si můžeme dovolit vyslovit tezi, že archetypy se objevují v mýtech a pohádkách právě tak 
jako ve snech a psychotických fantazijních produktech. Tkvějí v médiu, jímž je v prvním případě 
uspořádaný a povětšinou okamžitě srozumitelný kontext; v druhém případě jde většinou o nesro-
zumitelný, iracionální, neřku-li delirantní sled obrazů, které nicméně nepostrádají určitou skrytou 
koherenci.“ (JUNG 2018, 229)

Dalším vhodným nástrojem je analýza iniciační cesty hrdiny Josepha Campbella, kterou 
popsal ve svém díle Tisíc tváří hrdiny. Úkolem Campbellova mytického hrdiny je vypořádání 
se s osobními obtížemi v nitru své duše. Poté může hrdina proniknout k všeobecným arche-
typálním představám kolektivního nevědomí a ty asimilovat. „Archetypy, jež je třeba objevit 
a vstřebat, jsou přesně tytéž, které v dějinách lidské kultury podněcovaly základní obrazy rituálů, 
mytologií a vizí.“ (CAMPBELL 2017, 28–29) Teorie archetypů je zde klíčem k pochopení a využití 
mytologických představ. Tyto přístupy jsou vhodné jak pro analýzu fantasy jako novodobého 
mýtu, tak i pro analýzu mýtických systémů konstruovaných uvnitř fikčních světů fantasy.

Považujeme za nutné upozornit na jeden znatelný problém spočívající v zevšeobecňování 
a přílišném zjednodušení příběhu mýtu, potažmo fantasy, pokud je budeme analyzovat pomocí 
Campbellova přístupu. Ten redukuje každý příběh do té míry, že z něj nakonec nezbývá nic 
jiného než monomýtus – hrdinova dobrodružná cesta. Všechny ostatní postavy a další témata 
jsou zjednodušeny na doplňky příběhu hrdiny. Tato koncepce také pomíjí mnohé mytické 
příběhy, jejichž podstatou není hrdinův postupný růst, jeho cesta, nelehké úkoly a nakonec 
triumfální návrat; toto schéma navíc fantasy narušuje velmi často. Pokud jsou z příběhů od-
straněny jedinečnosti, v nichž se liší, všechny příběhy pochopitelně začnou splývat v jedno 
schéma. Neexistuje žádný koncept, který by sjednotil všechny mýty v jediný monomýtus, aniž 
by se z původního příběhu nenahraditelně nevytratilo to podstatné. Campbellův přístup je 
však užitečný při hledání toho, co mají mýty společné a co si z nich vypůjčuje a reinterpretuje 
fantasy literatura. Lze je například použít při určování podobností schémat mýtů a fantasy 
nebo naopak hledat nečekané využití archetypálních vzorců ad.

Rudolf Otto říká, že člověk touží po kontaktu s posvátnem. (OTTO 1998, 45–50) Příklonem 
k racionalismu se ztratila mýtická rovina života, která člověku pomáhala nalézat smysl, utvářet 
ideály a být mu oporou v rozhodujících okamžicích života. O ztrátě iniciačních rituálů v dnešní 
společnosti v souvislosti s literaturou pojednává i již výše zmíněný Joseph Campbell. Mýty 
fungovaly efektivně po dlouhá tisíciletí hlavně proto, že v sobě obsahovaly řadu nadčasových 
témat a motivů. Zatímco naše civilizace technicky velmi pokročila, lidská duše a její potřeby 
jsou v mnoha ohledech stejné jako kdysi. Narativní vzorce a motivy, které z mýtu přešly do 
fantasy, čtenáře oslovují proto, že stále umí probudit určité archetypální základy naší fantazie, 
představivosti a touhy. Moderní člověk často podvědomě mýtus vyhledává a snaží se vstoupit 
do světa mytologie pomocí uměleckých projevů (hudby, filmu apod.), přičemž vytváří hrdiny, 
stejně jako kdysi vytvářel božstva. Hrdinové bojující principiální boje jsou opravdovými hrdiny 
a jejich činy odpovídají našim představám a ideálům. Střety mezi dobrem a zlem představují 
jeden z nejdůležitějších motivů klasické fantasy.



Partonyma (ročník desátý / číslo 39.-40.)

122

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

Právě strategický vztah fantasy a mýtu dělá z fantasy žánru objekt touhy pro stále více 
čtenářů. Mýtus představuje pro fantasy literaturu zejména zdroj inspirace, sbírku alegorií 
a symbolů, které je možno znovu a znovu využívat. Vznikají nepřeberné možnosti, jak příběh 
uchopit a kam jej dále posunout. Inspirace se může projevovat jak v celkové struktuře fantasy, 
tak i při konstruování náboženských systémů uvnitř fikčního světa. Moderní člověk je stále 
silně svázán s mytickými příběhy, v průběhu let došlo pouze k jejich potlačení a oslabení role, 
jakou hrají tato vyprávění v našich životech. Jednou z funkcí mýtu je představovat oporu a jis-
totu a pomáhat řešit složité životní situace. Díky úzkému vztahu fantasy a mýtu může čtenář 
s hlavními hrdiny prožívat iniciaci, znovu se ponořit do cyklického opakování světa nebo se 
nechat inspirovat archetypálními pravzory. Fantasy již dávno není literaturou pro vyšinutou 
mládež neschopnou se vyrovnat se „skutečným životem“ nebo od reality odtržené počítačové 
maniaky (ZBÍRAL 2006), ale plnohodnotným žánrem s pevným místem v beletrii 21. století. 
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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. 
Nabízíme proto čtenářům tohoto literárního čtvrtletníku v každém čísle hrst recenzí „hravých 
i dravých“ z nedávné prozaické senoseče. Není přitom vždy nejdůležitější držet nenechavé 
prsty za každou cenu na tepu doby. Kritik má buďto svou vlastní nadčasovou vizi, nebo snad 
ani kritikem není. 

Pětadvacet prstů prahy s nehty okousanými  
i těmi s manikúrou 

Radim Kopáč a Jakub Šofar: Praha v množném čísle (antologie povídek českých spisovatelů 
o Praze), Slovart: Praha 2019, 262 s.

Nezvalovu Ženu v množném čísle zaměnili Radim Kopáč s Jakubem Šofarem za Prahu v množ-
ném čísle a učinili tak velkoryse – skrze plurál 25 prozaiků i prozaiček od stařičkých a dávno 
zesnulých až po dosud žijící současné. Nejstarší Josef Kajetán Tyl, textař národní hymny, se 
narodil 1808, zatímco nejmladší Hana Pachtová má v rodném listu rok 1971; kdybych nebyl 
gentleman, tak bych napsal, že už taky nejmladší zrovna není. To já bych do antologie vybral 
i autory méně než půlstoleté. Anotace editorů na obálce přebalu je výstižná – až přímo cirku-
sově výstižná –, že ji stačí jen opsat: „Od detailu po celek, z přítomnosti do hloubi předminulého 
století. Co autor, to pojem, co text, to pohled jinam, jinak, na jiná místa, lidi, události. Jednou víc 
fikce, jindy víc reality. Odvrácená a přivrácená strana té samé mince. Věže a hrad a mosty. Den 
a noc, láska a smrt, probuzení i pád do snu. Každopádně spanilá jízda – po vertikále v plurálu. 
Račte vstoupit!“

Původně jsem se podle názvu domníval, že editoři oslovili současné spisovatele před pa-
desátkou i po padesátce věku, aby napsali původní povídku s tématem hlavního města. Ale 
povídky jsou převzaty z již vydaných publikací (s výjimkou Romana Ráže, jehož text pochází 
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z rukopisu). A od Josefa Kajetána Tyla to jde postupně přes mladší Karolínu Světlou, Jana 
Nerudu, Karla Ladislava Kuklu, pražského Němce Gustava Meyrinka, Jiřího Karáska ze Lvovic, 
dalšího klasika pražské německé literatury Paula Leppina, Jaroslava Haška, do třetice pražského 
německého literáta Egona Ervína Kische, Jaroslava Durycha, Karla Čapka, Jana Weisse, Milenu 
Jesenskou, Františka Hrubína, Bohumila Hrabala, Jindřišku Smetanovou, Josefa Škvoreckého, 
Jana Zábranu… a už jsme u autorů žijících: Romana Ráže a Edgara Dutku a Terezu Boučkovou 
a Emila Hakla a Václava Kahudu a Miloše Urbana a Hanu Pachtovou. Nikdo z nich není mladší 
než půl století. Je to tedy antologie úctyhodně starožitná a možná jen rozehrává předzápas 
veteránů před skutečným mačem druhého dílu soudobého literárního mládí. 

Po obligátním obsahu a fotografii Mistra Šalouna při práci na Husově pomníku pro 
Náměstí staroměstské následují – pod názvem Pětadvacet prstů Prahy – hutně vtipné i výstižné 
charakteristiky jednotlivých povídek; jejich autorem je editor Radim Kopáč. Jejdamane, je to 
namoutěkutě Radimem Kopáčem tak dobře napsané, že by to klidně mohla být 26. povídka 
a možná by byla nejlepší ze všech. Netoliko na tom, editoři každou tu povídku vždy uvedli 
dobovou fotografií, jejíž popisek je úryvkem z následující prózy. To je vážně působivé a přímo 
k pokoukání! (Někde je ta ilustrační fotografie dokonce lepší, nežli sama ilustrovaná povídka.) 
Já bych to těm editorům za ty fotky s čistým svědomím uznal jako bakalářskou práci. 

Ale zanořme se už do původního prozaického textu, namátkou třeba do Pražského Je-
zulátka Miloše Urbana na straně 242: „Koukni na jiný města, jakej maj styl. Praha má prd! Je 
to jenom taková umělá kulisa pro oko, samej přerostlej barák s našminkovanou fasádou a zbo-
hatlickejma nájemníkama. Ulice plný psích hoven a turistů, co přes ně skáčou. Magická Praha? 
Podělaná provincie to je.“ Takhle Miloš Urban vidí Prahu a zasvěcuje do svého nazírání svoji 
zamilovanou čtenářku J. Čtenářku zamilovanou do Miloše Urbana, pochopitelně. O kousek 
dál už sama čtenářka J. míjí skupinky hlučných Italů, podroušených Němců a neurvalých 
Rusů (str. 244): „Rusové se jí zamlouvali nejmíň, protože nikdy neustoupili z cesty, aby mohla 
projít. Razila si cestu davem a ocitla se uprostřed Britů, zoufale hledajících veřejný dům. Dělala, 
že neslyší jejich otázky, přidala do kroku a obešla hlouček Španělů, utěšujících ženu, které někdo 
ukradl kabelku. Bulharský kapsáři, Rumunský čórky. Anebo cikáni ze severních Čech. Pražák se 
jim umí vyhnout, turista se nechá napálit.“ To není příliš povzbudivé, že? Ale autor umí být na 
naše hlavní město i roztomilý, třeba holčičí čurání pod oběšencem pojal genderově autenticky 
(to si ovšem v povídce vyhledejte sami, ostýchám se na ně ukazovat prstem). 

Omezený rozsah této recenze mi umožňuje pouze vyzobnout onde i tam drobnou rozinku 
z textu. Subtilní Václav Kahuda mě třeba rozněžnil katedrálou svatého Víta, což je podle něj 
„geniální gotická vysílačka k Pánubohu“ (str. 229). Jan Zábrana má na konci svého textu půso-
bivý detail, ale ani jeho „vlažná srpnová noc, světle modrá jak sepraný montérky“ (str. 174) není 
marná a oslovení „krávo nedojená“ (str. 177) je pro mě novinkou. Následné „šláp bych ti do 
ksichtu“ (str. 177) už však působí omšele. Povídka Paula Leppina Strašidlo židovského města 
snad nejlépe souzní s doprovodnou reprodukcí obrazu Jana Bedřicha Minaříka z roku 1907; 
jak jsem již zmínil, v tomto punktu obzvláště smekám před editory. Reálie bývalé židovské 
čtvrti jsou zde podány na obraze i v textu kongeniálně: „Špína a chudoba tu páchly jedna víc 
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než druhá a z očí dětí, které zde vyrůstaly, pomrkává tupá, krutá zkaženost… Ve vchodech do 
průjezdů se opíraly ženštiny s nalíčenými rty, hrubě se pochechtávaly, šeptaly mužům do uší 
a zvedaly sukně, aby ukázaly žluté a křiklavě zelené punčochy. Kuplířské stařeny s prameny bílých 
vlasů a cvakajícími čelistmi zdravily z oken, klepaly, kývaly, vrkaly horlivostí a uspokojením, když 
se někdo chytil do sítě a přišel blíž.“ (str. 65)

Výborná je rovněž povídka Emila Hakla, podle mě zřetelně navazující na optiku Bohu-
mila Hrabala. A právě Hrabalova Praha se mi v celém souboru jeví nejkrásnější, jenže jeho 
pohledem by bylo krásné cokoli, třeba i stokomínové Brno. Text Hrabalovy Kafkárny mi zde 
znovu probublává z připáleného kastrólu paměti, přesto z jeho „andulek poletujících v klecích 
jak básnická přirovnání“ (str. 127) opětovně zatrne. Nebo jinde pan Bohumil píše: „V řece heká 
Praha se zlámanými žebry a mostní oblouky, jeden za druhým jak parforsní hafani skákají ze 
břehu na břeh.“ (str. 129) S těmi parforsními hafany bych rovnou štěkal. 

Prozaické dámy v téhle antologii pějí výrazný druhý hlas. Od sladkého sopránu starosvět-
ské Kampy Jindřišky Smetanové: „Co myslíte, kdybych vyšila v barvách na kanavě Gottwalda 
a vystavila ho ve výloze, nepomohlo by to?“ (str. 137) až po výtečnou povídku Hany Pachtové 
První erotický symbol Čech, která celou antologii uzavírá. Odpouštím Pachtové hrdinům fóry, 
co jim „už nějak nejdou přes pysky“ (str. 254). Odpouštím jim třeba pro pilota, který „Doma 
poučoval děti o tom, kolik času ztrácejí nepořádní lidé tím, že stále něco hledají. A jednou za letu 
jasnou oblohou ukládal na místo v kokpitu vyhrazené pro termosku s kávou termosku s kávou. 
Bohužel právě ve chvíli, když se před ním zvedlo cosi jako žižkovská věž, ale snad ještě mnohem 
hrozivější.“ (str. 252)

Zatajím vám zlomyslně, jak to s tím pilotem dopadlo, zato radostně prozradím, že antologie 
povídek českých spisovatelů o Praze je výborná. Našel jsem v ní pouze čtyři chybky (strany 94, 
168, 175, 221). Proto si přeji do roku 2021, aby podobný výbor vyšel i o Brně. Jelikož protože 
Brno je daleko krásnější a všichni správní fotbaloví fanoušci v něm nenávidí Spartu Praha, 
jak napsal principál básnického sdružení Vítrholc. Ten principál už taky nebude nejmladší…

Jenom připodotknutí na samotný závěr. Ze zvědavosti jsem konzultoval tuhle antologii 
se studenty teoretické informatiky, krásnou literaturou příliš nepoznamenanými. Podle nich 
ti staří páprdové na začátku je nudili, ale je to prý parádní knížka a hlavně ty fotky v ní jsou 
boží. Cituji jejich výrok snad nejkurióznější: „Dřív čeští a němečtí studenti pili pivo v těch po-
vídkách spolu, ale když naše národní obrození vytvořilo umělý nacionalismus, tak seděli podle 
národnosti zvlášť a později chodili i do jiných hospod.“ Páni editoři Kopáči a Šofare, to se vám 
tedy povedlo ty naše mladé vzdělat jaksepatří. 

Šalina do stanice touha jako Instagram Brna

Iva Hadj Moussa: Šalina do stanice touha, Host: Brno 2020, 294 s.

Budu (a přiznám se rovnou, že trochu rozpačitě) referovat o prozaické prvotině autorky, 
která sice pochází z Písku a žije v Praze, ale vystudovala psychologii v moravské metropoli 
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na Masarykově univerzitě. Je vdaná za Čecha s alžírskou krví, má jednoho syna a její srdce 
navždy údajně zůstalo v nedostižném Brně, do něhož se chce na stará kolena opět vrátit. A tak 
do tohoto nejkrásnějšího z měst alespoň umístila děj své první knížky s roztomilým názvem. 
Ona celá ta knížka je vlastně jaksi provokativně roztomilá, když popisuje, jak to dnešní mladí 
lidé mají v Brně těžké, když chtějí uspět v politice nebo v sociálních médiích, zkrátka v životě. 

Hlavní hrdinka, redaktorka lifestylového magazínu Sandra, vidí sebe samu jako fotografii 
na Instagramu a chtěla by být rovněž takovou instagramovou celebritou, jenže není. Přitom 
by na to měla, je si toho vědoma a sebevědomí jí věru nechybí. 

Perspektiva vševědoucího vypravěče se občas sotva znatelně překlápí do vnitřních mono-
logů protagonistky a z textu nevyčnívá, spíše se do něj jízlivě zanořuje. Čtenář nalézá jednak 
záměrná klišé se žihadly ukrytými na zadečku, jinde text servíruje jednoznačně zlomyslnou 
pepřenku: „Hra pojednávala o studentce, která se zamiluje do svého profesora, ale pak zjistí, že 
je gay. Sandra se s ní tenkrát probojovala až za Bolkem Polívkou, jemuž se hra líbila a který se 
Sandry laškovně zeptal, jestli jí nepřijde, že je na roli profesora moc starý. ,Ale já jsem do role 
profesora počítala s Mirkem Donutilem,‘ namítla tenkrát Sandra. ,Vy byste tam, pochopitelně 
pokud byste měl zájem, hrál vedlejší roli profesorova věčně opilého bratra.‘ Polívka zbrunátněl 
a hra se nikdy nehrála. ,Ano, všichni chceme psát pro divadlo a každá z nás chce s Polívkou do 
postele,‘ zasmála se trpce Hana Smith Košťálová. Sandru zalila vlna zlosti, ale nedala to na sobě 
znát. Ona by tedy rozhodně s Polívkou do postele nešla. Dobře, možná kdyby byl o něco mladší 
a ona naopak ve věku, kdy už si nemůže moc vybírat…“

Někde tady jsem zpozorněl a nebyl si jistý, zda čtu hloupý příběh psaný stylem pokleslej-
ších lifestylových časopisů, nebo se to tu záměrně paroduje. Jistě to druhé! Pěkně si čteme, 
usmíváme se a pochechtáváme, vyzobáváme hrozinky povedených nápadů. Jenže postupně ta 
parodie a satira jako kdyby parodovala samu sebe a příběh v závěru nabere tak nepravděpo-
dobný spád, že i jako provokace se to celé žánrově stočí do parodie na brak nebo do parodie 
na detektivku… nebo do parodie na love story? V kapitole Velkého finále už je to morbidní 
groteska, v níž každý usiloval zabít každého a Johannes si myslí, že je Sandra tak trochu mrtvá 
na spodek. V epilogu Zvonkohry pak jednoruký slavný skladatel a tvář veganské kosmetiky 
spolu s handicapovanou umělkyní znovu vyprodává koncertní sály. Ha!

Próza Šalina do stanice touha je dedikována Brnu a manželovi. Uvařil jsem si tedy před 
prvním čtením kafe a byl k autorce již předem vlídný. Ten manžel mi byl celkem ukradený 
a možná jej tam autorka připsala jen proto, aby měla doma klid. Vždyť jak sama uvažuje per-
spektivou své hrdinky: „Taky může být single až do konce života, vysrat se na děti, najít si novou 
kamarádku, se kterou jednou ročně pojedou na Bali a budou plnit Instagram fotkami opálených 
těl ve vodopádu a na rýžových polích“. Ale moje milované Brno, to mě na věnování dostalo. 
Ona už matka protagonistky totiž měla k Brnu nostalgický vztah, protože její dědeček pocházel 
z Hustopečí a v brněnské psychiatrické léčebně si vyléčil alkoholismus. Kniha je napěchována 
brněnským místopisem i koloritem a na rozdíl od všech těch Kratochvilů a Goldflamů a obou 
Němců je to Brno neponuré, nepodzemní a nestřešní, Brno bez legend a mýtů; je to ženské 
Brno všelijakých kavárniček a bizarních maličkostí, pro jaké ti mužští havrani nedoklovaní 
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nemají pochopení. Proto jsem spisovatelce rád prominul, že děj knihy se nedá číst souvisle, 
natož na jeden zátah. Spíš jen tak hop sem a hop tam, když venku prší a mezi kapkami straší 
čínský virus, spíš si jen tak listovat a pousmívat se zlomyslným bobulím legrácek s projímavým 
účinkem, nenápadně vykukujícím z textu. Spisovatelka nás však tu a tam překvapí cituplnou 
metaforou, která je ovšem jak jinak než skrytě ironická.

Tisk a knihařské zpracování publikace je u nakladatelství Host již tradičně kvalitní. 
Obálka vypadá jako stránka Instagramu, přičemž v jednotlivých barevných okéncích jsou 
kosočtverečné pantografy pro sběr elektrického proudu na tramvajích a navozují představu 
kosočtverců na ohradách – neboli ozvěnu názvu proslulé divadelní hry Milana Kundery Píčo-
vina. (Ve dvou kosočtvercích je i příslušná svislá čárka.) Pro zahraniční vydání bude muset být 
obálka přejinačena, neboť náš oblíbený národní symbol jinde neznají. Celkově mi ta obálka 
připadne výtvarně roztříštěná, ale třeba je to přeneseně obraz naší dnešní vezdejší skutečnosti. 
A nejenom brněnské. Vždyť Instagram z estetického hlediska je skutečně ohavný. Pravopisná 
pochybení jsem v knize nenašel, jen někde jsem byl na rozpacích. Má být opravdu „Přehrada 
ve vodě potemněla“ a ne „Voda v přehradě potemněla?“ Je správně věta: „Zalitovala, že nemá 
po ruce Zorku, se kterou by si na něho mohla společně zanadávala“ nebo věta: „Pak ho drtí ho ve 
strouhance“? Nebo když Sandra poukazuje na herce George Cloonyho, nemělo by se to sklo-
ňovat Clooneyho? Ale to už jistě autorka vyřešila s odpovědným redaktorem i s redaktorkami 
literární a jazykovou – je to vlastně celé sepsáno v kontextu Sandřina přemyšlování a tam ten 
Cloony sedí k charakteristice hrdinky dokonce lépe. 

Když jsem se kdysi s podobně malichernou všetečností obrátil ohledně textů některých 
vychvalovaných písní na OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním), odepsali 
mi, že to jsou autorské licence. Rád proto autorské licence odpustím i naší autorce. Odpustil 
bych jí totiž všechno za to, jak má ráda Brno a jak betálně o něm píše. To u popisu Prahy si 
její Sandra servítky nebere. Odpuzující detaily hlavního města umocňuje svým morbidním 
snem o metru, za které Praha opravdu nemůže a které Brno nemá. A tak a podobně to dělá 
v jednom kuse.

Jinde ovšem umí čtenáři vyrazit dech scénou až jímavě drastickou: „Asi před rokem byla 
v šalině číslo osm svědkem rozhovoru, který jí rozerval srdce na malé kousky – jako kdyby někdo 
kladivem udeřil do zdi a z díry se vydrolila omítka. Mámě, která seděla na sedačce přes uličku, 
mohlo být něco kolem čtyřiceti, měla na sobě sportovní kalhoty, tričko a batoh, jako by se chystala 
někam na výlet. Pravděpodobně ale takhle oblečená chodila běžně. Měla jemné rysy v obličeji 
a v jiném oblečení by mohla působit jako krásná žena. Kolem spánků jí vedly dvě cestičky stříbr-
ných vlasů – ukazovat na odiv šediny je buď projev velké odvahy, nebo velkého zoufalství. Vedle 
ženy seděl chlapec, mohlo mu být kolem dvanácti let, hubený, s nepřirozeně dlouhým krkem, 
vystouplými lopatkami a dlouhými hřebíkovitými vlasy, na kterých měl posazenou kšiltovku 
s nápisem Mountfield. Pusu měl neustále otevřenou, jako by se něčemu divil. Na hraně čelistí se 
mu začínaly dělat boláky. Možná byl nějaký opožděný. Nebo naopak moc vyspělý. ,Mami, jsem 
ošklivej, žádná holka mě nebude mít ráda,‘ řekl huhlavým hlasem. ,Ale prosím tě,‘ řekla mu máma. 
,Ale mami, mluvím vážně. Já to vím, vždyť se na sebe můžu kdykoliv podívat do zrcadla,‘ trval 
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na svém kluk. ,Jsem ošklivej. Nikdy se nikomu nebudu líbit. Co mám dělat?‘ ,Proč říkáš takový 
věci? Mně se líbíš.‘ ,Mami, prosím… Každé mámě se líbí její dítě.‘ ,Podle mě jsi moc pěkný kluk!‘ 
,Nikdo mě nikdy nebude mít rád.‘ ,Vždycky tě někdo bude mít rád. Já tě mám ráda moc.‘ ,Ty se 
nepočítáš, mami.‘ ,Ale prosím tebe.‘ Objala ho paží kolem ramen a on jí položil tvář na rameno. 
Sandra vystoupila o dvě zastávky dřív a na ulici se rozbrečela.“ Cítíme, že tady autorka vystupuje 
z postavy své hrdinky, která děti nemá, a kdo ví, zda někdy mít bude, jak se dovídáme jinde. 
Nejdříve popis matky chlapce, popis přesný, avšak nejednoznačný. Pak popis jejího syna, a opět 
dvojí možnost interpretace: možná je retardovaný, ale možná právě naopak. Opožděný hoch by 
sotva replikoval, že každé mámě se líbí její dítě. Je to silné a vůbec ne humorné a všichni jsme 
něco podobného jistě někdy sami zažili. Proto se rozpakuji označit knížku za humoristickou. 
Rád ovšem na svoji čest podepíšu, že je to próza dobrá. Na prvotinu dokonce velmi dobrá. 

Je podle mého názoru sympatické, že se autorka nesnažila vytvářet dojem kdovíjak hlubo-
komyslné literatury. Spíše vsadila na prostořekost a brutální sebeironii v mixu se soucitností. 
Její hlavní hrdinka je sice „praštěná kráva“, je si toho však sama vědoma. A já se z té břitké 
sondy do současného mladého brněnského životního stylu alespoň konečně dověděl, co je to 
ten Instagram. A že bych před případným umístěním své fotky na něj musel použít speciální 
aplikaci na úpravu rysů v  obličeji. Celkově mi však šalina v této knížce ujela až kamsi daleko 
za konečnou stanici touha. Jestli je jednoruký klavírista bizarně pojatá parodie, pak podle 
mého jako kdyby vposled ta parodie zručně parodovala sebe samu. Konec prózy je grotesk-
ně zalomen a já jsem jaksi nepochopil proč. Snad aby se tím imaginární svět knížky zpětně 
znevěrohodnil? S potěšením budu recenzovanou knihu testovat na svém okolí. Tipuji, že by 
se mohla líbit frustrovaným čtenářkám kolem čtyřicítky. 

Vivisekce slavného francouzského  
spisovatele z Brna 

Jan Novák: Kundera, Český život a doba, Argo, Paseka: Praha 2020, 879 s.

Málokterému spisovateli se poštěstí, aby se před svým skonem ještě dožil vydání mnohaset-
stránkového životopisu první poloviny svého života. Životopisu komplexního a vše puntičkář-
sky dokládajícího, ale všechno jiné, jenom ne životopisu akademicky suchopárného. Autor 
Jan Novák se o něco takového pokusil a předem řeknu, že se mu to podařilo skvěle. Ve své 
literárně kritické biografii Milana Kundery (dále jen M. K.) vyhledal a dohledal všechny do-
stupné prameny a pojednává o nich s elegancí a espritem; někde třeba i s rozmarnou hravostí, 
když třeba na straně 62 stylisticky žongluje s „nestoudností“ tak, aby čtenář na první dobrou 
nepochopil, zda tak činí sám za sebe, nebo paroduje či cituje samotného M.K. Občas jsem 
obtížně rozlišoval, kde vlastně Novák cituje a kde parafrázuje. Ale tohle moje obtížné rozho-
dování bylo zábavné, prozaicky odlehčené. Kniha je totiž napsána natolik dobře a zajímavě, 
že nepochybně bude inspirovat milovníky M.K. k opětovnému přečtení jeho děl. A ty čtenáře, 
kteří snad světoznámé opusy M.K. dosud neznají, je k jejich přečtení přiměje. Netoliko na 
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tom, pozorného čtenáře Novák donutí vrátit se znovu k dalším odkazovaným autorům, jako 
jsou třeba Vančura, Trefulka, Škvorecký, Zábrana, Hrabal…

Já sám jsem Novákova Kunderu přečetl jedním dechem třeba už jen proto, že rovněž bydlím 
v  Králově Poli a spoustu zmiňovaných osob jsem znal, namátkou uvedu Jiřího Rambouska, 
Ivana Kříže, Igora Zhoře, Oldřicha Mikuláška, Adolfa Kroupu, Mojmíra Hegera, Josefa Válku, 
Jiřího Veselského a další. Poměrně dlouhé a podrobné kapitoly ze spisovatelských sjezdů a po-
litických pletich kolem literárních novin a časopisů jsem kdysi osobně prožíval jako řadový 
čtenář (třeba vždy ve čtvrtek před výstupem na vojenskou katedru jsem si dole pod Kraví 
Horou ve stánku koupil Literárky a celé je za ten den pod lavicí při studiu morseovky a taktiky 
přelouskal – pak mi je ovšem komunisté zakázali a nahradili je Listy, jež se daly využít zase 
jinak). Je mi tedy lidsky blízká empirie popisovaného Českého života a doby. Jak ale budou vní-
mat tlustospisnou biografii mladší čtenáři, pro něž je to všechno už jenom dějepis, to opravdu 
netuším. Ujišťuji je však, že i když Jan Novák často akurátně cituje ze svazků Státní bezpečnosti 
a z nejrůznějších archivů, dovede psát opravdu čtivě; někde s podtónem potměšilé peprnosti, 
stejně tak umí vystřihnout vtipnou pointu kapitoly, že to až zazvoní jako zvon. Kdo nevěří, 
ten ať si v knížce nalistuje strany 71, 97, 115, 120, 182, 394… a dál už jsem si to nezapisoval. 
Krutá pointa je pak na straně 342, ale právě proto je Novákova kniha LITERÁRNÍ biografie, 
nikoli duchamorné skriptum. A někde čtenář nepotřebuje autorský komentář a vystačí si 
s hodnocením vlastním. Když se například dozví, že M.K. o Seifertovi mluvil s despektem jako 
o zpíválkovi, jak mu později asi bylo, řekne si čtenář, když zpíválek dostal nobelovku, o niž 
M.K. marně sám usiloval. Že Novák píše obrazně a metaforicky, to už jsem naznačil dříve. Jeho 
Čapek asfaltuje českým čtenářům cestu k Apollinairovi… nebo uvádí tepelné zdroje kulturní 
oblevy šedesátých let. A někde odpálí míček roztomile ironicky, třeba s režisérem Zdeňkem 
Troškou na straně 120. Takže se u Kundery rovněž ponuře zasmějeme. Jindy je nám za něj 
trapně, třeba u článků Komunisté a náboženství nebo Gottwaldův první vítězný únor, v nichž 
rektoskopuje Zdeňku Nejedlému a Klementu Gottwaldovi. Jsou to články tak podbízivé, že 
i v květnu 1949 snad jako vědomá obrana proti budoucím kádrovákům musely být silné kafe. 

Jan Novák na základě doložených argumentů boří autobiografickou mytologii M.K. a usvěd-
čuje jej z autorských mystifikací, jak je tomu třeba s článkem Co je realismus v hudební reprodukci 
a jiné a další. V knížce je často zmiňován starší bratranec M.K. Kundera Ludvík. Člověk, jehož 
si já osobně považuji velmi jako umělce i jako člověka. Proto se taky žádné opulentní biografie 
nedožil. Jen tu a tam jej afektovaná dáma nazvala ve společnosti drahým Mistrem, slintajíc 
obdivem nad nesnesitelnou lehkostí jeho živobytí, a lidi kolem se za tu dámu červenali. (Pan 
profesor L.K. dámu taktně upozornil, že nejspíše myslí M.K.)

Jako účinný literární a mravní kontrapunkt jsou v textu rozloženy kapitoly vysazené 
pro odlišení od ostatního textu kurzívou. Autor se v nich blíže zabývá některými postavami 
a okolnostmi Kunderova života a pokouší se objasnit možné motivace činů slavného spiso-
vatele. Literárně je to odlehčující a současně zatěžkané kalným spodním proudem příšerných 
okolností zmiňované doby. Otřásla mnou zejména kapitola věnovaná nejbližšímu kumpánovi 
M.K. Ivo Pondělíčkovi, ale ta má zaplaťpámbu dobrý konec. To kapitola věnovaná rodině 



Kontemplum

13
1

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

Hugo Haase je již jenom trudná – i když, věděli jste, že slavný herec v rodinné hrobce na 
židovském hřbitově v Brně není sám? Na jeho výslovné přání mu do urny přimíchali i popel 
jeho nejoblíbenějšího psa. 

Každý čtenář bude vnímat knihu jinak a zmíněná fakta si zasadí do své osobní mozaiky 
nazírání zobrazované skutečnosti. Mně třeba přišlo sympatické, že M.K. jako mladý asistent 
na FAMU výtečně učil. A vyžadoval od studentů tykání. „Když mi nebudete tykat, tak já vám 
nebudu přednášet.“ Mluvil spatra, četl jenom citáty a výňatky z textů, a přednášel se zápalem. 
Zároveň vnímal, když se mu podařilo vzbudit u studentů zájem. „Rok před tím nám literaturu 
přednášel František Götz a ten přišel, opřel se o tabuli, zavřel oči a hodinu drmolil o Vrchlickém. 
To se nedalo vydržet. Kundera předával s poezií kus emoce,“ popisuje Kunderovy přednášky 
jeho tehdejší student Grečner. Někde mi zas Novákova kniha přišla i lidsky jímavá, třeba při 
popisu Kunderova balení a loučení před odjezdem do Francie. Kdy podle Vojtěcha Jestřába 
„opouštěl veliký kontinent svojí Královopolské mladosti, tu krásnou vilu, plnou všeho, o co kdy 
usiloval a co ho kdy oslovovalo, celé to veliké neopakovatelno a zázračno více než čtyřiceti let.“

V recenzované knize se dozvíme také hodně zajímavého a vysvětlujícího o vzniku samizda-
tu, o zákulisí spisovatelských sjezdů, o způsobu práce StB, v níž nedoučený pekař rozhodoval 
o osudech lidí a o směřování umění, dozvíme se ale i hodně zajímavého o samotném M.K., 
o jeho recyklacích vlastních textů, o jeho mystifikacích (v mládí prý boxoval a přitom měl 
z tělocviku trojku), o jeho vychytralém literárním marketingu (dnes bychom řekli, že úspěšně 
dělal sám sobě literárního agenta).

Kniha je velmi pečlivě redigována a je mi žinantní upozorňovat na vyslovené maličkosti, 
nicméně abyste mi věřili, že jsem ji pečlivě četl, tak alespoň na straně 534 je citován text An-
tonína Kachlíka konstatující, že „Milan byl čím dál víc vplétán to stupňujících se akcí…“ Je to 
však citace Kachlíkova textu a je třeba možné, že autor přebral ten překlep záměrně z předlohy.

Jan Novák literární biografií Milana Kundery zakrojil dřevorubecký krajíc olbřímí práce 
vyhledávání materiálů, rozhovorů, usouvztažňování poznatků a literárního zpracování toho 
všeho. Podle mého názoru obstál výtečně. Jeho kniha stojí za přečtení, ať už si o ní budeme 
myslet cokoli. Jak že to o M.K. autoritativně prohlásil jeho již zmíněný nejlepší kamarád Ivo 
Pondělíček, klinický psycholog, průkopník psychoanalýzy a sexuolog? „Žádnou jinou tak 
komplikovanou osobnost jsem za celou svou praxi ani za celej svůj život nepoznal.“

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.
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3x Minifejeton

PETR POSLEDNÍ

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

Upřesnění jednoho pojmu

Nemám důvod mluvit o pragocentrismu. Moje maminka se narodila v Praze, její 
otec – můj německý děda Winkler – býval v české metropoli pečený vařený. Každý 
týden tam vozil pana továrníka z Jaroměře a vracel se s ním – ze služebních důvodů 
– až druhý den ráno. Neprotestuji ani proti pojmu „pražská ironie“. Pouze bych rád 
poukázal na import z východních Čech, kde malá města jsou tržištěm všemožných 
směšností. Když odtud někdo přijel do „stověžaté matičky“, tak jako z Náchoda Josef 
Škvorecký a Vratislav Blažek nebo z Rychnova Jiří Šlitr, metropole byla okamžitě 
pokropena živou vodou. Využila jejich dovednosti v několika uměleckých oborech: 
v literatuře, divadle, hudbě a kresbě. Jak si jinak vysvětlit fakt, že rychnovský klavírista 
uhranul mnohé Pražáky a vzápětí dokonce inteligentnější část celého národa? Anebo 
jak to bylo možné, že si v Redutě tak náramně padl do noty nakladatelský redaktor 
s muzikanty při jazzových jam session?

Listuji katalogem z výstavy ve Ville Pellé a vracím se k nejmilejšímu obrazu. 
I když si v expozici s názvem Šlitr Šlitr Šlitr prohlížím i zajímavé fotografie z archivu 
umělcovy dcery Dominiky Křesťanové a jeho přítelkyně Sylvy Daníčkové, nejvíc mě 
přitahuje plátno Kytaristka. Asi v něm nacházím krajanskou spřízněnost. Kombinace 
rudých, zelených a hnědých ploch v pozadí, snad s narážkou na barevné kombinace 
maloměstských domů s okolními poli a lesy, nepřímo upozorňuje diváka na tři do-
minanty: tvář, obnažená prsa a kytaru. Takže hádej hadači – co je pravda a co iluze, 
co má větší váhu a co je lehké jako pírko? Vsadím se, naznačuje Šlitr, že se netrefíš! 
Anebo půjdeme ke kartářce?
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----------------------------
Těžko někoho identifikovat

Politici nemívají spisovatele v lásce. Není to nic nového, stará pravda platí i v době 
hybridní války. Zatímco ti, kteří usilují o moc, tvoří virtuální bubliny a uměle rozdě-
lují společnost na „naše“ a „nepřátele“, umělci jim svou fikcí kazí celou hru. Politici 
klamou veřejnost ve Spojených státech, na Ukrajině i v Rusku, někdy dokonce – jako 
v případě amerického spindoktora Paula Manaforta – prostřednictvím osoby, která 
jednou může vyhrát prezidentské volby Trumpovi, jindy zase mobilizuje ukrajinské 
voliče v zájmu Ruska podle jazykových odlišností. Spisovatelé se ale sociálním sítím, 
odposlechům a kamerám dokáží úspěšně vymknout. Poodhalují falešnou hru tím, 
jak s pomocí fiktivních postav každou klasifikaci osob komplikují. A bonusem může 
třeba být, když – jako britský prozaik Martin Amis v románu Londýnská pole, vydaném 
v roce 1989 a přeloženém Ladislavem Šenkýřem pro Volvox Globator v roce 2007 – 
zjevně navazují na francouzský „nový román“.

Amisovo vyprávění se točí kolem tří postav. Kým je ale zámožný Guy rozdávající 
peníze a píšící v pracovním čase povídky? Co se dozvídáme o Keithovi, když otrlý 
podvodník a pijan vše podřizuje vášnivé hře v šipky? A jak se nám jeví záhadná Ni-
cola flirtující s oběma muži a převtělující se v různé ženy před doma nainstalovanou 
kamerou? Autorský vypravěč nechává čtenáře nahlédnout do spisovatelské dílny. Ví, 
kdo na konci zemře, ale nabízí nám, jako „svědek“ událostí, několik vodítek a záro-
veň, aby vše učinil složitějším, sám vystupuje v románu jako další protagonista, zná 
se s postavami, navazuje pochybná přátelství. Zkuste si, páni politici, takové osoby 
identifikovat! My čtenáři se spolu s prozaikem jen tak nedáme!
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Překročit pomyslnou čáru

Ať už budou osudy Anglie a všech zemí Spojeného Království po brexitu jakékoli, 
hluboké vztahy mezi ostrovní a pevninskou Evropou jen tak nezmizí. Záleží přece 
na tom, kdo koho a z jakého úhlu vnímá. Začíná se doma, pak přijde na řadu svět 
a nakonec kdosi – podle symboliky odchodů a návratů – doklopýtá k vlastnímu Já. 
Dokonale to ví postmoderní romanopisec a esejista Julian Barnes. Nejprve v roce 
2005 v románu Arthur a George konfrontuje rozdílnou dráhu Arthura Conana Doyla 
a Georga Edaljiho, aby o osm let později napsal esejistickou knížku Roviny života o an-
glických a francouzských vzduchoplavcích, svérázných milenkách z obou stran kanálu 
i o vyrovnávání se se situací po smrti vlastní ženy. Přes odlišnou tematiku a různý styl 
mají obě prózy cosi společného. Cesta proslulého autora Sherlocka Holmese se protne 
s cestou mladíka z hindské rodiny až tehdy, kdy pro Doyla ctícího právo bude křivé 
obvinění Edaljiho nepřijatelné.

Esejistická analogie začíná odvahou vzduchoplavců, kdy si říkají – „Spojíte dvě 
věci, které nikdo předtím nespojil, a svět se změní.“ Po tomhle „hříchu výšky“ ale 
dobrodruh pečuje o ženu upoutanou na lůžko a druhý odvážlivec pochopí u milo-
vané Sarah Bernhardtové pravidla „hry na lásku“ bez hlubokého vztahu. Pointa třetí 
části o odchodu blízké osoby spočívá v překračování hranice uvnitř samého sebe, 
kdy se známe hůře, než jsme znali druhého. I tady rozdíl mezi dokumentem a fakty 
je nezřetelný. Tvoříme svět stále znova.
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