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Toto číslo je vydáno za finanční podpory městského obvodu 
Moravská Ostrava a Přívoz.

Vzpomínka - jubilea zesnulých autorů

z oblasti  ostravského střediska  Obce  spisovatelů v r.  2011 (nejsou  zahrnutí  spisovatelé  s výročími 
nekončícími nulou či pětkou a také autoři z početné plejády přilehlého Valašska, Slezska a Hané).

Věra Bajnarová      1921–1959 90 let od narození

W. A. Berger      1926–1998 85 let od narození   

Otakar Bystřina      1861–1931 150 let od narození, 80 let  od úmrtí

Karel Dvořáček      1911–1945 100 let od narození

Emil Dvořák      1896–1970 115 let od narození

Josef Filgas      1908–1981 30 let od úmrtí

František Fric      1911–1975 100 let od narození

Jarmila Glazarová      1901–1977 110 let od narození

J. F. Karas      1876–1931 135 let od narození, 80 let od úmrtí  

Bedřich Golombek      1901–1961 110 let od narození, 50 let od úmrtí

A. C. Nor      1903–1986 25 let od úmrtí

Svatopluk Pekárek      1936–1996 75 let od narození, 15 let od úmrtí

Alois Rybka      1903–1931 80 let od úmrtí

Alois Sivek      1920–1971 40 let od úmrtí

Fran Směja      1904–1986 25 let od úmrtí

Miloš Jirko      1900–1961 50 let od úmrtí

Marie Podešvová      1901–1994 110 let od narození

Jaroslav Marcha      1880–1961 50 let od úmrtí
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Na úvod

   Vlastností mládí je, že nevzpomíná, žije, běží stále dopředu a dál. Mnozí z  nás máme rovněž tu 
vlastnost, přestože náš věk pokročil. Znám to, pořád se něco děje,  něco se odevzdává, pořád někdo na  
něco od nás čeká, stále nás někdo někam zve, je to radostné, ale vyhovět všem nelze. Není čas ani na 

prezentaci vlastní knihy, a už se píše další, už jsou tu nové projekty.
   Musím říci, že se v tomto cítím jako žena, a tedy včelka, a trochu se za to i 
stydím. Ta hmyzí činorodost mi pod fousy moc nejde, proto vždycky říkám, že 
mám ráda mužský charakter, takové to občasné (nebo častější) lenošení, které se 
nám jeví jako lenost, ale v podstatě jde o přemýšlení, jak říkají muži, bohužel to 
říkají i tehdy, když je čirou náhodou přemůže spaní.
   A tak se ty rychlé a pilné povahy musejí násilně krotit, musejí si psát deníky,  
aby tu minulost úplně nezapomněly, protože vědí, jak moc je třeba si připomínat,  
že v té minulosti žili, tvořili a ovlivňovali nás ti, kteří už přirozenou cestou odešli 

do nenávratna, a jejichž práce ustoupila stranou, a  pomalu se na ni zapomíná. Ale zalistujme v jejich 
knihách a zjistíme, co života, co umění, co fakt a zobrazení podstatných skutečností v nich je. Proto 
mám ráda výročí,  proto bych chtěla,  aby se  v našem časopise  dostalo kromě připomínek žijících 
jubilantů  také na spisovatele, kteří zde žili a tvořili před námi. 
   Vypůjčila jsem si z univerzitní knihovny skripta nazvaná Kapitoly z literárních dějin severní Moravy 
a Slezska (spisy FF OU,2000, č. 130), abych si oživila plejádu osobností, které se tady v uplynulé 
době  upsali  literatuře.  Nabyla  jsem přesvědčení,  že  jsme  jim povinováni,  že  jsme povinni  na  ně 
vzpomenout a připomenout jejich dílo. Kdo jiný to má udělat, než my, jejich kolegové? 
  Za  nás  naprosto  pečlivě  a  systematicky zmapoval  literární  osobnosti  našeho regionu ve  svých 
„laskavých knihách“ Oldřich Šuleř. Budiž nám jeho tvorba v této oblasti zdrojem dalších poučení, 
literárních zážitků, a také prostředníkem pro naše malé návraty.
   A prosím kolegy, kteří mají vzpomínku na pozapomínané spisovatele či na zážitek z  četby jejich 
díla,  aby do  Průhledů  napsali.  Můžeme  těmito  příspěvky obohatit  už  založenou  rubriku  Jubilea, 
vzpomínky. Přijměme je se vší úctou k jejich dílu zpět mezi sebe. Možná  budoucí jednou přijmou 
také nás.                                                                                                         Lydie Romanská 

                  

Cena PEN klubu

České centrum mezinárodní organizace PEN klub vyznamenalo 31. března t. r.  v Rytířském 
sále Valdštejnského paláce v Praze básnířku Janu Štroblovou vrcholným oceněním nazvaným 
Vlastní cestou, která obnáší medaili a finanční obnos, jenž věnovala Nadace OKD Ostrava.

(Počátkem tohoto roku se stala členkou PENu také  PhDr. Lydie Romanská.)
red
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Srdečně blahopřejeme

Jubilanti ostravského střediska Obce spisovatelů
 v 1. pololetí roku 2011

V první polovině roku 2011 slavili 85. narozeniny spisovatelé:Květoslava Škutchanová (18. 4.) a 
MUDr.  Dušan  Cvek  (8.  6.),  80.  narozeniny  prof.  PhDr.  Jiří  Svoboda,  DrSc.  (19.  1.),  70. 
narozeniny JUDr. Jaroslav Pospíšil (15. 5.) a 65. narozeniny Ing. Piotr Horzyk (5. 5.).

Milí kolegové a kolegyně,
přejeme ze srdce,
ať se vám v životě vždy třpytí stříbro jitřního světla,
ať v něm dál zpívají louky laskané vánkem,
ať tiše sní vločky pozdního večera,
ať temnostín zažíhá svíce vstříc modřinám nocí,
ať příští dny plynou pod bílými křídly čistého nebe.

                    
                                                Připravila Miluše Anežka Šajnohová

Cesta k nesmrtelnosti
Je asi přirozené, že velká část umělců 
touží  po  nesmrtelnosti  a  nemůže  se 
smířit s faktem, že  umělecké dílo snad-
no  propadne  sítem  času,  třebaže  má 
nepopíratelnou  hodnotu.  Jak  často  je 
jeho přežití závislé na potřebě politické 
garnitury  či  kruhu vlivných  a  majet-
ných přátel autora, na shodě okolností! 
Jejich  působení  a  výsledek  nelze  do-
předu  předvídat.  Cestu  k  nesmrtel-
nosti nemá dopředu zaručenou žádný, 
byť sebelepší autor. Tyhle myšlenky mě 
napadly,  když  jsem  při  stěhování  do 
nového bytu zalistovala  ve  fotografic-
kých  albech  a  našla  snímek  pořízený 
po pořadu Vyznání hudbě, který jsem 
organizovala (také opatřila scénářem a 
režírovala)  k  osmdesátinám  spisova-

telky  Marie  Podešvové,  tedy  v  roce  1981  v  tehdejším ostravském Divadle  hudby.  A dnes? 
Spisovatelka už nežije, jak se její knihy půjčují v knihovnách, nevím. Pro mne je ovšem paní 
Marie nesmrtelná, protože žije v mých vzpomínkách jako výjimečná a cílevědomá žena, která 
se na dráhu spisovatelky vydala v seniorském věku. Měla hodně svých čtenářských příznivců a 
věřím, že stále ještě má! 

(Marie Podešvová uprostřed, vpravo  herečka Marie  Viková, Eva Kotarbová, hudební skladatel  
František Hába, za ním choreograf  Zdeněk Prokeš, dále členky pěveckého sboru F. Háby) 
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Recenze, glosy, úvahy

Básník Dušan Cvek, básník vrostlý do přírody

   Nemám v lásce jubilejnění a nerad píšu i o autorech, které rád čtu, jen proto, že se dožili už nějakého 
věku. Zato mi působí radost, když dostanu příležitost říci pár slov obdivu k osobnosti, jíž si vážím, a k 
dílu, které mě kdy zaujalo a které za roky od svého vzniku neokoralo. A to je mi dílo básníka Dušana  
Cveka, narozeného na Medarda, 8. června 1926 v Brně, kde i vystudoval lékařskou fakultu (mezitím 
žil s rodiči v Kroměříži a v Holešově, tam absolvoval gymnázium), ale jako lékař plicních chorob po 
letech  v léčebnách  TBC  (v Novém  Smokovci  1951–59,  ve  Valašském  Meziříčí  1959–1960)  už 
natrvalo zakotvil v Krnově. 
   Možná až tam dozrála k vydání jeho knižní prvotina Zrána (1963). Vyšla v prestižní edici Mladé 
cesty, kterou v pražské Mladé frontě tehdy redigovali J. Brukner, Vl. Dostál, M. Holub, O. Nouza a 
Jan Řezáč. Cvek už byl sedmatřicetiletý muž a básník v podstatě již zralý, prostý iluzí a sentimentu („I 
štědrý  den  je  k vranám  neštědrý“,  „Mlýn  zázraků  je  kapku  omletý“).  Vzápětí  vyšly  Cvekovi 
v ostravském Krajském nakladatelství,  posléze přejmenovaném na Profil,  další  dvě sbírky,  Tekutý 
vzduch  (1963) a Pravděpodobnosti (1964), v první z nichž „legendou o vesnickém lékaři“ Robertu 
Kochovi, ale také znepokojivými milostnými verši řekl nemálo o sobě, ve druhé vypověděl poprvé 
s velkou naléhavostí svůj děs z měst, kde jsou přátelé „městem ukamenováni“, děs „ze shonů“, ale i z 
„muzeí a divadel a přelíčených žen / kuloárů a dlouhatánských řečí“, a vyznal se z přilnutí k „neznámé 
zemi“ hrud „v tratolištích brázd“, kde se „žádný básník dvakrát nezastaví“, k „neznámu polí a lesů a 
větrolamů“ i k „mlčení“, které je „prostorné jako letní den“. 
   A sám  se na jedenáct let odmlčel, další své tři sbírky vydal až v letech 1976-1978. V první z této 
druhé trojice sbírek, v Jediném místu, dobral se snad nejpřesvědčivějšího symbolu své poezie. Ještě 
v úvodní básni sbírky chtěl být pevný jako dům, „vzpřímený spolehlivý otevřený“, ale zcela svůj se 
stal až básní Strom. Strom apostrofoval jako svého bratra a jako on by chtěl „žít na jednostejném  
místě třeba tisíc let“; byť „vichřicím a větrům vydán na pospas“, a jako on by chtěl „nepoznat závrať 
z výšek a klidně patřit  v každý sráz“ i  chovat  ptačí  hnízda „podobaje se starostlivé matce“.  Další 
sbírce dal Cvek už přímo název Cestou stromů (1980),  a i když „světu mimo les“ nezazlíval „hřmot a 
spěch“, sám radši chodil „do lesa zkoumat ryzost země“ a vždy znovu v něm nalézat „vzácný lék / od 
každého kmene.“ A jako strom pak v Milosrdné zemi (1987)  „pomalu roste báseň ztěžka bolestně / 
kořínky slov se  prodírá  černou zemí“,  než i  v ní  květ  v barvách a  vůních „k slunci  probleskne.“ 
K symbolu stromu se Milosrdnou zemí přidal symbol řeky, Odry i Zlaté a Bílé Opavice, „řeky řek“: „a 
já jsem řekou a kdesi pramením / a v dálce na mne někdo čeká.“ 
   Mýlil  by se,  kdo by v těchto  a  jiných  verších  Milosrdné  země  četl  název  té  sbírky,  aniž  by 
zaznamenal i nádech hořkosti. Než sbírka vyšla, básník mi napsal v dopise: „… nevím, nevím, někdo 
mi říká, že to melu pořád dokola, že se opakuji, když ale já mám takovou nešťastnou povahu, řekl  
bych návykovou. Že se mi pořád líbí a pořád více, mít kolem sebe stromy, louky, keře, vzduch nad 
hlavou a před sebou cestu, která se kdesi ztrácí, ale vede vždycky někam, kde se člověku volně dýchá. 
(...)  Jsem jakoby přehlcen vjemy,  pociťuji  jakousi  skoro křesťanskou pokoru a zbožnost  před tím 
vším, co nás obklopuje, divím se, jak je svět nádherný, a mrzí mne, že si jej lidé málo váží. Nic se  
nevyrovná takové ranní procházce lesem, když se rozednívá, je cítit vůni dřeva, jehličí, krátí se stíny 
(…).“
   V citovaném dopise se však čte také pasáž, která předem prozrazuje, proč se po Milosrdné zemi  
básník zase (pokud jde o knižní publikaci) na osm let odmlčel:  „…zdá se mi, že v poslední době 
všechno, co napíšu – ale já toho teď píšu pramálo -, ale i to málo se mi zdá nijaké, nedomrlé, na nic. A 
tak si dávám ne dlouhé sbohem, ale dlouhou pauzu, alespoň ji mám v plánu, abych – je-li to vůbec 
možné – nějak ožil, okřísil se, a jestli mám v sobě ještě kousíček básnického střeva, aby se mohlo, 
třeba  už  naposledy,  propuknout  k životu.  Třeba  se  mi  někdy  podaří.  Víte,  poezie  je  prokletí  a 
uhranutí…“
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Recenze, glosy, úvahy

   Tak básník – na výsost sobě a své básnické práci odpovědný – přesně pojmenoval svůj způsob  
poezie a napověděl, kde se bere naléhavost všech jeho sedmi básnických sbírek (kromě nich vyšel  
roku 1984 ještě výbor z prvních pěti, nazvaný Všechno je blízko): sbírají se dlouhá léta, trvá dlouho, 
než dozrají. Není mnoho básníků, kteří se umí na léta k prospěchu svého díla odmlčet.
Zatím naposled básník ožil svou sedmou sbírkou, kterou nazval Krajina v přízemí (1995). Tam si říká: 
„Už bych nemusel nic psát / Vlastně bych ani neměl psát / abych to nepokazil,“ jenže „ta nesmírně  
dlouhá  louka  nad  vesnicí  /  pyšná  že  na  ní  rostou  pýchavky  obrovské  /  (ale  jinak  si  nedovede 
zapamatovat / kde začíná a kde končí) / tedy ta louka nad Krasovem“ se mu neustále připomíná, když 
myslí na to, „co je na světě nejkrásnější“. V Krajině v přízemí, pozoruhodné už i dávkou jemného 
laskavého humoru, je staronový i tvárně. Po sbírkách, v nichž jeho básně mu krystalizovaly převážně 
v mistrné sonety, zvonily vynalézavými rýmy a zaklínaly lesy a řeky aliteracemi („je mi líto léta v lese 
lese  hlubokém“).  Krajina  v přízemí  je  pořád  mélická  poezie,  psaná  však  nerýmovaným  volným 
veršem. Tu Cvek ovšem navazuje na poetiku některých básní svých začátků a mimoděk připomíná  
proměnu  poetiky v Seifertově  posledním tvůrčím vzepětí.  A prostoupení  přírodou už  je  takového 
stupně, že zní přirozeně, když básník řekne o Křížové: je „tak vrostlá do přírody jako já.“ 
Už dlouho jsme si s Dušanem Cvekem nepsali, nevím, zda a co napsal po Krajině v přízemí. Nevěřím, 
že uhranutí poezií by mu dovolilo nepsat nové verše. Jsem na ně zvědavý, na žeň po této nové dlouhé 
pauze. Cvekova poezie je (jistě netoliko mně) tím, čím jemu vždycky byla a je příroda, les, řeka..
                                                                                                                                      Milan Blahynka 

Lydie Romanská 
   
byla dne 2. prosince 2010 hostem literárního semináře na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-
Porubě. Vedoucím semináře je básník a autor románu Průvodci Lukáš Bárta. Oba spisovatelé 

přiblížili  studentům  situaci  a  čin-
nost Obce spisovatelů v ostravském 
středisku i  v pražském centru,  Lu-
káš Bárta seznámil studenty s tvor-
bou L. Romanské a především s její 
poslední knihou veršů Aniž tvůj že 
jsem.  Autorka  v živém  monologu 
přiblížila  účastníkům svou  práci  a 
v besedě  pak  problematiku  tvorby 
vůbec, což studenty, z nichž několik 
se  o  literární  tvorbu pokouší,  zau-
jalo.

V podzimních  měsících  roku  2010 
básnířka  prezentovala  svou  novou 
knihu na několika dalších místech, 
mj.  také  v Mahelově  památníku 

v Brně (4. 11. 2010) a v Památníku národního písemnictví v Praze (25. 11. 2010).
red

Foto:
Lydie Romanská (vlevo) s herečkou Danou Hostinskou v Mahelově památníku v Brně  
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Recenze, glosy, úvahy

V odkazu Vojtěcha Martínka
(Jiřímu Svobodovi k jubileu)

   Není sporu o tom, že zakladatelem kulturní tradice a průkopníkem na mnoha úsecích veřejného  
života  v Ostravě  byl  spisovatel,  literární  historik  a  kritik,  dramaturg,  knihovník,  popularizátor   a 
redaktor  Vojtěch  Martínek  (1887–1960).  V další  generaci  již  mohlo  dojít  ke  specializaci 

v jednotlivých oborech,  jež Martínek zastával – navíc od konce padesátých let 
v tomto městě sídlila humanitní vysoká škola, nejprve Pedagogický institut, poté 
samostatná Pedagogická fakulta, kde se na úseku literární vědy objevilo několik 
nových jmen,  především všestranně angažovaný Alois Sivek (1920–1971).  Po 
jeho předčasné smrti vstoupil do opuštěných šlépějí Jiří Svoboda  (narozen 19.  
ledna  1931  v tehdy samostatném Místku,  tvořícím poslední  moravskou  výspu 
v sousedství  slezského Frýdku,  se  kterým dnes je  spojen v jedno velké město 
Frýdek-Místek).
   Po  absolvování  zdejší  Obchodní  akademie  krátce  pobyl  v Praze  při  studiu 
knihovnictví,  ale  místem jeho odborného zrání  se  stala  Olomouc  s tamní  uni-

verzitou, kde si zapsal obory čeština a filozofie.  Právě některá jména olomouckých literárních vědců 
doprovázela Jiřího Svobodu při  jeho aktivitách i  v dalších letech,  ať to byl  originální  a zvláštním 
způsobem podnětný Oldřich  Králík  (1907–1975)  nebo  mladší  organizátor  konferencí  Václavkova 
Olomouc Jaromír Dvořák (1931–2004). 
   Po krátkém působení na nižších typech škol je Jiří Svoboda od roku 1960 trvale spojen s ostravským 
vysokoškolským prostředím, dlouhá léta na Pedagogické fakultě, po roce 1991 na Filozofické fakultě  
Ostravské univerzity, kde po Sivkovi vedl odbornou katedru. Po celou dobu svého působení vždy se 
díval dál, než kam sahal areál jeho školy. Zapojoval se především do všeho, co souviselo s literaturou 
v samotném městě Ostravě, ať šlo o Krajské nakladatelství (pozdější Profil) nebo literární a umělecké 
soutěže (byl předsedou poroty několika ročníků s názvem Generace).  Sledoval vše nové, co právě 
v regionálním okruhu vycházelo, a psal doslovy do reedic spisovatelů starších. A po roce 1989 se stal  
iniciátorem a ředitelem Ústavu pro regionální  studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity,  což  
bylo logickým vyústěním jeho celoživotního zaměření. Kromě tohoto užšího rámce se rozhlížel i po 
literatuře, již nazýváme nepřesným termínem celonárodní.   Zde ho zaujala – jako ostatně  mnoho 
jiných  věkem spřízněných  literárních  badatelů  –  umělecká  avantgarda  levicového  typu  po  první 
světové válce, zvláště Jaroslav Seifert. Ale Svoboda nezůstával jen u historického aspektu, věnoval se 
i literární kritice sledující novinky celé české literatury, zvláště v sedmdesátých a osmdesátých letech. 
   Nicméně nejhlubší a dlouhodobý zájem věnoval osobě Vojtěcha Martínka. Kromě dílčích studií a 
edic to byla především  rozsáhlá monografie z roku 1982 Vojtěch Martínek (259 stran), ale také jeho 
úspěšná  snaha  převzít  pro  Ostravskou  univerzitu  osobní  knihovnu  tohoto  spisovatele  –  vždyť 
Martínek za situace, kdy ještě v Ostravě nebylo vědecké knihovny, ve své vile v předměstské čtvrti 
Hrabůvka  vytvářel  vlastní  mimořádně  bohatý  knižní  a  časopisecký fond,  jenž  na  vysoké  úrovni 
dokumentuje český literární život mezi dvěma válkami.
   Nelze v krátkém jubilejním pozdravu  uvádět všechno,  co Jiří  Svoboda za svůj  život až dosud 
vykonal. S obdivem lze připomenout jeho trvalou publicistiku časopiseckou (kromě odborných pe-
riodik a sborníků), v šedesátých letech to byl zvláště Červený květ, později Tvorba, Kmen, Literární  
měsíčník a Ostravský kulturní měsíčník,  ještě nověji pak Tvar, ale také někdejší ostravský deník Nová 
svoboda a po roce 1989 brněnský deník Lidová demokracie.  Že psal také skripta pro výuku studentů,  
je nabíledni.
   Jestliže jsme zmínili zakladatelské kulturní dílo Vojtěcha Martínka, pak profesor PhDr. Jiří Svoboda,  
DrSc., člen Obce spisovatelů a mnoha dalších institucí,  patří mezi následovníky a pokračovatele víc 
než plným právem.            Jiří Urbanec
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 O hodince v nebi i s anděly, ale v ráji ne!
   
   Kritik a čtenář míní, ale spisovatelé si dělají, co se jim zamane a umane! Tolik jsem se natěšil,  
otevíraje  novou knížku již  z  vícedílného prozaického plus  básnického cyklu  Miroslava  Sehnala  a 
Břetislava Uhláře (což jsou taková ostravská literární skorodvojčata, i když první píše prózu, druhý 
poezii), že si počtu, pobavím se a ještě o tom potěšeně porozprávím. Ale ano, početl jsem si, pobavil a  
zkouším o tom i povyprávět v rouchu kritickém, ale žádná laciná zábava to věru není. Tak ne že by u 
Sehnala-Uhláře někdy byla či měla být, jistěže nikoli, tito pisatelé neprohánějí své postavy po náledí  
banánových slupek ani nevyžadují, abychom se při četbě jejich textů už předem hýkavě plácali do  
stehen v každé komické situaci, ale stejně. Změna jak hrom, tohle opravdu není humoristický román! I 
kdybychom se při pohledu na jeho název - totiž Hodinu v nebi - zprvu mohli rozradostněle pousmát a 
zamnout si ruce dychtivým očekáváním, jakoupak to nejspíše humoristicko-satirickou „hodinu v nebi“ 
nám  oba  autoři  pro  tentokrát  uchystali,  dopadne  to  všelijak  jinak.  A nakonec  dočítáme  knihu 
v poněkud zamyšleném rozpoložení, že holt je to tak a lepší to už nebude. Ačkoli ty závěrečné básně 
čtenářům jakoby domlouvají, že si to nemají tak brát.
   Malé upřesnění: Hodinu v nebi sepsal v próze Miroslav Sehnal a k ní pro vydechnutí připojený 
básnický cyklus napsal Břetislav Uhlář. Jeho verše vyznívají asi tolik, jako kdyby si básník přečetl  
prózu, pokýval hlavou a zapěl něco moudrého a rozpustilého zároveň, vyzývaje nás k tomu, abychom 
ten zašmodrchaný svět nebrali tolik vážně. Však i proto se Uhlářovy verše v úhrnu nazývají Andělské 
pábení. O čem je však ono před-pábení? Sehnal umí psát, vyzná se v literárních finesách, a tak nějaký 
čas jako by vodil čtenáře za nos, rozehrávaje varianty tu málem idylické vzpomínky, tu akční prózy o 
sněhové kalamitě, tu jakéhosi pseudorodinného vyprávění o návratu hříšníkově, tu – a především - 
vesnické či  venkovské prózy,  v níž  popisuje  takové postavy a  takové výjevy,  kdy platí  klasikovo 
„nikdo se nebude smát“. Ne že by některé situace nebyly k smíchu či alespoň k pousmání, však se 
žánr těchto líčení blíží i  k tomu, čemu mudrlanti  říkávají  psychologická tragigroteska, ale celkově 
vzato, je to pramálo oblažující hodina v nebi! Neboli líčení, jak se vypravěč octl v jednom vesnickém 
mikroprostoru,  s nímž ho spojují  rozličné vzpomínky,  a co všechno se mu přihodilo a co ho tam 
potkalo. A ne že by to Sehnal nedovedl vyjádřit přímo hmatatelně,  jeho výjevy přímo vtahují do děje 
a do prostředí,  ovšem jde-li  tu o  humor,  pak až o deprimující,  a  dojde-li  na sex,  raději  tu scénu 
přeskočte (a vraťte se k ní až po chvíli). Kdepak humoristická próza, brutální naturalismus na čtenáře 
vyplazuje jazyk ze všech stran a troška kradmé čepovské lyrizace jako by ani o sobě nedávala vědět.
   Po  přečtení  knížky Hodinu  v nebi  máte  neandělský  pocit,  že  jste  se  právě  vrátili  z takového 
prachobyčejného člověčího peklíčka. A přesto autoři vědí, že „stačí mít rád lidi“. Jinak by tu knihu 
nesepsali a jinak by se jim ani nepovedla. I když je to klasický smích skrze slzy.

                                                                                                                      Vladimír Novotný

                                      Ostravský strakáč s Evou Kotarbovou   

Již několik let Knihovna města Ostravy pořádá besední 
pořad Ostravský  strakáč.  Zve  si   významné  osobnosti 
nejen  z  oblasti  kultury,  které  zpovídá  knihovnice 
Miroslava Mikušková. Pořad má již své stálé příznivce a 
velkou  návštěvnost.  V  únoru  letošního  roku  před  ně 
předstoupila  členka  ostravského  střediska  Obce  spi-
sovatelů básnířka Eva Kotarbová. Ta se  s velkou  ra-
dostí po besedě podepsala na symbol Strakáče - pestro-
barevný keramický hrnek.               (foto archiv knihovny) 
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 Ještě K. H. M.

   Karel Hynek Mácha byl jedinečný básník; jeho báseň Máj, jediná knížka vydaná za jeho života, se 
dnes už rozmnožila o 349 vydání, takže je nejpřekládanějším a nejvydávanějším básníkem v zahraničí. 
Přičinil se o to Karel Hynek Mácha sám? To asi ne, ani malíři van Gogh či Gaugain a další na to sami  

ani svým talentem nestačili, aby se stali věhlasnými. Kdyby dnes Mácha přišel 
mezi nás, asi by nezemřel na choleru a střevní katar, ale z úžasu a šoku by patrně 
skonal na infarkt myokardu. Netušil by, jak skvělé má pracovníky "piáru", agenty 
a manažery, co z jeho jedné knížky jich vytvořili několik stovek.
   V jeho jménu u nás totiž vznikla, aniž přesně známe, kdy se narodil  a jak 
vypadal,  obří  instituce,  které  vévodí  tzv.  máchologové.  Ti  jako  tým  lékařů 
rozpitvali jeho život i umění s ortodoxním snažením našich předních lustrátorů. 
Proto víme, jak šestadvacetiletý chudý a ve své době nepříliš známý básník psal, 
o čem psal, proč tak psal,  čím psal,  známe rozbor jeho veršovací technologie,  
víme, jak zemřel, nač zemřel, sexuologové nám zjistili  detaily z jeho erotického 

života, psychiatři si všimli každé úchylky, stejně jako „freudologové“ a „oidipovci“ nám zvěstovali, 
kdo za jeho sexuální vášeň mohl či nemohl. Kdyby žil dr. Plzák, jistě bychom se dozvěděli, jaký vliv 
na Máchovu poezii měla četnost jeho masturbace, zatímco grafologové nám rozebrali jeho písmo do 
každičkého detailu. Prostě se zrodila instituce, která má za úkol udržet jméno K. H. Máchy v mezích 
slušnosti a národního zájmu. Povstala zkrátka máchovská svatyně, v níž je pouhá myšlenka na sex 
svatokrádeží...
   Když sedávám v ostravském Domě knihy Librex, uvědomuji si, že sedím v bývalém obchodním 
domě majitelů Brouk a Babka. A právě autor publikace "Máchův kult" Bohuslav Brouk byl synem 
jednoho ze spolumajitelů tohoto objektu. Každý člověk, jenž se stane cílem lidského uctívání, musí 
být k němu uměle přizpůsoben. Význační lidé nebyli u nás pojímáni romanticky, nýbrž „realisticky“, a 
byli idealizováni v rozvážné charakterní bytosti plné vlasteneckých a altruistických citů. Proto také 
Mácha není u nás ctěn jako geniální básník, jenž se zasloužil o poesii, nýbrž jako národní básník, jenž  
se zasloužil o povznesení českého jazyka. No jo, obrozenectví...
   Byl to básník výjimečné povahy a ne právě konformního života, což si poctivě zaznamenával do  
svých deníků,  včetně erotických hrátek se svou Lori.  Kdo nemá pohlaví  porostlé mechem, napsal 
právě Bohuslav Brouk.  Zdá se neuvěřitelné,  že Máchovy deníky čekaly na necenzurované vydání  
celých sto čtyřicet jedna let. Když se však do deníků začteme, zjistíme, že se z nich dá vyvodit, že byl  
sadomasochista, psychicky natahoval Lori na skřipec, nutil ji k sexuálnímu styku, musela mu být po  
vůli,  kdykoli  chtěl.  Proto byl  Máchův deník pokládán za  nejskandálnější  z textů české literatury.  
Příčina nebyla v obsahu, ale ve hvězdném postavení Máchy jako skvostu českého básnířství. Musel  
být cudný a nevinný. Kdyby se vědělo, že „picá, onanuje a fiká“, byl z něho jen černý anděl, který 
propadl orálnímu sexu. Kde byly tenkrát doby Moniky Lewinské?
   Badatelé přes Máchovy intimní deníky tvrdí, že neunesl žádný odpor Lori nebo odklad milostného 
aktu. Ponižoval ji, jeho sklony byly údajně psychopatologické, byl fetišista, kdy ho vzrušovalo jen to,  
jak milostné prožitky popisoval. Trpěl patologickou intelektuální depresí… Jeho sexuální náruživost  
byla  prý  vyvolána  mimoerotickou  podrážděností.  Mácha  musel  být  rovněž  vzorem pro  někdejší 
pionýry a svazáky jako zářný příklad ateisty,  když napsal:  „Já miluju květinu,  že uvadne,  zvíře - 
poněvadž pojde, člověka, že zemře a nebude, poněvadž cítí, že zhyne navždy, já miluju - ba více než 
miluju - já se kořím Bohu, poněvadž - není.“ A také se chlubil, že neguje Boha jako stvořitele všeho… 
Mácha byl přece národním hrdinou, a který národní hrdina by si mohl dovolit, jak sám napsal „picat“. 
Jediné, co mohl, bylo snít. Poprvé proto jeho intimní deníky vyšly jako samizdat v roce 1876 v cizině, 
u nás až v roce 1993… Čekal jsem též, jestli se v Ústí nezjeví dr. Igor Němec, šéf Ústavu pro ochranu 
osobních údajů... Nezjevil.

9  



Recenze, glosy, úvahy

   Máchovi  pomohla  na  výsluní  také  nacionální  šarvátka  s  jeho  kolegou  Josefem  Emanuelem 
Hilscherem. Oba pobývali část svého života v Litoměřicích. Básník Josef Emanuel Hilscher se zde 
narodil  22.  ledna 1806 v tehdejších kasárnách,  kde sloužil  jeho otec  Gotlieb Siegmund Hilscher, 
pocházející z Lužice, jako vězeňský dozorce pěšího pluku. Hilscher i s rodinou z Čech odešel navždy 
v roce 1818, když byl pluk přeložen na území dnešního Slovinska a rakouských Korutan.
   Máchův hrob byl delší dobu neoznačený a zpustlý, až v roce 1846 byl náhrobek opatřen datem 
narození a úmrtí i citátem „Dalekáť cesta má, marné volání!“ Dne 1. května 1861 byl na litoměřickém 
hřbitově odhalen z popudu litoměřických bohoslovců nedaleko Máchova hrobu Máchův pomník a na 
domě, kde zemřel, pamětní deska, jež byla během protičeské manifestace v prosinci 1897 stržena a  
zničena. Znovu byla na dům umístěna až v roce 1936 a v témže roce byla vedle litoměřického divadla  
odhalena socha Karla Hynka. V roce 1938 po německém záboru československého pohraničí byly 
deska i socha opět dočasně odstraněny.
   Vše probíhalo podle tradičních česko-německých „regulí“ Mácha má pomník, my máme přece také 
skvělého básníka Hilschera. Volali Metternichovi Němci. A byly najednou pomníky v Litoměřicích 
dva a dvojí  soupeření,  kdo víc,  kdo dál,  kdo líp.  Nevadí,  že jeden žil  ve městě pouze šest  roků,  
zatímco druhý necelé dva měsíce a poté tam jen zemřel. A tak se, ze dvou nepříliš známých poetů,  
staly národní ikony. I to přispělo k Máchově popularitě.
   Dnes si Máchu svým způsobem přivlastnili čeští a také lužickosrbští či polští a jiní badatelé. Ty v  
podstatě jakoby už autor nezajímal, už si ho důkladně prolustrovali, už vydal svoji knížku a už byl  
jejich. Jeho poslání skončilo. Zkrátka, jakého Máchu jsme si stvořili, takového jej máme. Možná ještě 
zbývá vzít  z originálu jeho rukopisu zbytek kyseliny deoxyribonukleové a podle DNA zjistit,  jak  
dalece má v sobě geny svého otce krupaře. Konečně budeme mít K. H. Máchu k obrazu svému. Sám 
by se asi nepoznal, stejně jako jiní básníci, kdyby uslyšeli, jak "opakují prosté modality", že jejich  
verše jsou "bonsají poetiky, třeskutou metaforikou a bleskovým výšlehem vášně i jako existencionální 
spectáculum, prostorová vizionalizace či pozoruhodná lokalizace světa"...
   Schází jen nějaký komiks, jenž by popsal v Raulovských kresbičkách báseň Máj. Je však otázka, je-
li to pořád ten chudý chlapec, který tvořil před zhruba 176 roky. Bez komunikačních možností. Žádný 
televizor, rozhlas, letadla, PC, internet, mobilní telefony… Důkaz, že i dnes lze s Máchovými verši  
nakládat velmi citlivě a úchvatně, nám dává jedna z nejlepších českých básnířek Lydie Romanská ve 
své  básnické  sbírce  věnované  Karlu  Hynkovi:  "Aniž  tvůj  že  jsem..."  Její  křest  za  kmotrovství  
Vladimíra Křivánka se uskutečnil 25. listopadu v Praze.
   Současnost je hektická a rychlá, před dvěma stoletími bylo vše jinak; v prosinci 1831, tedy v jeho  
jednadvaceti letech, vychází v časopise "Večerní vyražení" první Máchův text, báseň Svatý Ivan. Co  
mu to dalo práce, než vlastní rukou napsal Máj, sehnal pro svoji jedinou vydanou knížku vydavatele,  
inspiraci, než si pěšky zašel někam do civilizace, aby se dozvěděl, co nového v oblasti poezie. Přesto  
se za pět roků stihl stát "knížetem českých básníků"...
   Ke chvále našich badatelů je třeba říct, že hrubý a neforemný diamant se jim podařilo za zmíněných 
dvě stě roků vybrousit do desítek fazet v úžasný briliant. A to je dobře. Kdyby byly granty pouze na 
pořádání  konferencí  o  českých  literárních  tvůrcích  a  necpaly se  peníze  do  zbrojení  a  televizních 
paskvilů, byl by svět o poznání líbeznější…

Břetislav Olšer

(Příspěvek  pronesený  na  literárněvědné  konferenci  nazvané  "Máchův  kraj  v   jazyce  a literatuře"  
k 200. výročí narození K. H. Máchy v Ústí nad Labem. Kráceno.)
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Hledání kořenů
Libor Martinek, Hledání kořenů. Literatura Krnovska a její představitelé. II. díl. Od národního 
obrození do současnosti. Opava: Literature & Sciences, 2010, 282 s.

   Druhý díl kompendia o literatuře Krnovska a jejích představitelích uvádí autor úvahou nad diskusí o  
různých přístupech k smyslu a poslání regionální literatury a jejím vztahu k literatuře celonárodní. 
Buďtež tu uvedena aspoň některá jména: David Bohm, Jan Patočka, Zdeněk Kožmín, Jiří Svoboda, 
Svatava Urbanová, Gaston Bachelard nebo Georges Poulet. V době, kdy regiony vrůstají často jako 
samostatné  do  vyšších  společenských  struktur,  nabývá  pohled  na  regionální  literaturu  zvláštního 
významu.
   Ve druhém díle kompendia Hledání kořenů se stává středem Martinkovy pozornosti vývoj zdejšího  
písemnictví od národního obrození do současnosti. Literaturu vzniklou v tomto období na Krnovsku 
člení autor do tří etap: první zahrnuje literaturu od doby obrozenské a tím navazuje na první díl svého 
přehledu (ten se týká vývoje zdejší literatury od středověku po interetnické vztahy v regionu) a končí 
rokem 1918; druhá etapa končí rokem 1945 a třetí reflektuje literaturu vzniklou na Krnovsku až do 
samé současnosti.
   Kromě charakteristiky jednotlivých vývojových period „en bloc“ si  Martinek všímá u každého  
období některých autorů, kteří si podle něho zasluhují větší pozornost. Za zajímavou považuji také 
kapitolu věnovanou česky vydávanému časopisu Zahrádka sv. Františka, jenž vycházel díky iniciativě 
krnovských  minoritů  v letech  1887–1890.  Na  Krnovsku  působil  i  národně  uvědomělý  kněz  Jan 
Vojtěch Bena. Jedním z mála českých spisovatelů, který čerpal svou inspiraci na Krnovsku ještě před 
koncem  2.  světové  války,  byl  Jaroslav  Šulc.  Také  opavský  spisovatel  Emil  Dvořák  situoval  do 
krnovské krajiny děj jednoho svého románu. Po válce čerpali  inspiraci ke své tvorbě z Krnovska, 
obdařeného svébytným geniem loci,  i  ostravští  spisovatelé Jan Drozd nebo Miroslav Stoniš,  ale i  
Opavan  Fran  Směja.  Průkopníkem  poválečného  poznání  Jeseníků  byl  svou  prózou  s přírodní 
tematikou  Jaromír  Tomeček,  v jehož  stopách  pokračoval  Vladislav  Hanák.  Objevila  se  i  řada 
poučených upravovatelů pověstí (kromě Hanáka i Helena Lisická, Irena Šindlářová, Vladimír Blucha 
a další). Pohádkové tvrobě pro děti se věnuje Lena Freyová.
   Kromě vztahu Petra Bezruče ke Krnovsku se Martinek zabývá pamětmi posledního bruntálského 
hejtmana Jana Brothánka na pohnuté, dramatické i  tragické události  v severomoravském pohraničí 
před Mnichovem i bezprostředně po něm. Podobně pojednává o vzpomínkách příslušníka finanční 
stráže Karla Rambouska, které poskytují necenzurovaný pohled na ještě delší historické období než 
pouze předválečné, jakož i na složitou situaci po válce. Ke spisovatelům, kteří tento region přesáhli,  
řadí Františka Antonína Šípka, Dušana Cveka, Jiřího Daehneho, ale také autora pocházejícího z rodiny 
řeckých poválečných emigrantů v Československu – Praxitelise Makrise. Je třeba si uvědomit, že do 
roku  1945 byl  region  osídlen  převážně  německým obyvatelstvem,  které  reprezentovala  celá  řada  
zajímavých spisovatelů a dalších umělců, o čemž je velmi podrobně pojednáno v prvním díle Hledání 
kořenů (z Krnova pocházel i u nás známý a překládaný prozaik a básník Hans Cibulka). Martinek  
nezapomíná  ani  na  autory  střední  generace  tvůrců  (Zdeňka  Křenka,  Eduarda  Zachu,  Josefa  B.  
Odstrčila, Richarda Neugebauera, Tomáše Hájka či Borise Cveka), z nichž mnozí v Krnově už kořeny 
nezapustili a jejich profese je odvála jinam, ale ke Krnovu či Krnovsku se ve své tvorbě vracejí. Také 
jsou zde zmínky o talentovaných mladých autorech, kteří teprve hledají svůj vlastní umělecký výraz. 
Obohacením kompendia jsou ukázky z děl některých autorů, které stojí za to si znovu připomenout 
nebo souvisejí s hlavní linií výkladu, například Blažeje Palocha, F. A. Šípka a mnoha dalších.
   Zvláštní kapitola je věnována vlastivědným časopisům a nakladatelstvím na Krnovsku a v  okrese 
Bruntál,  tolik  důležitým pro  rozvoj  regionální  historiografie  a  písemnictví.  Publikace  je  opatřena 
německým   resumé,  soupisem   literatury,  z   které  čerpal  autor   (projevující  neobyčejně  důkladné 
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seznámení  s prameny,  schopnost  jejich  kritického hodnocení, ale  i  solidní  interpretační  dovednost 
poučenou na českém strukturalismu i francouzské tematické kritice), a bohatým jmenným rejstříkem.
   Při četbě i studiu celého obsáhlého kompendia jsem si několikrát položil otázku, komu a k čemu je 
tahle  rozsáhlá  práce  určena?  „Cui  bono?“,  řekli  by latiníci.  Je  nesporným přínosem pro  literární 
historiky národní  i  regionální  literatury a také pro zdejší  studenty a pedagogy.  Potěší  a pozvedne 
hrdost občanů zmíněného regionu,  což je velice třeba,  neboť jde o oblast po druhé světové válce  
prakticky znovuosídlenou. Svou čtivostí, neupadající do laciné popularizace, může v neposlední řadě 
obohatit laiky a čtenáře, kteří nejsou z tohoto kraje a možná se tam nyní rádi podívají. To poslední je 
můj případ, a proto za vydání kompendia upřímný dík. Vřele doporučuji všem třem kategoriím oba 
díly Hledání kořenů ke studiu a četbě.                                                                              Zdeněk Janík 
 

František Všetička o umělecké tvorbě Romana Ráže 
Nakladatelství J. Vacl, Olomouc 2010 

   Olomoucký literární historik a teoretik František Všetička (1932) vydal už přes dvacet knih, mezi nimiž 
mají vrch práce věnované kompozici  literárních děl (viz například Kompoziciána, 1986; Stavba prózy, 
1992; Stavba básně, 1994; Stavba dramatu, 1996; Tektonika textu, 2001; Kroky Kalliopé, 2003; Možnosti  

Meleté, 2005). Mimoto se zaměřuje – pomineme-li další složky jeho bibliografie – na 
velké tvůrčí osobnosti: opět se zabývá kompozicí jejich tvorby (Dílna bratří Čapků, 
1999; Dílna Miroslava Horníčka, 1999), ale je i autorem monografií (Václav Říha, 
1964; Josef Štefan Kubín, 1980; Jakub Arbes, 1993) a biografických románů (Před 
branami Omegy, 1995; Daleký dům, 2001). Monografický charakter má i jeho nová 
kniha nazvaná Garance grotesknosti, jejímž předmětem jsou životní osudy a tvorba 
Romana Ráže (1935), prozaika, autora rozhlasových a televizních her a filmového 
scenáristy. 
   V souladu s názvem této knihy,  který je  ovšem poněkud diskutabilní,  Všetička 

nejprve obecně charakterizuje grotesku a groteskní realismus. Do tohoto kontextu pak náležitě začleňuje 
tvorbu  Romana  Ráže.  V dalších  kapitolách  uvádí  jeho  životopisná  data,  osvětluje  jeho  spisovatelské 
začátky a poté se soustřeďuje na jeho prózy, přičemž ve shodě se svým badatelským naturelem analyzuje 
především jejich morfologickou složku. Takto rozebírá romány Prodavač humoru (1979), Bludné kameny 
(1981), Vrabčí hnízdo (1983), Šokmistr (1985), Narcisový dům (1988) a Pokušení na konci léta (1989).  
Podobně interpretuje novelu In flagranti (1989) a následující romány Cesta po kolenou (1992), Zachránci 
samoty (1999), Bonviván (2004) a Nevěř mi ani slovo (2009), jakož i novelu Kámen v okně (2007). 
   Při rozboru těchto děl pracuje s řadou specifických termínů (apoditní či deflektivní motiv, kontingenční 
moment,  natální  finále,  signifikantní  čas),  jež  vysvětluje  v připojeném  slovníčku.  Kromě  kompoziční 
výstavby bere v potaz i tematiku řečených próz, jejich vzájemné souvislosti a spojitosti s českou i světovou 
literaturou.  Své  analýzy  pak  stručně  sumarizuje,  vymezuje  Rážovo  místo  v naší  současné  literatuře  a 
poukazuje na četné afinity jeho románů a novel s díly meziválečných spisovatelů nebo významných autorů 
publikujících v šedesátých letech. Na tomto pozadí určuje význam jeho tvorby,  spočívající v udržování 
realistické linie české literatury (zejména linie groteskního realismu) a v kritické reflexi společenského 
dění; právem vyzvedá též uměleckou vyrovnanost jednotlivých próz.
   Součástí recenzované knihy je i autorův obsáhlý rozhovor s Romanem Rážem pojmenovaný Jak šel čas. 
Vznikl na jaře roku 2010 a Ráž v něm vzpomíná na své dětství a mládí, na studia, přátele i na mnoho 
dalších lidí. Osvětluje svoje pracovní aktivity, dává nahlédnout do své tvůrčí dílny, vyjadřuje své názory na 
dnešní kulturu a společnost. V závěru rozhovoru se sám ptá tazatele, co z jeho tvorby považuje za nejlepší 
a nejživější. Všetička jmenuje Prodavače humoru, Bludné kameny, Pokušení na konci léta a Zachránce 
samoty, s čímž lze souhlasit. Je třeba ještě dodat, že hodnotu jeho knihy zvyšuje soupis Rážových děl a 
obsáhlé  sekundární  literatury i přátelské dopisy od Jana Dvořáka a Borka Bayera;  pominout nelze ani  
soubor pětadvaceti fotografií.                                                                                                 Jiří Poláček
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O regionalismu v literatuře

   O regionalismu se po věky vedly rozpravy v národních literaturách – polské, francouzské, španělské, 
také americké. Pravda, znaky regionalismu najdeme už ve staročeském písemnictví,  jeho skutečné 
počátky v české literatuře lze však datovat až na přelomu 19. a 20. století v přechodové etapě konce 

obrozenecké  emancipace.  Od  těch  dob  čas  od  času  se  vždy  znovu  vynoří 
v periodických  návratech  v české  literatuře  problematika  regionalismu  a  vždy 
znovu se o ní živě diskutuje. Zahloubat se do průběhu a výsledků těchto debat by 
bylo nadlouho a patrně se stejným výsledkem. Ostatně v této chvíli nejde tu ani 
tak  o  učené  disputace  literárních  historiků,  nýbrž  o  to,  jak  se  regionalismus 
promítá do beletristické tvorby, jak ji ovlivňuje a tvární.
   Naše národy jsou v dějinách lidstva mladé národy a v evropské konkurenci trpí 
po věky pocitem provincialismu. Českou otázkou se zabýval  historik František 
Palacký stejně jako filozof Tomáš Garrigue Masaryk a mnoho dalších předních 
osobností, tato problematika vždy znovu ožívá, zejména při historických otřesech, 

postihujících celé národy.
   Příkladů ze světové literatury, jak vkořenění do rodné půdy může umělecký výraz obohatit, se nabízí  
bezpočet. Günter Grass je světový spisovatel, třebaže hojně čerpá ze svého kašubského domova na 
pobřeží  Baltu.  A co  William Faulkner,  věrný své  jižanské  domovině,  či  francouzsky píšící  horal 
Ramuz?  Svého  času  silně  oslovila  českého  čtenáře  literatura  severská  a  holandská,  důsledně  se 
napájející  z domova  autorů.  Umělce,  kteří  dosáhli  světové  proslulosti,  přestože  jim čouhala  z bot 
sláma jejich rodiště, naleznete pochopitelně i v literatuře české. Stačí si připomenout Petra Bezruče, 
který  se  po  první  světové  válce  povznesl  díky  německému  vydání  v překladu  Rudolfa  Fuchse, 
uvedeném předmluvou Franze Werfla, nad český region. Ovšemže nejde jen o lokální kulisy, do nichž 
je dílo situováno. Rozhodný je genius loci, který specifickým způsobem ztvárňuje zkušenost lidstva 
bez ohledu na národnost, na region. A tak zatímco se mnozí v regionu cenění spisovatelé uzavírali do 
lokálpatriotské  izolace,  protože  jejich  talent  nesnesl  srovnání  s literaturou  národní,  vždy se  našly 
osobnosti, které pro věrnost rodnému hnízdu nezastíraly obzory a chápaly člověka jako občana světa.
   Samotná  věrnost  rodnému  kraji  není  a  nemůže  být  v umění  rozhodující  jen  pro  přimknutí 
k domácímu námětu. Takové regionální umění čpí nesoudným krajanským staromilstvím, nekritickým 
lokálním patriotismem,  a  ani  vzájemné  pochlebování  tvůrců,  ani  odkaz  na  minulou  diskriminaci 
nemůže ospravedlnit nízkou myšlenkovou a uměleckou kvalitu díla.
   V regionech nezřídka chybí v tvůrčím prostředí snaha uplatnit srovnávací měřítka. Nejeden autor 
ohradil  své  dílo  plůtkem  nedotknutelnosti  a  označil  se  ve  vlastních  očích  za  slezského  barda, 
moravského klasika či podobně. Krajová izolace ovšem nic nevyřeší. Jen ti spisovatelé, kteří kořeníce 
v regionu, z regionu s uměleckou přesvědčivostí  vykročili,  vytvořili  dílo vpravdě regionální,  neboť 
všeplatné. Regionalismus v literatuře je problém hodnotový, nikoliv ochranný deštník.
   Nemohu se v těchto souvislostech vyhnout věčně živému problému centralismu a provincionalismu, 
tedy problému, který provází literární tvorbu po věky. O přehlíživosti literatury mimo národní centrum 
Prahu píše F. X. Šalda v roce 1931 v úvaze o kulturním centralismu:  „Naše literatura trpí špatným 
oběhem krve: krev kupí se na jednom místě. Žijeme v literatuře příliš Prahou výlučně Prahou. Praha  
je hlava země, hlava národa a jest jistě v pořádku, žije-li se tu literárně prudčeji a horečnatěji než  
jinde. Ale nesmí to jít  tak daleko, jak to vpravdě je: že totiž mimo Prahu není literárního života.  
Nemyslím tím, že nežije mnoho literátů na venkově. To je jen vnějškový důsledek. Hlubší je vnitřní  
nedostatek: i ti, kdož žijí na venkově, píší po pražsku, tj. píší literaturu všeobecnou, univerzální. Praha  
jest literaturou překrvena. A tj. hlavní příčinou literatury umělé, literatury řekl bych kavární.“
Nejinak  tomu  ostatně  bylo  vždy  též  na  Slovensku.  Prozaik  Alfonz  Bednár  se  k tomu  vyjádřil 
s moderním nadhledem, když konstatuje, že region není nevyčerpatelné zřídlo  pro  uměleckou  tvorbu 
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   v době rozvinutých masových komunikací, televize apod., a vyslovuje přesvědčení, že bude třeba 
vzdát se některých naoko pěkných věcí a též v literatuře se naučit jisté evropské literární koncepci, a 
málo tolerantně prohlašuje: „Jinak zmrzneme, zplesnivíme, jak chcete.“
   Slovo do pranice, se kterým věru nemusíme souhlasit, alespoň nikoliv bezvýhradně. Avšak i jiný 
přední slovenský prozaik, Vladimír Mináč, upozorňoval již před drahnými lety v jednom svém eseji 
na „sladkou tíhu folkloru“, která brání stát se světovými, a vysloužil  si  rozhořčené výtky patriotů 
záhumenkářského rozhledu. Ani Bednár, ani Mináč se zajisté nezříkali impulzů z regionu, ve kterém 
žili, tedy např. lidového umění, které je obklopovalo.
   Ostatně ani Metoděj Jahn, označovaný za nestora valašských spisovatelů, nikdy nechtěl být pouze 
krajovým spisovatelem.  „Regionalismus má být jen zbarvením, nikoliv účelem,“ tvrdil a žádal, aby 
spisovatel „nezapomněl při tom krajovém na lidské.“

*
   Život  spisovatele  v regionu  nemusí  představovat  askezi,  má  své  přednosti.  Je  příznakovější. 
Dovoluje bezprostředně čerpat z prostředí, ve kterém je umělec domácí člověk a které důvěrně zná, 
rozumí jeho historii, tradici, lidem a jejich mentalitě a jazyku, krajině. Zároveň má však omezenější  
možnosti uplatnění vlastního díla, a co hlavního, je to život mimo určující duchovní proudění, chybí  
mu konfrontace, výměna názorů, dialog a diskuze. Proto ta snaha umělců mimo kulturní centra po  
sdružování.  Každý z nich se  vzpíral  k výkřiku,  avšak jen některým je  dáno promluvit  tak silně  a 
naléhavě, že je ho slyšet za humny domova. Avšak též nejeden talent ve venkovských podmínkách 
zakrněl, nejedno dílo zůstalo neobjeveno a nedoceněno.
   Připadá mi nespravedlivé, že se tak rychle zavírají vody nad spisovateli a básníky ze Slovenska a 
Moravy, kteří třebas jen ve svém okolí vzlétli do literárních sfér, ať už jim v tom bránil omezený talent 
či jiná společenská skutečnost, nebo jejich tvůrčí snažení a záměry zhatila předčasná smrt. Nicméně 
přiznejme, že si naši pozornost zasluhuje také tvorba lidových písmáků, jejichž touha vyslovit svou 
životní  zkušenost  bývá  větší  než  jejich  umění.  Tyto  texty  bývají  poplatné  domácímu  folkloru, 
fabulačně  pak  jednoduché  črty  a  příhody  ze  života  na  venkově,  nářečové  vyprávěnky  obvykle 
humorného obsahu. Písmácké projevy však nelze zlehčovat, obzvláště ve válečných etapách útisku 
plnily v lidových vrstvách nemalou kulturně osvětovou a národně uvědomovací úlohu. Nevznikaly 
z touhy po slávě, jejich původci chtěli zaznamenat zkušenosti, na které by se nemělo zapomenout. 
Nezřídka tato dílka, také na ochotnických jevištích, oslovila nejen krajany, nýbrž lidský rod. Také to je  
podhoubí, ze kterého vyrostla i díla národního významu.
   Mám ovšem za  samozřejmé,  že  dnešní  generace  spisovatelů  vyznává  jiné  tvůrčí  postupy než 
generace předchozí, je to přirozený zákon vývoje. V současnosti je to pak rovněž pochopitelná reakce 
na zátěž mimouměleckých a mimoestetických funkcí,  které literatura musela plnit,  na služebnictví 
literatury.  Oproštěna  od  společenských  úvazků  literatura  může  dnes  s úlevou  přezírat  ideologické 
vymezenosti a předpojatosti a stát se tím, čím vpravdě je, uměleckou disciplínou, prostě literaturou.  
Nicméně nezdá se mi šťastným východiskem ze střetu estetické a sociální funkce programový příklon 
k artismu,  který vede literaturu do izolace.  Artistnost,  slovesné mystifikace,  blasfemické pohrdání 
dříve vytvořenými hodnotami může zajisté vést k rozbíjení zavedených stereotypů, nicméně není to 
vykupitelský  prostředek.  V údivu  někdy  sleduji  recenzi  či  diskuze  v časopisech  nad  knížkou, 
vyznačující  se bezradnou roztříštěností  či  vykonstruovaností  a postrádající  příběh,  neboť v takové 
epice je bezmála proviněním, jestliže má logický děj, vymodelované postavy, uspořádanou větu, která 
má hlavu patu. Respektuji ovšem, že co je pro jednoho blábol, jinému představuje tvůrčí čin, proč ne!  
Nedomnívám se však, že je k užitku literatury považovat experiment, zajisté potřebný a hledačský 
cenný, za určující poetiku. Příběh  přece  může  být pojat umělecky náročně i  bez  vyumělkovaností a 
schválností a přitom je třebas bizardní, absurdní. Homér má platnost i po Kafkovi a Joyceovi a  řečeno
Čapkem, díla, která se starají o to, co se děje se světem, nemusejí být umělecká omšelina. 
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     Snad bude případné citovat na tomto místě ještě jednou Karla Čapka: „Nejspolehlivější cesta ke  
světovosti je ukázat názorně, že i my jsme se svou zemí a se svými lidmi zajímavý, skutečný, srostitý a  
živý kus světa. A třeba je to malá země malých lidí a osudů, pořád je to země, pořád jsou to lidé a  
osudy – a nic světovějšího a obecnějšího se dosud nepodařilo nikomu vymyslet.“
   Na  závěr  tohoto tématu  dodávám podle  Jana  Trefulky:  „Co brání  literatuře z regionů stát  se  
literaturou národní, evropskou, světovou, není regionalismus, nýbrž provinčnost. Provinciální může  
být kumštýř v New Yorku, v Paříži, Praze, právě tak jako v Brně, jakmile se začne domnívat, že to, co  
vidí kolem sebe, je mírou všech problémů. Provincionalismus je stav duše, nemá co dělat s  místem 
pobytu.“
   Věru tak, plně podepisuji. Nedělejme strašáka z regionalismu.

Oldřich Šuleř
                 (Referát na konferenci Literatura bez hranic, Frýdlant nad Ostravicí 26. 9. 2009. Kráceno.)

Hemisféra aneb Psychologický experiment uprostřed Atlantiku

Autoři ostravské Bezejmenné skupiny vlákali v pátek 25. února 2011 
kulturymilovné publikum do klubu Atlantik pod záminkou, že půjde 
o  další  z jejich  originálních  uměleckých  večerů  naplněných  lite-
raturou  a  hudbou.  Místo  toho  bylo  hostům hned  v úvodu  pořadu 
oznámeno, že se zaplacením vstupného stávají dobrovolnými pokus-
nými  objekty  velkolepého  psychologického  experimentu,  při  němž 
bude střídavě působeno na obě jejich mozkové hemisféry. Ačkoli bylo 
většině návštěvníků akce zřejmě brzy jasné, že se jedná jen o další 
nevšední mystifikaci mladých ostravských tvůrců, není vyloučeno, že 
se někteří z nich neubránili tendenci zamýšlet se nad koncepcí násle-
dujících výstupů a pokoušet se o jejich „psychoanalýzu“. Revue poe-
zie a prózy obohatili svou nejnovější tvorbou např. Lukáš Bárta, Jan 
Kunze, Tomáš Zemčík, Karel Čížek a Martin Müller. V Atlantiku by-
lo opět téměř plno, za což je Bezejmenná skupina svým příznivcům 

upřímně vděčná.                                                                                                                                         ba 

Knižní novinka

V Televizním klubu na Přívozské ulici v Ostravě se  4. března 2011 uskutečnil křest knihy dvojice  
ostravských autorů Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře,  nazvané Hodinu v nebi.  Podtitulem 
publikace je (Ne)skutečné šupy s andělskými hňupy. O tři hodiny dříve autoři představili svou kni-
hu obyvatelům ostravské vazební věznice. Stejně podivné a zvláštní, jako je jít s knížkou nejdříve  
do  věznice,  je  i  spojit  na  „popábení“,  jak  autoři  místo  křtění  říkají,  Ježíše  (Bílé  divadlo)  se 
striptýzem. V tomto bizarním nápadu se objevili  ještě další kreativní lidičky, které si autoři do  
klubu pozvali. 
„Knížka Hodinu v nebi je volným pokračováním trilogie Hodinu před svítáním, V hodině svítání a  
Hodinu pod drnem. (Poslední z titulů vyšel také v Polsku v překladu Jana Stachowského a do arabštiny  
jej  nyní  překládá Marwan Al Solaiman“ (cituji  z  dopisu autorů).  Přestože byly  znát  na  vnějším 
vzhledu autorů během programu jisté rozpaky, byl večer ve své absurditě zábavný. Na pohoštění se 
nešetřilo. Díky za pozvání.                                                                                            Lydie Romanská
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 Slavnost

   Město  se  konečně  dočkalo.  Už  tři  týdny ohlašovaná  zpráva  se  konečně  naplnila.  Valná  část  
Olomouce v čele se studenty se hrnula na Svatý Kopeček. Posluchači slovutného lycea právě dorazili  
na okraj Samotišek a hrnuli se lipovou alejí vzhůru do kopce. Nejprve studenti, za nimi páni profesoři,  
které  potom  v neuspořádaném  tlumu  následovali  obyvatelé  kdysi  hlavního  města  moravského 
markrabství.  Vzhůru  do kopce se  průvod nejen  zvolnil,  ale  především rozvolnil.  Ti  nejprvnější  a 
nejzdatnější dosáhli již chrámu. Zastavili se na schodech před ním a shlíželi dolů do širé moravské 
roviny, v níž v mírném oparu tkvěla Olomouc a řada okolních vsí. Poněkud vpravo uzavíraly rozhled 
výběžky Drahanské vysočiny. Kopec je všechny jakoby povýšil, teprve nyní do nich vstoupilo slastné 
očekávání slavnosti. Únava z dosavadní cesty z nich opadla, ztratila se kdesi v rozprostírající se dálavě 
před nimi. Prostorová prohlubeň lákala, volala a vybízela k rozhodným činům.
   Chrám byl otevřen, menší část studentů vstoupila do posvátného prostranství, nepochybně proto, 
aby se  obrátila  na  Nejvyššího,  by podpořil  jejich  úsilí.  Větší  část  minula  poutní  kostel  a  kolem 
přízemních  vesnických  domků mířila  na  dříve  již  vyhlédnutou  louku  u  lesa,  kde  se  měly  konat 
tělocvičné a básnické přebory.
   Všechno vymyslel a spolu s posluchači posledního ročníku zorganizoval profesor historie Josef 
Leonard  Knoll.  Chtěl  napodobit  starořecké  olympijské  hry  a  kulturnějším  vrstvám  Olomouce 
v básnické soutěži  představit  příslušníky své básnické školy.  Zvolil  si  k tomu příhodné datum 31. 
července 1817, neboť školní výuka a povinnosti s ní spojené už skončily.
   Když první dorazili na vyhlédnutý palouk, z nejbližšího domku začali přinášet již dříve přinesená 
křesla.  Zadýchaný  profesorský  sbor  se  s díky  do  připravených  sedadel  zhroutil.  Pouze  Knoll, 
předstírající  spartánského ducha,  se zdánlivě neunaven posadil na vyvýšený drn. Byl to jeho den, 
proto se podle toho i choval.
   K profesoru historie  se  přihrnuli  mladiství  organizátoři  a  znovu si  zopakovali  následnost  akcí. 
Nejprve přijdou na řadu tělocvičná vystoupení a pak teprve souboj básníků na téma, které Knoll určil.  
Bylo  podle  něho  i  podle  kolegů  dostatečně  státotvorné,  znělo:  Záchrana  Německa  Rakouskem 
v bojích v letech 1813 a 1814.
   Profesor se rozhlédl po prostranství. Bylo mu zřejmé, že se začne přinejmenším za půl hodiny,  
poněvadž na lučinu právě doráželi teprve první olomoučtí občané, a to ti mladí. Teprve za nimi se  
budou  trousit  jejich  rodiče,  z nichž  mnozí  zcela  určitě  přijedou  se  zpožděním  kočáry.  Jak  své 
Olomoucké znal, tak povětšinou vypůjčenými. Obhlížel lesnaté okolí a byl nadmíru spokojen se svým 
nápadem. O něm a o lyceu se bude nepochybně dlouho hovořit, a to zdaleka nejen ve městě.
   Za necelou půlhodinu slavnost začala. Všichni sice ještě nedorazili, ale Knoll si plně uvědomoval, že 
déle se už nedá čekat. S obavami si také prohlížel nebeskou báň, která byla sice před hodinou čiře 
modrá, ale barva nebes se začala proměňovat a Knollem začaly zmítat pochybnosti. Proto dal pokyn 
k započetí.
   Knoll byl nejen hlavním organizátorem, ale také prvním a jediným řečníkem. Muž tehdy více jak  
čtyřicetiletý,  prostřední postavy,  vzpomněl za živé gestikulace reformátora Luthera, jehož třistaletá  
památka se blížila. Vyzvedl, že jeho hnutí nebylo jen náboženské, ale především národní. Vzpomněl  
vítězné bitvy u Lipska, kde byl Napoleon poražen. Zvýšeným hlasem vyzval přítomné k sjednocení 
všech Němců a německých území. Nadšení němečtí studenti mu hlučně tleskali.
   Po čilém Knollovi zaplnili luční prostor mladiství sportovci, jejichž disciplíny se postupně střídaly.  
Jako první začal běh o závod, po něm zápasy, jež byly ukončeny skoky do výšky a do dálky. Knoll si  
studenty se zájmem prohlížel.  Ve vrcholných výkonech v nich neviděl mladé Němce a Čechy,  ale 
bájné attické hrdiny, kteří změnili chod dějin. Zamrzelo jej pouze závěrečné vyhlášení vítězů, mezi  
nimiž se na prvním místě objevila taková jména jako Březina a Přikryl. Od počátku byl přesvědčen, že 
palma vítězství připadne jeho buršům. Nestalo se však a jeho nitrem  to  poněkud   otřáslo. Ne mnoho, 
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poněvadž věděl, že soutěž poetů je především soutěží jeho německé básnické školy.  Jenom německé.
Navíc mnohé texty už znal, některé dokonce opravoval. Musel opravovat.
   Spartánská část skončila, následovala menší pauza, jež poskytla možnost k výměně názorů a také 
k spotřebě toho, co služebné v rancích na zádech přinesly.  Nastal hlahol,  ropot,  sem tam se ozval 
popěvek. Knoll sám byl netrpělivý, a dal proto mladistvým organizátorům pokyn k započetí soutěže 
básníků. Předpokládal v ní hřeb celé akce, a to, co následovalo, jej naplnilo opravdovou radostí. Mladí 
básníci, v jeho očích germánští minnesängři, předstupovali a zvučným hlasem, který se odrážel od 
lesních velikánů, přednášeli své verše. Canaval, statný a sličný, plavých vlasů a pěstěného hlasu, jako 
první.  Bylo na něm vidět,  že je aristokratického původu. Už jeho zjev mu získal náklonnost řady 
posluchačů. Mladík si toho byl vědom a afektovaně do taktu mával pravicí. V těsné blízkosti dva jeho 
kolegové básníkova gesta s naprostou vážností napodobovali. Canavalův verš ovládl okolí. Po něm 
následovali další – Schön, Brey, Donneh, Hirsch. Všechno Němci, německé slovo se rozléhalo a ještě 
nedávno rozjitřený Knoll zapomněl na zvítězivší Moraváky.
   Devatenáctiletý Michael Franz Xaver von Canaval zvítězil, porota sestavená z profesorů lycea se na 
tom celkem jednoznačně  shodla.  Knoll  Canavala  ověnčil  věncem z dubového  listí.  Profesor  měl 
z tohoto udělování opravdovou radost, neboť si uvědomoval, že do doposud neúrodné moravské půdy 
zasévá potřebné oživující německé zrno. Byl přesvědčen, že se tak děje natrvalo.
   Zpátky již Knolla a ostatní profesory odvezli studenti v kočárech. Vyžadovala to nejen slavnostní 
chvíle, ale také fyzický stav účastníků, neboť město bylo přece jenom vzdáleno. Studenti v kočárech 
jásali a zpívali, nesla se jedna německá píseň za druhou. Někdy do nich pronikl také latinský popěvek.
   Básnickému klání přihlížel rovněž dolanský farář František Polášek, který se nejprve v chrámu 
pomodlil a při pěším návratu do své obce se nejstaršího ze svých kaplanů dotázal: „Bedříšku, dovedli  
bychom my Češi něco podobného? Máme my takových básnířů?"
   Nejstarší z kaplanů nejprve mlčel, posléze pak dodal: „Velebnosti, co není, může být.“           

                                                                                                          František Všetička
                                                                                                                      (Kapitola z románu)

Břetislav Olšer
   

potřebuje po nedávné zdravotní příhodě trénovat 
mozkové závity, proto mj. připravuje svůj pořad 
Celebrity  za  humny  pro  televizi  regionu  kolem 
Klimkovic - Local TV Plus. Její vysílání lze sledo-
vat na obrazovkách deseti okolních měst a samo-
zřejmě také na na internetu. Mezi jeho šedesáti 
hosty  byli  kromě  prof  Bělohradského,  Kristána 
Kodeta  či  přednosty  ORL   porubské  Fakultní 
nemocnice  doc. Komínka a faráře Řehulky z no-
vého  chrámu sv.  Ducha  v  Ostravě-Zábřehu  též 
členové ostravské Obce spisovatelů Lydie Roman-
ská Lidmilová a doc. Jiří Urbanec.   
Břetislav  Olšer  mimo  jiné  také  fotografuje.  Ve 
dnech  23.  ledna  až  28.  února  2011  bylo  možné 

zhlédnout  výstavu  jeho  fotografií  nazvanou  Izrael  -  Tisíc  a  jedna  pravda  ve  Svaté  zemi.  
Kolekce snímků obsahuje třicet barevných zvětšenin a byla instalována v knihovně v Ostravě-
Michálkovicích, kde spisovatel na stejné téma dne 4. února 2011 přednášel. 
                                                                                                                                                                     red
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Eva Kotarbová

  

Haiti 

Usmíváš se
v blescích pouliční lampy
laskáš mou nahotu 

Haiťanka pláče
z novinové fotografie 
na nočním stolku

tvoje vůně  
za ušním lalůčkem 
proniká dravě do mozku

a v paměti zraku
zbořeniště 
tisíce mrtvých na Haiti 

a ty?
seismograf v našem loži
ukazuje deset

(V lednu 2010 zemřelo při zemětřesení na Haiti  
téměř dvě stě tisíc lidí.)

Proměny

Utáhnu šňůrky korzetu 
                           sukně nad kolena
                           černé punčochy
 na ulici drtím nevšímavost 

 než se převléknu za muslimku 
                      jenom očima poletím
                      v magnetické smršti
 k mužskému pólu 

 než mě tělo pod sutanou stáří
 denně utopí v nicotě

Stonavská balada

Před šachtou za tratí
Stonava v dešti 
                     se zablatí

v domku dítě
matka stonavá
modlí se 
za dědu
za otce
za manžela
k svaté Barboře
v pokoře
i dnes

po staletí
sténá vánek 
vpletený do těžních věží 
modlitby nespočteš
ani těla
v patrech hřbitova 

patronka havířů 
           tolikrát neslyšela
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Hodina tvůrčího psaní
  
   Sedím v koutku, ani nedutám. Ta učitelka mě fascinuje. Nechává si říkat Kristýna. Má chůzi baletky 
a posed baleríny. Někdo říkal, že byla primabalerínou. Vytahuje z paměti desítky jmen spisovatelů a 
nikdy se neopakuje. Všímá si, že lapu po jejích slovech jako hladový pes.

   „Vyberte si objekt a dejte mu mozek, ne jenom tělo,“ vysvětluje Kristýna, „a 
posuňte ho někam – rovně, vpravo, vlevo, nakřivo, kamkoli chcete, ale pohněte s 
ním.  Nikdy neztraťte  kontrolu  nad  svými  postavami.  Jestliže  slyšíte  svůj  hlas, 
postavy budou mluvit tím hlasem. Držte se toho, co máte rádi vy. Teď napište, co 
vidíte ve svém pokoji, když tam vstupujete.“
   Píši: Vidím na stěně duhu a u postele starý perský koberec.
   „Zajímavé,“  říká  Kristýna,  když  prochází  kolem mého  stolu  a  čte  mi  přes 
rameno, co jsem napsala. „Když Kafka vstupoval do svého pokoje, pokaždé ho 
upoutalo něco jiného,“ dodává. Pak rozdá každému z nás jinou fotografii a řekne: 

„Napište, co vidíte.“
   Píši: Zrcadlo odráží knihy, které s tou ženou přežívají. A ona je stále potřebuje.
   „Mám dojem,“ říká učitelka, „že by člověk měl psát hlavně o věcech, o kterých si myslí, že by nikdy 
nenapsal. Běžte v neděli do muzea, vyberte si pět obrazů, napište o každém pět stran a přeneste tam 
svůj obličej.“ Smějeme se, ale Kristýna se na nás přísně podívá, prohrábne si husté prošedivělé vlasy  
silnými prsty a vypravuje, jak nedávno navštívila svoji přítelkyni, která měla celou stěnu v pokoji  
polepenou fotografiemi obličejů. Když chtěla o někom psát, vybrala si tvář ze zdi.
   „Teď si dobře prohlédněte svého souseda,“ poručí Kristýna. „Vytvořte z něj charakter. Budujte jej od  
úst. Pak se podívejte na oči. Najdete mezi nimi něco společného?“ Natočím se ke studentce po mé  
levici.  Nemohu se soustředit,  protože mi  u ucha zabzučí  komár.  Arne,  starší  pán sedící  za mnou,  
pronese: „Pozor! Nadzvedne tě ze židle a odletíte spolu.“ Dvanáct studentů se směje, třináctý vážně  
prohodí: „Ale neodletí. Chytne se do její vůně a ta ho usmrtí.“
   „Některý hmyz dokáže být nezdvořilý,“ bráním se.
   „Pozor, hmyz všechno slyší,“ Arne na to.
   Učitelka: „Bravo. Mohli byste napsat příběh ze života hmyzu.“
   „To už napsal jeden Čech a úspěšně,“ ozvu se.
   „Příště nám o tom něco řekneš,“ říká učitelka. Neříkám ani ano ani ne a soustřeďuji se na tvář dívky 
vedle sebe. Zajímají mě její oči. Chytrý člověk řekl, že to jsou okna do duše. Dívám se soustředěně do 
jejích očí, až se mi objeví tři, a pak jedno oko, které rozmazává mlha. Ne, není to tak docela přesné. V 
mlze vidím hlavu, velkou hlavu s hnědýma očima. Ne, ne, ne. Ovládám své oči. Vidím zase tu dívku.  
Má  vyrovnanou  tvář  bez  známky nervozity.  Úzké  rty,  bílá  hladká  pleť  a  krátké  kaštanové  vlasy 
sestřižené vzadu do špičky jí dávají vzezření ženy, která má ráda koně.
   Moje myšlenky se rychle rozjedou po papíře. Dívka se jmenuje Dara a má stříbrný kroužek v nose. 
Opírá se o dveře zprava. Dveře se otevřou. Dara cítí chladný vzduch. Vyjde ven. Ulice, hlouček lidí.  
Jde k nim. Dozví se o jednom ostrově, kde žijí jen ptáci. Dara se chce na ten ostrov podívat. Jde dál na 
západ. Přidává se k ní zatoulaný pes. Vítr je oba žene k moři. Pes se bojí nastoupit do loďky a zůstává 
na břehu. Dara připluje k ostrovu, ale ptáci jsou pryč. Vystoupí na pustou horu. Dotkne se mraků, ony 
se roztrhnou a déšť ji spláchne do moře.
   Podívám se na Daru a porovnávám její pravou polovinu s levou. Říkám si, že to je blbost, co jsem 
napsala, a vymažu poslední dvě věty.
   „Ukaž, přečtu si to,“ řekne Dara. Čte se zaujetím, ale vrátí mi papír beze slova. Nevím, co si mám 
myslet. Dostávám z toho hlad. O přestávce si zajdu do školní jídelny, kde dva muži uklízejí kuchyň.
   „Co byste si přála?“ zeptá se blondýn.
   „Co vám zůstalo?“
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   „Gerry, máš tam ještě smažené brambůrky?“
   „Je tu zbytek,“ odpovídá ten tmavý.
   Blondýn mi nese brambůrky a uždibuje z papírové misky. Nekraď mi svačinu, pomyslím si a zeptám 
se, co jsem dlužna.
   „Gerry, kolik je studentka dlužna?“
   „Pokladna je hotova,“ zvolá blondýn a stáhne silnýma rukama těžká železa za pultem s výrazem, že  
za mřížemi už nic není.
   Procházím se kolem fontány a nechtěně mi upadne jeden brambůrek do nazelenalé vody.
  Voda vyšplíchne vysoko a zjeví se mořská panna, která pohrozí: „Tak jsem tě konečně přistihla,  
uličnice.“ Zachvěji se jako ta bronzová socha v parku. V tu chvíli vypadám jako ona. Obličej se mi  
rozdvojuje. Jedna půlka je hodná, druhá zlá. Půlka úst mluví pěkně, druhá vyslovuje ošklivá slova. 
Ztrácím stabilitu  na  svých  nohou.  Oči  mi  létají  ze  strany na  stranu.  Vázanka  mi  vlaje  ve  větru.  
Nenechte se zmást. Kdyby mi dali do ruky kapesník, viděli by, že pláču, pláču.
   Vcházím do třídy, když učitelka říká: „Jednou jsem chtěla po studentovi, aby o sobě napsal povídku.  
A on začal: Mám desatero hodinek a sedm tet.“ Pak učitelka bere do rukou dřevěné hůlky a začne jimi  
bušit o sebe. Hlasitě a hlasitěji a pak tiše, tišeji do rytmu a říká: „Pište, co cítíte.“
   Já cítím starý dům. Déšť a vítr na střeše. Někdo v pokoji spí. Slepec vychází z toho domu. Nikdo  
neví, kam jde, nikdo ho nenásleduje. Bílá hůl ťuká nervózně na mokrém chodníku.
   Claudia,  která  píše  jenom o  koních,  mě  vyruší:  „Jsem vždycky u  psaní  nervózní,  jako  před 
narozením hříběte.“
   „Ty jsi to viděla?“
   „Několikrát.“
   „Mohla bych to také vidět?“
   „To není tak jednoduché. Když chceš vidět porod koně, musíš spát ve stáji i dva týdny předem. Co  
dvě hodiny jsem si dávala budík, abych porod nezmeškala. Ale řeknu ti, stojí to za to.“
   Najednou si všimnu, že otevřenými dveřmi vběhne do třídy veverka a sbírá drobky z koberce.  
Vyleze po židli jedné dívce do klína. Arne zavolá: „Pozor, má blechy.“ Anna shodí poplašeně veverku 
na zem, urazí se a odejde ze třídy.
   „Kde je Anna?“ ptá se učitelka.
   „Šla domů,“ odpoví Arne a kreslí si něco v sešitě. Kristýna zakroutí hlavou a pokračuje:       
  „Můžete psát špatně, ale pište opravdově a poctivě. Vždycky si položte otázku, o čem je příběh.  
Nemyslím tím takové věci, že jeden napíše do své životopisné knihy, že má dceru, a jeho přítel si  
myslí, že ji před ním po celá léta schovával v šatníku.“
   Z ničeho nic Dara vyskočí ze židle, jako by ji píchla včela. „Za půl hodiny mám schůzku s jedním 
profesionálem,“ šeptne. „Nechceš jít se mnou? Nalíčí nás zdarma.“
   „A co řekneme Kristýně?“ ptám se s obavami.
  „Nic. Stejně tady brzy končíme.“ Když se učitelka otočí k tabuli a něco tam píše, projdeme po 
špičkách otevřenými dveřmi ven.

   V moderně zařízeném kosmetickém salónu, kde mladá dívka improvizuje na klavír,  nás vesele  
přivítá mladý muž s bezvadnou pletí a blond vlasy sestřiženými kolem hlavy do stejné délky. Usadí 
nás před zrcadlo na vysoké otáčecí židle a hned poučuje: „Barva pleti je individuální záležitost, dámy. 
Tvoje skupina, Daro, bude pravděpodobně modrá a červená. Uděláme si test.“ Zatímco dělá test s 
Darou, prohlížím si v zrcadle svůj obličej.
   A vaše,“ obrátí se ke mně, „bude asi červená a oranžová.“
   „Mám zkušenost s ženskou pletí.“
   „Ve vašem věku? Jak to poznáte?“
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   „Byl jsem dva roky v Číně a tam jsem poznal mnoho žen a učil je, jak se mají líčit. Nebylo to  
jednoduché,  protože  tamější  ženy  se  nerady  líčily.“  Chci  vědět  více  a  pohledný  muž  ochotně  
vysvětluje: „Nevědí, jakou barvu líčidel si vybrat, a cítí těžkost barev a krémů na své kůži.“
   „Stejný problém mám já.“
  „Proto  jsem tu  od  toho,  dámy,  abych  vám ukázal,  jak  zkrásnět  a  cítit  se  svěží.  Daro,  ty máš  
fantastické lícní  kosti  stvořené pro barvu,“ muž  pěje  a  poletuje  jako motýl  mezi  Darou a  mnou.  
Podává nám vatičky, tamponky, dřívka, barvičky, tubičky a všechno je tak malinké jako lákadlo na 
větší lákadlo, které stojí velké peníze, které nemáme. Pozoruji Daru, jak se oddává jemným prstům 
maséra a přivírá oči jako kočka. Nabírám dřívkem modrou barvu a nanáším si ji na víčka, čelo, líce,  
bradu. Muž si toho všimne a zvolá polekaně: „Dost už té modré. Dostala jste jednu tvář a modelujete 
si druhou.

Jarmila Marie Skalna

Libor Martinek 

obdržel  15.  prosince  2010  v Muzeu  Władysława 
Broniewského  ve  Varšavě  prestižní  Cenu Włady-
sława Broniewského.
Cena   má několik kategorií,  Libor Martinek byl 
oceněn v kategorii zahraniční vědec a tvůrce, kon-
krétně za vědeckou práci, uměleckou tvorbu a pře-
klady.  S návrhem  přišla  Knihovna  Władysława 
Broniewského v Płocku, Literární oddělení Muzea 
Adama Mickiewicze ve Varšavě a redakce časopisu 
Znaj, kam pravidelně přispívá. 
Pro časopis Znaj, který vychází v Płocku, připravil 
ukázky  z poezie  českých  básníků,  mj.  Svatavy 
Antošové, Milana Hrabala, Miroslava Huptycha a 
Vladimíra Křivánka. Překladů do polštiny se ujal 
především  Franciszek  Nastulczyk,  který  působí 
jako  učitel  v městě  Bielsko-Biała.  S básníkem  a 
překladatelem Jiřím Červenkou přeložil L. Marti-
nek antologii mladých płockých básníků „Wbrew – 
Navzdory“, která vyšla v roce 2007 jako samostat-
ná knižní příloha časopisu Znaj. Není to úplný vý-
čet Martinkových česko-polských aktivit.
Cena byla udělena ministrem kultury a národního 

dědictví Polské republiky a maršálkem Mazovského vojvodství. Libor Martinek byl v Polsku 
oceněn už několikrát. Byla ta např. Cena za překlady polské poezie v zahraničí, která mu byla 
udělena polským výborem UNESCO ve Varšavě v roce 2004, a v r. 2010 to byla medaile Evrop-
ského kruhu Franz Kafka v Praze za individuální přínos v literární oblasti. 
Liboru Martinkovi srdečně blahopřejeme.                                             lr
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Vzkaz  

   Jako by to dítě tehdy chtělo umřít. Prý se tak někteří lidé rodí, ne pro sebe, pro objasnění cesty 
druhým… Chlapec byl stočený do klubíčka, rty pevně sevřené, i oči, ruce přitažené k oválu těla  a 
pomalu mizel pod hladinou. Nebránil se rukama ani hlasem, nekřičel a nevolal, ani se nerozpomenul 
na matku, která na břehu usnula nudou, nepřipomněl si babičku, která zahleděna do dálky snila.

   Toho dne, kdy se ten chlapec ponořoval pod hladinu přehrady na Železných horách - jsou v podstatě 
ze železa, každý potůček je zde červený a navíc se v nich blýská slídou - toho dne jsem se hodně 
hněvala na své bližní. Byla to neděle, a tudíž čas nechat všeho a jít do kostela. V kostele se mi líbí, 
protože je tam obvykle ticho a ozývají se zajímavá slova z evangelií, která většinou sama nemám čas 
číst. 
   Ale onehdy, pár minut před začátkem mše, jsem si začala vstupní modlitbu a najednou: Franto, měl 
bys rozsvítit svíčky… ale než si to Franta uvědomil, kněz už  rozsvěcoval sám. 
   Hnulo to se mnou, ale to ještě neměl být konec, Turkovi, kteří jezdí do kostela pravidelně a mají  
jako  předplacenou celou  jednu lavici,  do  té  jim nikdo nesedá,  jen  nedávno já,  než  jsem to  tady 
všechno jako letní host pochopila, tak ti Turkovi, nejen že před kostelem prodávají své máslo a mléko  
a domácí jogurty, nejen že si z chrámu dělají tržnici, a to by Kristus přišel a obrátil by jim to jejich 
nádobí vzhůru nohama, jako to jednou v chrámu udělal… ale přišli, a byla jich celá řada, do kostela 
pozdě, svíčky už farář rozsvítil a docela bez ministranta (ten doběhl až po začátku mše, na kterou 
nikdo nezazvonil), začal sloužit. 
   Z evangelií  četli  dva z Turků,  a když přecházeli  od pultíku na svá místa,  nepoklekli,  jak se to 
uprostřed  chrámu má.  Kněz  v té  chvíli  seděl  a  viděla  jsem,  s jak  hněvivým pohledem to  všecko 
sledoval,  přestože  Turkovi  jsou  také  jeho  bližní.  Ale  moc  číst  neuměli,  hlavně  ten  jeden  Turek,  
opravoval se a také si trochu přišlapoval jazyk, a to mi vadilo. Musela jsem hodně natahovat uši,  
abych rozuměla, a v té chvíli jsem si říkala, nebýt tady Těla Páně, bylo by lepší přečíst si slovo Boží  
privátně doma. 
   Takže právě v tu neděli, kdy jsme pak odpoledne viděli mizet pod hladinou to dítě, jsem se chystala 
zase do kostela, abych se přiměla k soustředění, k zamyšlení a k modlitbě, protože k tomu by měla být 
neděle určena především. Zrovna, když jsem měla naloupané brambory a polotovar polévky jsem 
sestavovala z plotny, a to mi ještě kapalo z vlasů, protože jsem si je zatím nestačila usušit, zahlaholil u 
vrátek hlas našeho letitého známého, který nás čas od času překvapuje novou ženou, již nám vždy 
neváhá představit. Lekla jsem se, bylo tři čtvrtě na deset a mše je u nás v jedenáct.
   Samozřejmě, že nebyl sám, a to ještě oznámil, že se vracejí ze mše ve Staré Nové. Tu jsem jim skoro 
záviděla, protože ji měli jistou a k nám už šli také najisto, kdežto můj dopolední osud byl najednou ve 
hvězdách a veškeré moje snažení okolo předpříprav oběda  v troskách.
   Hned jsem si vzpomněla, jak, a to bylo před několika lety, jak takhle jednou přijel s houslemi, večer 
kolem deváté a dožadoval se zpěvu. Tehdy jsem se také nemohla přemoci a hřešila jsem proti božské 
vyhlášce o lásce k bližním, protože jsme se právě chystali do postele. Dlouho jsme potom zpívali a on 
hrál na housle a nutil mého muže usednout za klavír a doprovázet ho v různých známých áriích, jako 
jsou melodie z Cikánského barona nebo z Frimla.
   Tu neděli dopoledne, kdy mi ještě kapalo z vlasů jsem v bráně uviděla našeho přítele s elegantní, 
štíhlou, dobře upravenou ženou, ve slušivém béžovém kostýmku, s krátkými vlasy vyčesanými do 
přirozených vln. Byla to lékařka, jak jsem se později dozvěděla. Styděla jsem se, protože mi právě 
usychal můj běžný účes, kterému obvykle pomáhám obyčejným kartáčem a horkým vzduchem, což 
prý není pro vlasy optimální. Paní doktorka řekla, že jdou právě z  kostela a oběd mají u přátel na 
horách. Hodně jsem se lekla a právem, protože v jedenáct tu určitě ještě budou, a my nebudeme mít 
oběd, ani nebudu moci na mši, přestože se na ni celý týden těším. A tak se také stalo.  Odjížděli  o  půl 
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dvanácté a bylo by mi bývalo těžko, že je posílám bez oběda, kdybych nevěděla, že mají poledne 
domluveno s přáteli. 
   Byla jsem toho dne hodně nazlobená a říkala jsem si, co že to jsme za lidi, že  k nám může kdekdo a 
vždycky, ale já vím, že paní doktorka není jen tak kdekdo a náš kamarád houslista rovněž ne. Dlouho 
jsem se  nemohla  zbavit  hněvu  a  pak  už  jsem si  ho  pěstovala  nějak  uvnitř,  a  můj  muž  mi  ho 
rozmlouval, hlavně proto, že byla neděle, den Páně - a hřích, to k neděli skutečně nejde. 
   Když jsme potom poobědvali ten předpřipravený oběd, jeli jsme na blízkou přehradu, kam jezdíme 
rádi a kde jsme kdysi a vlastně ještě nedávno rádi sedávali docela sami mezi vrbičkami, abychom se  
mohli sobě věnovat, jen tak malounko, u nás člověk nikdy nevěděl. Romantika nám byla vždycky 
vlastní a stereotypy by mohly vyhovovat tak akorát mně, protože jsem od přírody stydlivá a nikdy 
nevím, když je světlo, jak se mám u různých věcí tvářit.
   Po koupeli jsme si tak seděli na dece a já jsem si objímala kolena v takovém tom slastném uvolnění, 
když se vám ohřívá tělo a uklidňují svaly. Přehrada je hodně hluboká u toho břehu,  jen málo kroků 
musí stačit k ovlažení, pak to jde sešupem. Jak tak sedím a dívám se bůhvíkam, a seděli jsme tak oba, 
slyším tě říci – to dítě se snad topí.   
   Ano, už předtím jsem si všimla hošíka asi čtyřletého s nafukovacím kolem na útlém těle. Bylo 
nepřiměřeně velké a chlapec stál na tom prvním krůčku kratičké mělčiny a z břehu ho sledovaly dvě 
ženy,  ochránkyně,  mladá  a  starší,  obě tak trochu nepřítomné,  jak už jsem na počátku řekla.  Obě  
neprobudilé, jak by řekl slavný Bergier, tedy spící.  Pak chlapec vystoupil z kola a na bobku něco 
probíral v písku, hrál si  docela dlouho, protože, když jsem pak zavolala, mladší žena pokojně spala a 
starší v duchu kamsi odešla, a zřejmě hodně daleko.
   Já jsem ti tehdy řekla, jak by se mohl topit, to asi zkouší potápění, a ještě jsem se zahleděla na  
kratičko jinam. Ty ses tam svědomitě díval pořád a řekls za chvíli - už je to tak - a já jsem se podívala  
úplně klidně a viděla jsem, jak ten malý balíček dosud živého dětského těla  pokojně klesá v poloze 
úsporně stočené pod hladinu. Pomalu nám mizel, jak se zhoršovala viditelnost klesáním do nahnědlé, 
lehce do zelena přehradní vody.
   V tu chvíli se mi promítlo, že je to demonstrace prenatálního života, připomenutí slastí, které byly 
dítěti  vzaty,  že je to možná ještě jakýsi  jiný vzkaz,  který jsem neuměla přečíst,  ale když jsem se  
podívala k těm ženám, pochopila jsem, že ten vzkaz opravdu obě moc potřebují, protože zapomněly, 
že mají pečovat o toho, koho k sobě připoutaly, jak promyslel Exupéry. A potřebovaly ho také proto, 
že si byly tak samozřejmě jisté svým životem a životy druhých, jako by nebylo moci, která by jim 
cokoli mohla vzít. 
   Vyskočila jsem jako pružina a zakřičela -  to dítě se vám topí a -  zároveň jsem běžela k břehu, ale to 
už vyběhla i mladá, na zlomek vteřiny zaváhala, protože už nemohla vidět nic, jen já jsem tušila, kde 
se  pomalu  ponořuje  tělo  jejího  syna.  Ale  potom instinktivně  jako  dračice  vlítla  do  vody,  hmátla 
v ponoru a chlapce vytáhla. Ten měl stále ještě ústa vnitřní vůlí pevně sevřená a oči stisklé ve strachu 
ze štiplavé vody. Když se dostal na hladinu, spustil  řev, ale to už křičela i mladá a stará jakbysmet a  
chlapce objímaly a balily do deky a slyšela jsem po chvíli mezi pláčem a jakýmisi slovy - měla bys jít  
poděkovat - a také - co by řekl táta, ale to už jsme měli sbaleno a pomalu jsme odcházeli.
   Kdyby ses  býval  tehdy nedíval,  kdybychom tu  nebyli,  kdybychom byli  jinde,  kdybychom se  
opozdili, kdybychom přišli dřív… 
   Ještě dlouho a vlastně dosud, a to ty už na světě nejsi, ale neutopil ses, dosud přemýšlím o té neděli  
a stydím se za ten nehorázný dopolední hněv a čtu z té události vzkaz, jako ty ženy z břehu, čtu a 
luštím to písmo, ale vím, že už to brzy budu mít a že se jím budu řídit, že si ho budu navždycky  
pamatovat, i když jsem teď sama a náš kamarád už dozajista s novou paní nepřijede…  

       Lydie Romanská
(Z chystané knihy povídek)
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František Všetička Lukáš Bárta

HAIKU

x

Horizontála
lesů, lučin a polí,
krása, jež bolí.

x
Před námi rovné
pole a háj v pozadí,
štěbot v mokřadí.

x
Tah čápů na jih,
jak ladný to obrazec,
a s nimi – vrabec.

x
Složitá cesta
k vytouženému cíli,
už jenom – míli.

x
Pádící laně
přeskočily plot, zmizly
v lesní temnotě.

x
Je skoro ráno,
mráz, zamrzlá skla aut,
je vymeteno.

x
Blátivo, v botech 
mokro, stejně tak v duši,
v tom vnitřním buši. 

ČASY

na pár kroků
vrůstá se tak snadno
do tmy i do národa

a tady kluzký člověk
/ovšem pozor na ta slova/
mydlinkami švihá
po nastražených zábradlích

velké osmy
nahazuje mokrou bolestí

krátí se časy otvírací
zástup k jedněm dveřím funí
a – zaplaťpánbůh – se v nich ztrácí

                                           (20. října 2010)

VRÁNY

už otlučeně dlouho přepadávám
do těch secesních proudů

jako ve druhém kruhu
milujících leptavě
a věru že navždy

sotva sáhnu na pelest
do mourovatého prachu

zobany letních vran
přesnější a přesnější
snad nakonec tětivami vypravené

                                               (18. října 2010)
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Hodinu v nebi

   Stoupal jsem úzkou silnicí, kterou jsem pod sněhem zpočátku jen tušil. Od místa, kde ji z  obou stran 
obklopoval les, se mi šlo pohodlněji. Sníh ležel jen v příkopech, hodně ho zachytily větve vysokých 
smrků. Jejich špičky se prohýbaly pod kupovitými nánosy, připomínajícími exotické epifyty bílého 
mechu. Cesta mířila vzhůru v pravidelných serpentinách, připadala mi nekonečná, obklopovalo mě 
děsivé ticho, vzduch byl podivně hustý, prosycený vlhkou šedí, podobnou hnijícímu mléku. Čas se 
zastavil,  větve  stromů,  obtěžkané  sněhem  a  námrazou,  se  pnuly  bez  pohnutí  nad  silnicí  jako  
zkamenělá chapadla pravěkých nestvůr. Plevelné keře se zbytky mrazem zčernalého a svraštělého listí  
připomínaly fosílie neznámého hmyzu. Jako bych překročil hranice věčnosti, v níž jsem byl odsouzen 
navěky bloudit. Kufr mi padal z ruky, zkusil jsem ho nést na zádech, ale příliš jsem si tím nepolepšil.  
Byl tuhý a neforemný, tlačil mě do lopatek a nutil jít v nepohodlném předklonu. Napadlo mě, že jsem 
zabloudil, vydal jsem se cestou, která nikam nevede. Mířila do mlhy přede mnou a v mlze za mnou 
mizela.  Z nicoty jsem vyšel  a do nicoty kráčím,  nelze se  vrátit,  musím jít  dál,  vzhůru k věčnosti 
sadistického Boha.
   Nepropadal jsem panice, šlapal jsem odevzdaně po zvětralém asfaltu, většinou hladkém a kluzkém,  
jen místy, kde byl les řidší, zavátém hlubokým sněhem. 
   „Dobře mi tak!“ funěl jsem při každém klopýtnutí. Nebyl v tom vztek, spíš tvrdošíjnost a odhodlání. 
Kráčel jsem do minulosti, hledal, co jsem neměl nikdy ztratit. Žádá – li si prozřetelnost oběť, bude ji  
mít!
   Okolní stromy, jejichž vrcholky halily sněžné kápě, trčely nade mnou jako Bratrstvo z Pochodu 
kajícníků, děsivé sartenemské Le Catenacciu.
   „Moje vina!“ mumlal jsem pateticky.
   Ohnutý až k zemi, kufr na zádech jsem třímal oběma rukama jako velký, těžký kříž. Ztrácel jsem 
naději,  že mě tato cesta skutečně někam zavede, ale najednou mi to nepřipadalo důležité.  Nebylo  
podstatné kam, ale proč. Filip a Helena. Nejhmatatelnější důkaz, že jsme se s Marií opravdu milovali. 
Vytěsnil jsem je z vědomí, pohřbil v sobě jako cosi podružného, nijak nesouvisejícího s mou bolestí. 
Jen  kvůli  Marii,  jejímu  nepřekonatelnému odporu,  jsem se  sžíral  lítostí  a  steskem.  Jestli  se  opět 
mineme, zůstane mi jistota, že jsem se tentokrát opravdu snažil. Nemůžu zabloudit, už dávno bloudím.
   Les  končil,  silnice  se  přestala  klikatit.  Mírným  stoupáním  vedla  zpříma  na  vrchol  kopce,  
k horizontu, kde se ztrácela v mlze. Jako by ji v těch místech pohlcovalo nebe. Z obou stran byly jen 
zasněžené louky, ostrý vítr z nich zvedal krystalky ledu. Vířil je nad krajinou jako stříbrné konfety, 
obrovská mračna třpytivého prachu, která hnal v divokém reji kamsi do údolí. Louky byly vyfoukané, 
téměř bez sněhu. Bílou planinou jako kdyby prostupovala rez, na mnoha místech bylo vidět ostrůvky 
zmrzlé trávy. Stál jsem na vrcholu Veselského kopce, holém a oblém, rozděleném silnicí na dvě téměř  
pravidelné půlky. Připadal jsem si jako blecha na božím zadku, obklopoval mě mlžný opar, kombiné  
z průsvitného tylu.  Silnice mizela pod valem sněhu,  obrovskou boží  kostrčí,  vrostlou do měkkých 
závějí, buclatých polštářů bílého tuku.
   Jsem v prdeli.
  Zavřel jsem oči a šel odhodlaně dál,  připadal jsem si jako v pohádce o hloupém Honzovi, jdi a 
neohlížej se, jinak zkameníš! V zoufalství jsem uvěřil, že se závěj na poslední chvíli rozestoupí, nechá 
mě projít, ustoupí, jako Mojžíšovi ustoupilo moře. Zabořil jsem se po stehna do sněhu, vrtěl jsem 
divoce koleny, natřásal se a škubal sebou jako v agonii, ve smrtelném sevření neviditelného predátora. 
Neudržel jsem na zádech kufr,  sklouzl  mi  po lopatce a těsně po mém boku se zabořil  hranou do 
závěje.  Mírně  se  nachýlil,  čněl  ze  sněhu  jako  náhrobek.  Otřásla  mnou  zimnice,  tvář  mi  ztuhla  
v mrazivém závanu větru. Dýchl na mě Azrael, ledovou rukou mi osahával duši. Uslyšel jsem z výšky
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krákání havranů, kroužilo jich nade mnou celé hejno. Zaklonil jsem hlavu a zavřel odevzdaně oči. I 
cesta může být cíl.
   Azrael se blížil, vnímal jsem zřetelně závany jeho křídel. Necítil jsem paniku, jen klid a smíření.  
Jako by mnou prostupovalo hřejivé záření, energie předků, duše všech mrtvých zdejšího kraje. Něco 
mi šeptali, promlouvali ke mně zastřenými hlasy, konejšivě a přátelsky. Nemělo to význam, byla to  
spíš směsice tónů, ale já jim rozuměl, věděl jsem, že mě vítají. Odhmotnil jsem se a vznesl, neplul  
jsem nad loukami a lesy, krajina se stala mou součástí, prostoupila mnou, naše energie se vzájemně 
promísily. Prusové, Češi, Slezané a Valaši, všichni více či méně dávní obyvatelé Veselského kopce 
tvořili společnou papilární linii. Obklopilo mě uklidňující namodralé světlo, prosakovalo mi víčky a 
vnikalo zřítelnicí pozvolným vzlínáním až do mozku. Otevřel jsem pomalu oči, obloha nade mnou 
byla  průzračně  modrá.  Jiskřila  miniaturními  stříbrnými  záblesky,  zmrzlými  molekulami  vody,  
odrážejícími sluneční paprsky.  Mlha se jako zázrakem rozptýlila,  klesla hluboko do údolí,  jen její  
nepatrné  zbytky,  připomínající  cáry lehkého saténu,  halily  zalesněné  úbočí  kopce.  Naskytl  se  mi 
pohled  jako  z Ladových obrázků,  díval  jsem se  do  nitra  Moravské  brány,  nádherného přírodního 
úkazu. Tajil se mi dech při představě stáda mamutů, táhnoucího průsmykem podél Odry, čas ztratil 
význam, scenerie byla věčná, jen se v ní střídali pomíjiví hosté. Potrhaná mlha se scukla do bílých 
obláčků, které hnal vítr pomalu údolím jako honácký pes zatoulané ovce. Stál jsem vysoko nad nimi a 
připadal si jako na božím trůnu, měl jsem pod nohama nebe i zem, kolem byl oslnivý blankyt protkaný 
fosforeskujícím spektrem. Tohle je místo, kde mohou žít jen Andělé.
   Projelo mnou zachvění, uctivá bázeň. Opatrně jsem vzhlédl, Azrael se proměnil v hejno havranů. 
Vypadali  mírumilovně,  netečně  kroužili  mrazivým vzduchem.  Závěj,  v níž  jsem až  po  pás  uvízl, 
kousek dál končila. Všiml jsem si, že jsem se jí mohl snadno vyhnout, stačilo přeskočit příkop podél 
cesty a obejít ji po louce. Tady bylo sněhu jen nepatrně, vítr ho smetl k okraji lesa, kde jej navrstvil až 
k nejvyšším větvím šípků a ostružiní. 
   Kousek ode mě, možná dvacet kroků, jsem spatřil tmavou siluetu. Nehybnou postavu, podobnou 
zvětšené figurce z nějaké stolní hry. Ležela na bílé planině jako na obrovském prostěradle, při letmém 
pohledu si ji šlo splést s pohozenou suchou větví. Rozbušilo se mi srdce a s každým krokem, kdy jsem 
se k postavě přibližoval, tlouklo stále divočeji. Nemýlil jsem se. Azrael tu opravdu byl.
   Rachitický muž, ruce i nohy měl rozhozené do stran. Bledou tvář, posetou fialovými žilkami, upíral  
nehybně  k obloze,  na  které  kroužili  havrani.  Vypadal  jako  převržená  plastika  Kráčejícího  muže, 
leptosomní  kostlivec,  bronzový  odlitek  Giacomettiho  představy.  V obličeji,  pod  svitkem  téměř 
průsvitné kůže, jako by neměl jediný sval. Vyčnívající lícní kosti, hranatá čelist a propadlé skráně se 
strništěm rezavých vousů budily děs i respekt. Oči měl široce otevřené, civěl vzhůru bez jediného  
mrknutí. Nejspíš tu ležel už od včerejší noci, možná i mnohem déle. Mráz ho pomalu mumifikoval,  
krev v žilách změnil v ledový prach, tváři dal vzezření kamenné sochy. Mátly mě jen oči.  Nebyly 
jasné, ale ani kalné, něco mi na nich připadalo zvláštní, ale nevěděl jsem proč. Kvůli těm očím jsem se 
nad mužem opatrně sklonil a chystal se mu nahmatat na krku tepnu.
   „Blbče!“ obořil se na mě dřív, než jsem se ho stačil dotknout. „Tos posral!“
   Lekl jsem se a uskočil.
   „Promiňte! Myslel jsem…“
   „Jdi do prdele!“ vztekal se. „Vyplašils je! Za chvilku by po mně šli!“ Oči měl stále nepřirozeně  
vypoulené, mrtvolně strnulé, ani jedinkrát nemrkl. Charón. Jako kdyby sestoupil z klenby Sixtinské 
kaple.  „Parchanti  nenažraní!“ šermoval  rukama a ukazoval  k obloze.  „Teď už si  netroufnou! Jsou 
mazaní!“ Pomalu se posadil, z náprsní kapsy špinavé bundy vytáhl placatou lahvičku s rumem. „Co 
chceš?!“ štěkl nepřátelsky.
   Bylo mi trapně a cítil jsem se provinile.
   „Nezlobte se,“ koktal jsem, „ale vypadal jste jako mrtvý…“
   Odšrouboval uzávěr a pořádně si lokl. Tvář se mu zkřivila odporem.
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   „Vole!“ odkašlal si. „Dyť o to přece jde!“ Chystal se lahvičku vrátit do kapsy, zarazil se, chvíli  
zvažoval,  jestli  mi má nabídnout. „Známe se?“ rentgenoval mě pohledem. „Neznáme!“ odplivl si.  
„Tak co otravuješ?!“
   „Chtěl jsem vám pomoct,“ omlouval jsem se. „No řekněte, co byste na mém místě dělal vy?“
   Vrazil si lahvičku zpátky pod bundu.
   „Šel bych do piče!“
   Z výšky k nám dolehlo několikeré havraní zakrákání.
   „Slyšíš je?“ zvedl výstražně prst. „Před setměním jsou troufalejší…“ Rychle si lehl, trefil se přesně  
do důlku, který už před tím vytlačil do sněhu svým tělem. „Tak pojďte!“ mumlal nadrženě. „Zkuste si  
zobnout! Uhryznu vám palice!“
   Stále jsem měl pocit, že nemohu jen tak odejít.
   „Co je?!“ zvedl se na lokty. „Máš snad problém?!“ Rty měl promodralé a rozpraskané mrazem.
   „Klid!“ ustupoval jsem. „Jako kdybych tu nebyl…“
   Pozoroval, jak se ze závěje snažím vyprostit kufr.
   „Příště jeď autobusem, turisto!“ posmíval se mi. Znehybněl, vypoulené oči upíral k šeřící se obloze. 
Trpělivě číhal, cosi silného ho k tomu ponoukalo. Možná Bůh.

Ukázka ze stejnojmenné knihy Miroslava Sehnala a Břetislava Uhláře

Bohuslav Kobliha

 Snění

Sen noci jemuž konce není
se vkrádá do spánku
hladová krása ochmýření
chuť dívčích moldánků

Mládí je rytíř v lesklé zbroji 
jenž čeká na povel
váhavost nikdy neobstojí
před dynamikou těl

V stáří je pozdě bycha honit
člověk se mění v aragonit
a vůle zkomírá

jen vzpomínky se nevytrácí
i když jsou jenom pro legraci
směšného Satyra

Bohuslav Kobliha (narozen roku 1933), profesně býv. technický úředník, vydal po r. 2000 čtyři sbírky  
veršů: Pachy a vůně (2003), Pěšinami let (2007), Blízké i vzdálené (2008), Mezihry času (2009). Od  
roku  2008 je členem Obce spisovatelů.
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Svatební den 

   Vítkovická Karolína prošla  síňkou,  vystoupila  po několika sešlapaných dřevěných schodech a 
zastavila se u dveří, opatřených těžkou železnou klikou a kovaným zámkem, z něhož trčel veliký klíč. 
Otočila jím a otevřela se před ní světnička s jediným úzkým a vysokým oknem vedoucím do temně 

zeleného stínu starého javoru.
   Její tchán Metoděj Voznica jí hleděl do očí. Světlo z javoru se mu zelenavě 
třpytilo ve sněhobílých vlasech ostříhaných na ježka, a jeho předlouhé kníry mu 
zeširoka trčely do stran. Opíral se lokty o vydrhnutou desku stolu.
   „Tatínku, nepotřebuješ něco? Nemáš hlad? Nebo žízeň? Kdybys chtěl, přinesla 
bych ti hlt piva.“
   Vstal, přičemž se hlavou málem dotkl stropního trámu, sekl prstem a varovně 
jej rozkmital. Kníry se mu probudily k životu a po způsobu ptačích křídel se 
zvolna rozkývaly. 
   „Koruna  moudrých  jest  jejich  bohatstvím,  avšak  bláznovství  bláznivých 

zůstává bláznovstvím!“ Pravil radostně se usmívaje, jako kdyby na oslu přijížděl před jeruzalémské 
chrámové schody s palmovou ratolestí v ruce.
   „Tak co, tatínku, dáš si to pivo?“
   „Maličko pospíš, maličko zdřímneš, maličko složíš ruce, abys poležel, vtom přijde jako pocestný 
chudoba tvá, a nouze tvá jako muž zbrojný.“ Pokračoval již zlostně a hádavě a v jeho dunivém hlase, 
jenž jakoby se rodil hluboko v jeho hrudi, se sbíral hněv. 
   „Zkáza ozývá se hlasem nakřáplých trub! Prsty osudu lámou něžná volátka bílých holubic! Ohó!“
   Vítkovická Karolína věděla, že jí nezbude než počkat, a tak usedla na krajíček židle a ruce složila do 
klína...
   „Co  mi  vzkazuje  prezident  Harry  Truman,  jenž  už  zaživa  sedí  v  oblaku  slávy  po  pravici  
Hospodinově?“ zeptal se dychtivě. „Mluv, ty nehodná, jež jsi prolezlá hříchy! Zdaliž prezident Harry 
Truman vidí všecku tu bídu a veškeré nepravosti zkaženého světa? A pověz, třímá-li ve své pravici  
atomovou bombu?“
   „Když mi svatosvatě slíbíš, tatínku, že nebudeš trojčit a střílet po lidech ze samopalu, vezmu tě na  
zahradu. Víš, tvůj vnuk Petr se dneska žení.“
   „Nestrpím,  aby se  mlýn  proměnil  v  žumpu  páchnoucí  smilstvem!  A taktéž  nepřipustím,  aby 
nevěstky jen v krajkách oděny běhaly Mlýnským údolím!“ 
   Když vykročil, klepl dubovou hlavou o dubový trám a rameny přehradil světničku. 
   „Neboť kdo se přitovaryšuje k nevěstkám, mrhá statek! Cožpak jsem takto stokrát nevaroval svého  
nehodného bratra Ludvíka, jenž lehával v klíně smilné Zdeničky z olomouckého hotelu Brioni? Avšak 
on mne neslyšel.“ 
   Schoval tvář v dlaních a promnul si ji, jako by ji chtěl svými prsty přetvořit do jiné podoby. Po  
chvíli opět vrhl pohled na Karolínu, hned však pohlédl vzhůru a oslovil toho na nebesích. 
   „Ty to vidíš, dobrotivý, ale též hrozný Bože, ty to vidíš... Další nevěstka v našem tolik zkoušeném 
mlýně! Kdyby to všecko viděla moje vzácná babička Anežka, hořce by ji oblily slzy a plakala by 
pláčem.“ 
   Hlomozně se zhroutil zpátky za stůl a bradu si podepřel pěstí. Odfoukl zplihlé kníry do stran a  
zeptal se: „Jak se tentokráte jmenuje ta přivandrovalá nevěstka hříšných stehen?“
   „Apolena.“
   Za vítkovickou Karolínou zapadly dveře a v zámku hlučně zarachotil klíč. 
  Metoděj Voznica zůstal propadlý do sebe, najednou se však probral, přiskočil k oknu a divoce je  
rozrazil. Vyklonil se až po břicho ven a zahleděl  se  přes  polorozpadlé  mlýnské  kolo. Dubová hřídel
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byla napolo shnilá a lopatky již dávno prorostly černým bezem. Přelétl pátravým zrakem od koruny 
jasanu až k příbřežním vrbám, vyklonil se ještě hlouběji  a zvolal jasným hlasem: „Pojď ke mně, 
vodníčku! Už jsi slyšel, že k nám přišla nová nevěstka? Pojď, budu ti o ní vyprávět hanbaté historky,  
v nichž si tolik libuješ!“ 
   Z javorových větví vylétli ptáci a z jejich peří ze zvedl vítr. Metoděj se ohlížel za jejich křídly a  
dával na vědomí nejenom vodníkovi, ale také stromům, oblakům a vodě: „Slyšte, nevěstka Apolena 
kráčí na vratkých podpatcích jako Zdenička z hotelu Brioni a taktéž její sukně hoří stejným ohněm 
neřesti!“
   Když se nedočkal žádné odpovědi, zahleděl se do třímetrové hlubiny pod sebou a dlouze přemýšlel 
a váhal, zdali se nemá spustit dolů.

***
 Na některých místech se koryto potoka vzdouvalo tichou a pomalou vodou, již větve stromů držely 
ve věčném mihotavém šeru, ale jinde se zase voda prudce hnala po oblázcích a zurčela pod širokými 
listy devětsilu. 
   Starý, až prastarý vodník, o němž bylo nemožné říci, zdali je mrzoutské a těžkopádné nebo naopak 
rozverné a svěží povahy, tak tento vodník, o němž bylo obtížné říct cokoli, hleděl od své vody k  
zahradě, kde se v trávě pohybovaly postavičky svatebčanů a odkud občas vystřelil smích. 
   Rád by spatřil nevěstu, třásl se nedočkavostí a vytrvale poulil kulaté zelené oči zasazené do lesklé 
tulení tváře, až konečně zahlédl bílou skvrnu šatů. 
   Pozvedl se na lokty, povystrčil hlavu a přeostřil zrak. I na dálku devadesáti metrů rozeznával každý 
nevěstin vlas, viděl v úsměvu její zuby a neunikl mu ani lesk perleťových knoflíčků. 
   Nehrál si na znalce lidských povah, ježto mu nikdy na lidech příliš nezáleželo, přesto snadno uhodl,  
že  nevěsta  je  šťastná.  Jestlipak  mu  přinese  více  potěšení  než  vítkovická  Karolína,  jež  ho  svým 
nezájmem o vodu dokonale znechutila hned v prvních týdnech po svatbě? Jak byl  měsíc dlouhý,  
nezašla ke splavu, a za celých těch čtyřicet let ani jednou nevstoupila do takové hloubky, aby jí potok 
mohl sáhnout na břicho či dokonce nadzvednout ňadra.
   Kdyby dokázal potlačit svou plachost a zbavit se strachu, který ho přepadl pokaždé, jakmile uviděl  
několik lidí pohromadě, vydal by se vzhůru břehem a přitiskl čelo k plotu. A možná... možná že by 
pak přiběhl i ke stolu, ale protože mu bylo až jasné, že k takové ztřeštěnosti nenajde dosti odvahy, s  
tichým žbluňknutím sjel zpátky do své tůně.                                                                Miroslav Stoniš

                                                                     (Z rukopisu románu Nevěsty lehké jako vánek)

Vitajte
Valašské  muzeum v přírodě  v Rožnově  pod  Radhoštěm vydalo  v roce  2010  reprezentativní 
obrazovou  publikaci  s názvem  Vitajte  ve  Valašském  muzeu  v přírodě.  Kniha  je  opatřena 
úvodníkem ředitele muzea Ing. Vítězslava Koukala, CSc., a stručnou historií vzniku muzea ve 
fotografiích.  Dál  už o nádherném koutu naší  země,  o jeho architektuře a zvycích,  o  životě 
valašské dědiny hovoří především fotografie vzaté z fotoarchívu muzea. Tři kapitoly Dřevěné 
městečko,  Mlýnská  dolina  a  Valašská  dědina  uvedl  textem  spisovatel  Oldřich  Šuleř.  Jeho 
literární  jazyk je  barevný,  hutný,  vynalézavý a především laskavý.  Umí pojmenovat  každé 
chvění, najít výraz pro milosti života přírody i člověka. 
K závěru  knihy  patří  ještě  Šuleřovo  Amen  a  pak  už  resumé  ředitele  muzea  a  zároveň 
odpovědného redaktora v sedmi jazycích. Jak jinak propagovat instituci než kvalitní publikací, 
kde fotografie, grafická úprava (Břetislav Dadák), redakční příprava (Radoslav Vlk), knižní 
řemeslo (Graspo CZ,  a.  s.  Zlín)  i  text  jsou na vysoké úrovni.  Kniha má 216 stran a vyšla 
v nákladu 2000 výtisků.                                                                                                                                                lr
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Průniky světů

   Byl teplý podvečer pozdního jara. Šeřilo se. Zelená na semaforu propustila tramvaj křižovatkou. 
Mirka zůstala stát téměř u dveří, v  místě, kde jak doufala, se  vyhne  průvanu  vzduchu, který  proudil 
z jedné strany vozu na druhou kvůli všem otevřeným oknům. Cítila se unavená a toužila si sednout. 
Teď visela za levačku na pohyblivém držadle. Kdosi jej nechytře vymyslel v podobě koženého pásku 
a chmatadla z umělé hmoty. Když tramvaj zabrzdila, měla co dělat, aby neupadla. V pravé ruce svírala 
těžkou nákupní tašku. V polední přestávce nakoupila v prodejně před domovem důchodců vše, co  
doma scházelo. Nebýt pecnu chleba, byla by v tramvaji stabilnější. 
   Zavadila pohledem o mladíka, který seděl na sedátku před ní. V uších měl sluchátka napojena na  
mobil  a  vypadal,  že  se  vůbec  nezajímá  o  okolní  svět.  Typické.  V tu  chvíli  zazněl  tramvají  hlas 
sympatického herce, kterého mnohokrát viděla na jevišti a v televizi. Mluvil z nahrávky: Mládeži,  
uvolněte sedadla starším. Výzva se několikrát opakovala. Situace se však nezměnila. Mladší seděli a 
dříve narození se jako umrlci na oprátkách šibenic komíhali pod chmatadly sem a tam, tam a sem, ... 
Snažila se nesoudit přísně jejich konání, třebaže s ním nesouhlasila. Také si namlouvala,  že vypadá 
ještě mladě na to, aby se nad ní slitoval nějaký post puberťák a uvolnil sedadlo. Dnes zapírala svou  
padesátku lodičkami na vysokém podpatku,  prameny plavého melíru v hnědých vlasech,  černými 
elastickými kalhotami, které si mohla dovolit díky své stálé štíhlosti, a krátkou džínovou bundičkou.
   Znovu se ozval hercův hlas: Vážení cestující, právě projíždíte oblastí s velkou kriminalitou. Věnujte  
proto zvýšenou pozornost svým taškám a zavazadlům. Mrkla na svou kabelku přehozenou přes pravé 
rameno, byla v pořádku - uzávěr dotažený, ochranný pásek seděl ve sponě. Nikdo se na ni netlačil,  
nevypadalo  to, že  by  nějaký  chmaták toužil po obsahu jejích kapes. Nevšímavý mladík se sluchátky 
v  uších  náhle  přestal  být  mrtvým  broukem.  Prudce  vstal  a  dbal  na  to,  aby  o  Mirku  nezavadil 
pohledem. Zaznělo jeho rezolutní ,,Vystupuji!“ Rychle poodstoupila, aby mohl k východu. Děkuji se 
nekonalo stejně jako prosím, tramvaj prudce zabrzdila a ona několik dlouhých vteřin balancovala zase 
na oprátce. Nabrala ale rovnováhu a pak s pocitem značné úlevy dosedla na uprázdněné sedadlo. 
Zavřela oči, několikavteřinový spánek by jí prospěl.
   Když se zdálo, že na chvíli unikne skutečnosti, vybavila si tvář Hedviky Hodáčové sedící před  
záchodovou mísou na vozíčku s očima obrácenýma v sloup. Teď měla pocit, že opět vnímá zápach 
výkalů, který doprovázel stařenčino nečekané odejití z tohoto světa... Chtěla Hedviku vytlačit z vě-
domí  hned  poté,  když  její  tělo  předala  lékaři  k  ohledání  a  udělala  všechny  nezbytnosti,  co 
předepisovalo její pracovní zařazení staniční sestry v domově důchodců. Rituál měl otupit, jenomže 
trpěla už patnáct let. Někdy ji tváře mrtvých probouzely v noci ze spánku. Tehdy vstávala z postele,  
nalila si   červené,  posadila se k televizi  a dívala se na jakýkoliv program, aby na ně zapomněla.  
Usínala až nad ránem.
   Hedvika byla sympatická žena. Věčně usměvavá. Neslyšela o tom, že by si někdy stěžovala na málo 
ohřáté jídlo, tvrdé maso nebo nedochvilnost sester, které jí měly vyměnit obvazy na nohou a namazat  
bércové  vředy.  Jiné  klientky  to  dělaly  dost  často  a  také  bezdůvodně.  Hedvika  chápala,  že  ani  
pečovatelky a ošetřovatelky nemohou být vždy dokonalé. Možná na některé byla až příliš vlídná. Na 
všechny problémy nasadila jedinečnou zbraň, ano, vlídný úsměv. Tak vyhrávala v boji s pracovními 
nedostatky těch, kdo se o ni starali.
   Tramvaj  opět  zabrzdila.  Další  zastávka.  Do  vozu  se  nahrnula  čtveřice  nápadně  oblečených  a 
nalíčených děvčat. Jejich sukénky sotva zakrývaly kalhotky, trička s výstřihy odhalovala většinu z pr-
sou, mezi  nimi  hluboké  svůdné  žlábky. Fialové,  namodralé,  super blond a černé vlasy vypadaly, že 
o ně pečují v kadeřnických salonech. Dlouhé umělé nehty zářily fosforeskujícími barvami a třpytkami.
   ,,Vole, ten můj si myslel, že s ním dnes večer zůstanu doma, a já se domluvila s kámoši, že zajdeme  
k Irovi na diskošku,“ oznámila vysoká blondýna kamarádkám, které se zavěsily za úchyty nedaleko 
Mirky, a také celému osazenstvu tramvaje. 
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  ,,Ty, vole, to jsi ho asi pořádně nasra...,“ odpověděla fialová hlava. Dívka, které patřila,  vypadala 
křehce a  naivně i přes nepřiměřeně veliké černé oční stíny na víčkách a temně rudou rtěnku na rtech.  
Když nemluvila, převalovala v ústech žvýkačku. V levé ruce držela nedokouřenou cigaretu, kterou 
patrně tipla před nastoupením do tramvaje.
  ,,Asi  chtěl  šoustat,“ usoudila modrá hlava,  ,,chlapi  na to myslí  pořád.  Jak dlouho vlastně spolu  
bydlíte?“
     ,,Vole asi dva roky. Potkala jsem ho, když se chtěl odbarvit na super zrzavo v  našem Image studiu.  
Blonďatá hlava se začala smát, jako by právě sledovala film s Chaplinem. Během řehotu ze sebe 
vyrážela: ,,Pořád nechce pochopit, že mu nebudu vařit jako služka, jsou přece restaurace, ne?! Asi ho 
brzy pošlu k vodě.“
    ,,No, přece nebudeme jako naše mamči, ne?! Vařit, umývat nádobí, vařit a pořád dokola,“ nechala  
se slyšet modrovláska. Stála vedle Mirčina sedadla. Ta cítila těžkou vůni dívčina parfému. Kolik má 
asi  let,  sotva  osmnáct?  Zdání  tak  často  klame...  Tlachání  příliš  hlučných  krásek  ji  odvedlo  od  
myšlenek na Hedviku. Uvědomila si, že má dceru jen o pár let starší, než je modrovláska. Jak se chová  
ve společnosti  vrstevnic,  nevěděla.  Věřila,  že je stoprocentně jiná než tato agresivní  děvčata.  Její  
Marie má třiadvacet, ovšem vyšší věk není zárukou moudrosti. 
   ,,Vole, a taky chce, abych mu prala slipy a  žehlila trička, ale k tomu mě nikdy nedostane.“ Blondýna 
nadhodila kámoškám další problém. 
     K diskuzi se přidala černovláska: ,,Moje matka to tak dělá fotrovi, a taky věčně vaří a uklízí a  
komanduje  mě,  abych  neházela  špinavé  prádlo  na  zem,  ale  do  koše  v  koupelně.  Kdo  to  má 
poslouchat?“ 
    Mirka dostala chuť vstát a postupně zatřepat s každou dívkou povedené čtveřice, aby z jejich 
mladých duší na povrch vyplula něha a starostlivost. Připomněly jí některé ženské postavy  ze seriálu  
o bojovnici Xeně, který už několik let zaplavuje televizní programy a kazí dívčí duše jako mnoho 
dalších filmů plných násilností. Nešťastné krasavice! Ještě jim dát do ruky meč a postavit je do bojové  
pozice. A... hurrrááá dámy na pány! To bude mazec. Na co vás tu vlastně máme, chlapi? Fuj! Mirka 
dívky nechápala.
    „Kašli na matku! Když ti leze do života, tak se odstěhuj jako já, nějaký podnájem vždycky najdeš, a  
hošulu, aby ti pomohl s placením,“ radila blonďatá hlava. Černovláska nestačila odpovědět, protože 
fialová Xena vykřikla: ,,Zastávka Stodolní, jdeme, mejdan se blíží!“ Hrnula se ke dveřím se sebe-
vědomým úsměvem ve tváři a za ní její společnice. 
    Jen co vystoupily, zavládlo v tramvaji téměř ticho. Mirka se přes okno ještě zahleděla na čtyři páry 
nohou nepřehlédnutelných dívek.  Zdobily je  černé,  červené,  žluté  a  fialové botičky na jehlových 
podpatcích. Už, už spěchaly do barů a na diskošku, pečlivě se vyhýbaly nerovným záplatám v asfaltu 
vozovky.  Střevíčky jí připomenuly nakupování před více než třiceti léty, když chodila s maminkou od 
jednoho obuvnictví k druhému, aby sehnaly něco netuctového k jejím šatům do tanečních.  
   ,,Musíme koupit takové lodičky, které budeš mít nejen na závěrečnou,“ radila matka. ,,Černé boty se  
hodí ke všemu, takové bys potřebovala.“ 
   ,,Budu mít  růžové šaty,  bílé lodičky by byly lepší,“ protestovala.  Maminka nakonec ustoupila.  
Připadala si jako princezna, když později vklouzla do kožených střevíčků s malou růžičkou na svršku.
    ,,Jsou z kolekce zboží určené pro zahraničí, ale zákazník ji neodebral, tak se dostala na domácí trh,“ 
prozradila prodavačka... Tehdy všechno, co bylo nějak spojeno s cizinou, mělo punc dokonalosti. Nes-
la botičky domů s takovou radostí, že cestou několikrát políbila matku na tvář, také si uvědomila, že  
byly za pětinu její kantorské výplaty.
     Bílé střevíčky byly spojeny ještě s jednou událostí - tajným odchodem na Čaj o páté.
   ,,Proč bys  nemohla  jít  na  diskoškošku do  kulturáku,“  divil  se  Martin,  se  kterým v sedmnácti  
chodila.  Byl  její  velkou  láskou, dlouho  věřila,  že  první  a poslední, protože ji za dva tři roky určitě 
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navlékne na prst snubní prsten. ,,Vždyť se tam jenom tancuje, stejně jako v tanečních, pije coca-cola, 
maximálně ti prodají dvě deci vína a v osm hodin je konec,“ vysvětloval. 
  Tehdy doma zalhala, že ji pozvaly kamarádky do kina, aby mohla na Čaj. Problém byl ovšem se 
střevíčky. Byl začátek ledna  a do hlubokých sněhových závějí si musela vzít černé  kozačky. Jak z do-
mu dostat  nové lodičky? Našla ale řešení,  provázkem si  je uvázala kolem pasu.  Kabát  je skryl  a 
maminka nemohla poznat, že Mirka míří jinam než do nedalekého kina.  Jenomže, až se vrátila domů  
z Čaje o páté, cítila se moc provinile. Nebyla zvyklá rodičům lhát. 
    Blížila se zastávka, kde bude vystupovat. Než se zvedla ze sedadla, uslyšela zvonící mobil v  ka-
belce.  Že by Marie?  Moc si  to  přála  a přitom znovu v paměti  viděla  mrtvou Hedviku sedící  na  
pojízdném vozíku před záchodovou mísou. Najednou se cítila nejen unavená, ale také hodně stará. Na 
okamžik neměla sílu se zvednout.                                                                                 Eva Kotarbová

Jak dál v Obci spisovatelů?

Asi  obligátní  otázka.  V posledním čtvrtletí  proběhly  dvě  schůzky  Rady  OS  v Praze.  První 
vyzněla absolutně pesimisticky, protože se stalo, že všechny granty (včetně ostravského) podané 
na Ministerstvo kultury ČR byly kvůli chybě ve vyúčtování loňských grantů anulovány (podle 
vyhlášky vlády). Uvažovalo se o konci Obce, o stěhování, výprodeji majetku apod. Na druhé 
schůzi se výbor dověděl, že se podařilo předsedovi Obce získat  sponzorský obnos od Pražské 
plynárenské,  takže při  nynějších úsporných opatřeních,  kdy všichni  pracují  zdarma,  až na 
jednu kancelářskou sílu, která dochází na Železnou jednou týdně, je činnost Obce spisovatelů 
na několik měsíců zajištěna. 
V té době bude svolána valná hromada (některou sobotu v červnu), na níž se členové ke vzniklé 
situaci  vyjádří.  V případě kladného rozhodnutí  pro pokračování  v činnosti  Obce bude toto 
setkání schůzí volební. Prof. Vladimír Křivánek kandidovat na post předsedy  nebude.
Za každé mimopražské středisko bude jednat jím zvolený zástupce. Účast dalších je vítána. 
Proto bude zapotřebí uskutečnit v našem středisku členskou schůzi, která by svého zástupce 
potvrdila. Kvůli nejasnému termínu expedování Průhledů budeme svolávat schůzi e-maily, na 
poštovní cestu musíme bohužel v této nepříznivé finanční situaci rezignovat.  
Upozorňuji, že všechny náklady spojené s činností Obce, tedy i s cestovným na Rady, schůze či 
valnou  hromadu,  hradí  každý  člen  ze  svých  prostředků.  Velkou  pomocí  pro  krizi  ve 
financování  práce  Obce  mohou  být  členské  příspěvky.  Proto  vyzývám  naše  členy,  pokud 
neztratili důvěru ve význam své organizace,  k jejich včasnému uhrazení 

Lydie Romanská
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Básní Krakovský motiv ze sbírky Lyrický zápisník (Varšava 1990) si připomínáme nedožité 75. 
narozeniny  básníka,  prozaika,  překladatele,  dramatika  a  kulturního  pracovníka  Wilhelma 
Przeczka (7. 4. 1936 až 10. 7. 2006)

Wilhelm Przeczek

Krakovský motiv

Z jekotu trubky nad Krakovem 
šilhají oka pavích per
Noc ještě neví kterým směrem
byť cůpek příhod zapleten

Od Barbakanu anděl v letu
Baroko jeho tváře dme
Na Pláních dav satyrů světu
slibuje smrt již toho dne

Teď ostrý vítr trávu kosí
Poté podtínán křídel šum
Sražený anděl tiše prosí
Stín smyčky stoupá k nebesům

Satyři posbírali peří
V trávě se zmítá hrubé zlo
Stín měsíce na valech leží
A nad Krakovem trubka v moll

Překlad Karel Vůjtek

 Setkání autorů ostravského střediska Obce spisovatelů

   9. prosince 2010 se uskutečnilo v salónku hudebního oddělení  v Knihovně města Ostravy 
setkání  členů  ostravského  střediska  Obce  spisovatelů.  Předsedkyně  Lydie  Romanská 
zhodnotila  činnost  střediska  v r.  2010,  kdy  se  podařilo  už  tradičně  uspořádat  dva  večery 
v komorní scéně Aréna, a to na bázi  máchovského výročí,  vydat dvě čísla Průhledů (to vše 
podpořeno granty) a participovat na některých akcích centra, jako byly Dolní Dunajovice, kde 
proběhla konference o moravské poezii se zaměřením na tvorbu Oldřicha Mikuláška,  na kon- 
ferenci o K. H. Máchovi v Ústí nad Labem, na křtu exkluzivního vydání Máchova Máje, který 
proběhl na radnici Prahy 1. Mluvilo se o posledních vydaných knihách členů střediska a jejich  
prezentacích. Nemálo slov a úvah bylo věnováno nelehké situaci v Obci spisovatelů v souvislosti 
s nedostatkem financí, a tedy nulovou podporou činnosti ostravského střediska. Výhledově se 
plánovala práce příštího  roku, bohužel závislá na kladném vyřízení grantů, které výbor podal 
jak na městskou část Moravská Ostrava a Přívoz, tak na Ministerstvo kultury ČR.                   rl
.                                                                                                                                             
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Básník Gabriel Palowski (16. 3. 1921 až 1. 12. 1999)

patřil ke sdružení Grupa literacka 93 a byl také členem SLA při PZKO – umělecké sekce Pol-
ského  kulturně  osvětového  svazu  se  sídlem v Českém Těšíně.  Narodil  se  v Karviné,  bydlel 
v Třinci a pracoval jako technik a dělník. Publikoval v českém i polském tisku, ve sbornících i 
samostatně knižně (např.  Z tej  ziemiá,  Třinec 1984,  Dotykanie  czasu,  Ostrava 1986,  Krzyk 
zielonej  ciszy,  Třinec  1992,  Zakola  pamięci,  Třinec  1996).  Své  čtenáře  oslovil  jako  autor 
lyrických básní, tvůrce se silným, osudovým vztahem k rodné zemi. Byl vnímavý k atmosféře 
průmyslového  města  a  stejně  tak k přírodním sceneriím,  k duši  Beskyd.  Skrýval  se  v něm 
hluboce  zakořeněný  pocit  osamění  (časté  motivy  opuštěných  příbytků),  mající  svůj  původ 
zajisté v tragických letech 2. světové války, kdy se stal vězněm koncentračního tábora Buchen-
wald. Trpce, ale vyrovnaně si uvědomoval nezadržitelné plynutí lidského času a pokorně se 
skláněl před tajemstvím života.                                                                                                         es

Gabriel Palowski

Básníci

Zdá se nám
že vydechujeme slova
jako plameny 
z úst do úst

Zdá se nám
že neseme půl světa
a celé nebe
na svých bedrech

Zdá se nám
že jsme moudří
neboť jsme viděli
hodně svinstva

a tak stojíme v metelici hvězd
jak smutná torza přízraků
srostlí s opuštěnou stezkou
která vede k přeludům fantazie

(Sb. Zakola pamięci, 1996)

Stálost

Oddělený
prstencem Beskyd
hluboko zkrápím potem
hroudy země
až k samému jádru
věkovité tmy

Znavený
vypouštím
k nebeskému nebi
sokola svých představ
a jsem
jako bukový les na úhoru
vzdorující cizím větrům
které mne pokaždé
chtějí vyrvat
a zanést do širého světa

(Sb. Tobie ziemio, alm., 1984)

                  

   Překlad Eva Sobková 
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Z archivu událostí
Milí  čtenáři,  možná  nevíte,  že  Průhledy  vycházejí  pouze  dvakrát  ročně.  Ne  všechny  významné 
události týkající se našich aktivit jsou proto zveřejněny v době, kdy jsou nejaktuálnější. Platí to i pro 
úspěšný cyklus Ostrava město poezie a literární pořady konané v jeho rámci, které ostravské středisko 
Obce spisovatelů organizuje  již čtvrtým rokem.  Ten poslední  se  uskutečnil  v  listopadu 2010.  Byl 
velmi úspěšný pokud se týká kvality tvorby zúčastněných autorů, kteří se divákům představili také  
kultivovaným přednesem či slovním doprovodem ke svým literárním dílům. Potěšující byl i nebývalý 
zájem veřejnosti o tuto akci. My, autoři, tedy můžeme mít radost. Úspěch by měl být motivující pro 
naše další kolektivní konání na tomto poli a ještě větší semknutí v rámci cíle pravidelně seznamovat  
veřejnost  s  naší  novou tvorbou prostřednictvím veřejných vystoupení.  Jaké to  bylo při  posledním 
pořadu prozradí fotografie Radany Šatánkové a moje.                                                  Eva Kotarbová 

Komorní scéna Aréna

Úvodní  slovo k  Máchovu 200. 
výročí  narození  pronesl  Libor 
Knězek (foto 1). 

Aniž křičte,
že vám stavbu 

bořím

17. listopadu 2010

 11. listopadu 2010

Pořad se  uskutečnil  za finan- 
ční podpory Ministerstva kul-
tury ČR a  městského  obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz.

Zazněly  verše  Karla  Hynka 
Máchy  a  autorů  ostravského 
střediska Obce spisovatelů: T. 
Halamy, E. Kotarbové (5), B. 
Olšera (4),  L. Romanské (6), 
M.  Stoniše  (6),  R.  Šatánkové 
(8), S. Záchové (2) a O. Šuleře 
(7). Hudební doprovod Šimon 
Greško.



   
  
       

   
       

 

                          
                           

  

 

    

Hledáme sponzory pro Průhledy. 
Jednotlivce, instituce a firmy.

Čekáme právě na vás!  


