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Toto číslo je vydáno za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz v roce 200. výročí narození básníka Karla Hynka Máchy.

Z akcí k Máchovu výročí
Ostravské středisko Obce spisovatelů pořádá:
Ostrava město poezie – Kde k nebesům modrým vysoko
Pořad z tvorby autorů ostravského střediska Obce spisovatelů, Komorní scéna Aréna, 20. 5. 2010
K témuž datu vydání občasníku Průhledy č. 1/2010
Ostrava město poezie – Aniž křičte, že vám stavbu bořím
Pořad z tvorby autorů ostravského střediska Obce spisovatelů, Komorní scéna Aréna, listopad 2010
K témuž datu vydání občasníku Průhledy č. 2/2010
Aniž tvůj že jsem
Křest a uvedení knihy veršů Lydie Romanské Aniž tvůj že jsem inspirované verši i osobností K. H. Máchy,
3. čtvrtletí 2010
A jen zem bude má
Uvedení knížky Vladimíra Křivánka A jen zem bude má inspirované Máchovým dílem, Knihovna města
Ostravy, 3. čtvrtletí 2010

V rámci programu mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj:
A jen zem bude má
Pořad s verši Lydie Romanské, Vladimíra Křivánka a Zeno Kaprála, Divadlo loutek Ostrava, 6. 6. 2010
V rámci pražského Non stop čtení poezie a prózy:
Účast členů střediska (Eva Kotarbová, Lydie Romanská), Jazzová sekce Praha, Valdštejnská zahrada, 25. 5.
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Literární večer Máchovské inspirace
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Máchovy verše a verše slavných básníků 20. století v hromadné dopravě
Konference Jest pěvcův osud světem putovati
Publikace a výstavy
Sborník máchovských příspěvků ze IV. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Antologie – katalog KHM
a jeho dědicové, dva sborníky z litoměřické konference Jest pěvcův osud světem putovati, výstava Máchův Máj
a jeho knižní vydání, výstava Zázrak jménem Mácha, KHM kresby, KHM Máj, KHM výbor z prózy, KHM
výbor v lužické srbštině, KHM výbor ve vietnamštině aj.
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Ohlížíme se
Karel Hynek Mácha

Jest pěvcův osud světem putovati
Jest pěvcův osud světem putovati,
kamkoli dojde, vlast nalézá svou,
všech po nivách zří růže vykvítati,
jimiž ověnčí harfu zvučivou.
Marně se snaží svět ho sužovati!
Skutkové jeho z Boha záře jsou
seslány na zem tmu osvětlovati!
/…./
Tajemství světů, srdcí ples i hněv
v souzvuku ladném jeho věstí zpěv!
Takž na své pouti já tou zpěvu mocí
odkrývám bylý i budoucí čas,
a v srdcí hluboké co dřímá nocí,
na světlo vyluzuje harfy hlas.
/…./ báseň nebyla dokončena
Z výboru Karel Hynek Mácha Lůny svit
V. Justl, Odeon, Skvosty poezie 2008
Kresba: Emanuel Vlček – rekonstrukce Máchovy podoby podle ostatků

Běžný zájemce o poezii už dnes neví, za jakých okolností psal či dostával své verše na veřejnost
Karel Hynek Mácha. Kdo chce, dozví se, bohužel i to, co relativně s dílem nesouvisí, autorova povaha
a způsoby, životní styl. Kdo se však začte do veršů, zapomene na snobsky šířené zvláštnosti. Máchovo
dílo nezestárlo ani o dva, natož o dvě stě let.
Mám od loňského podzimu na stole výbor pořízený Vladimírem Justlem, v němž editor shromáždil
méně známé Máchovo básnické dílo. Kolorit jazyka zůstal, dobyvačné smysly básníkovy předkládají
dosud horká zřídla, na nichž se školily, vyučily a bohužel také přiživily mnohé další generace poetů.
Luna, harfy, ponor do hlubokých výšek i do temna hrobů, radost, láska i zoufalství se stalo poetickým
východiskem pro všechny další cesty české poezie. Je k tomu přidáno, o zemi, o člověku, jeho duši i
těle a o skutečnostech, o nichž se básníkovi nemohlo ani zdát. To všechno na jeho výsostném
fundamentu tvoří současnou poezii.
Ohlížíme se, obdivujeme, jsme hrdi a tleskáme. Mácha si o oslavy nemůže říci, jeho oslnivé, trvalé
zakladatelské dílo po nich volá.
Lydie Romanská
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Henryk
Jasiczek

xxxx

xxxx

Ach, jak vzlyká ten jarní pták,
jak se opájí třpytivým blankytem,
dává dozajista tajuplný znak
stromům probuzeným před úsvitem.

Roztáhnout ruce v podobě křídel
pod třpytivou plachtou blankytu,
stesk polapit do osidel,
též stezky vedoucí v nicotu.

Ach, jak vzlyká ten jarní pták,
jitro obláček nese na rameni,
bude-li stále vzlykat tak,
i kameny se rozzelení.

Horizont oko přivábí,
krásně je – ale jít už musím,
abych bezděky nové světy
objevil ve vlastní duši.

Ach, jak vzlyká ten jarní pták,
květy probouzí jako bleskem
a keř se bolně vzpíná do oblak
spolu s mým zahořklým steskem.

Překlad Eva Sobková

K veršům Henryka Jasiczka
Loni uplynulo 90 let od narození (2. 3. 1919) významného česko-polského spisovatele Henryka
Jasiczka.
Narodil se v Kottingbrunu u Vídně – zbaven možnosti publikovat zemřel po těžké nemoci 8. 12.
1976 v Českém Těšíně. Působil jako redaktor (časopis Zwrot, externě v nakladatelství Profil – do r.
1969), publicista a inspirující činitel Polského kulturně-osvětového svazu, byl to však především
lyrický básník s neobyčejným smyslem pro zpěvnost verše, metaforickou zkratku i paradox. Úzce
spjatý s přírodou svého kraje pod Beskydami dokázal postihnout velmi výstižně subtilní nálady a
stavy lidského nitra a zároveň univerzální problémy člověka žijícího jakoby na hraně civilizace a řádu
všehomíra.
S jistotou se pohyboval jak v českém, tak československém i polském kulturním prostředí, kde měl
mnoho literárních přátel, kteří mu rozuměli. Byli to např. Jaroslav Seifert, Vilém Závada, Ivan
Kubíček, Anna Kamieńska, Tadeusz Nowak, Tadeusz Kijonka… Zcela bez přátel nebyl ani doma,
v Těšíně a okolí, cenné bylo např. přátelství s Janem Rusnokem, rodinou Milerských či Danielem
Kadłubcem, ovšem tvůrčí SLA–ovské prostředí bylo tak nervózní, sebestředné a často dezorientované,
že básníka Henryka Jasiczka zraňovalo či egocentricky odmítalo.
Publikované básně vznikaly v 70. letech 20. století. Existují zápisy básníkových textů pořízených
Ewou Milerskou v Nýdku, již H. J. pravidelně navštěvoval. V Polsku vyšly dvě edice z Jasiczkových
básní: Smuga cienia v redakci Roberta Danela – Bielsko Biała 1981, Jak ten obłok, knížka připravená
Taduszem Kijonkou – Katowice 1990. Jeho poslední básnická sbírka vyšla v nakladatelství Profil
(Zamyślenie, Profil 1970, ilustrace a frontispis Anny Grmelové).
V korespondenci s redaktorkou Profilu Evou Sobkovou jsou čtyři básně a z nich nejvýznamnější dvě
Rzeczywistość jest niewyrażalna, Ściany mają nie tylko uszy – ze 4. IV. 1974 a 15. XII. 1973.
P. S.: Při výběru básní H. Jasiczka k českému překladu jsem vycházela ze zápisů Ewy Milerské
(přepsala jsem si texty při návštěvě u básnířky v Nýdku v 70. letech) a z textů zveřejněných v polském
originále v edicích R. Danela a T. Kijonky. Básně byly zveřejněny v publikaci Kalendarz Śląski 91,
vydané v Profilu r. 1990.
Eva Sobková
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Lydie Romanská

Miroslav Kubíček

/Tichý tis nad růži stíny sklání/

U vody s K. H. M.

v něm

přibývají věci
které ztrácím
přibývají úbytky
snad bude alespoň
večír jasný a čistý
Karle Hynku

na kost zmrazený vítr
vstává
a tvoje verše
tlukou zevnitř na rakev

na břehu jezera
doznívá rybí chvění
a lesní vůně vnadí
třpytivou tmu snění

tvá pěst jíž lásku hýčkáš
svírá se v rytmu milostné písně
kladeš mi na srdce přísná slova
a hrob
ty dítě
vlečeš za sebou jak převrácený vůz

na malý háček
nadechnutých nadějí
jsme chyceni
BÁSNÍKU

vydám se
od tvé lakoty a stínů
od bolesti kterou máš
pro mě
k tvému uhrančivému nebi

Tak i tak

možná zemřu

ještě jsem nezapomněl
na miloněžnost trávy
zimní hořlavou horkost
nebe plné hýřivých hvězd
rozmilovanost rozkvetlých stromů
radostné klíčení lásky

v radiaci tvých veršů
možná si nenechám dítě
které nechceš
možná že nic
tě naučit neumím

z lesů odtéká do stromů vítr
a třese větvemi jak srdcem
stále jiné stromy
unášejí samotu slibů
nebo je to jen tísnivá tíhota
těžší než vyprahlost

/Půlnoční vstal měsíc nade Pražský chrám/
krvavý
jak by se
vyválel v tvém loži
jak by se
napíchl na kopí nad Bezdězem
a mlha savá jak růžový papír
do rána stála
vůbec to neladí s blatouchy
rozkvetly sotva přišel den
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Básníkova smrt
Stojí u hrobu. „Chci navštívit jeho hrob – jest mi svatý, světější nežli oltář mé idey; pročež chci
očištěn, bez nenávisti k němu přikročiti“ – připomíná si úryvek svého dopisu. Nedávno uhrabaná
hlína je jílovitě žlutá, je toho ještě velká hromada, jenom v hlavě, u pomníku je propadlina. Tam se už
asi rakev zbortila.
Myšlenky v něm stojí strnule, znovu a znovu slabikuje jméno na pomníku: Jan Be-neš, Jan Be-neš –
je to jako lapená šelma. Kymácí se zprava doleva, ale všude jsou mříže, nic dále nemohou se pohnout
jeho myšlenky, zatím co srdce buší pronikavým tlukotem, jenom stále: Jan Be-neš, Jan Be-neš.
Před půlrokem řekl jim s takovou jistotou: Přijdete-li tu za rok, uvidíte v kostele i můj věnec. Musím
to připomenout Hindlovi – uvažuje a obrací se. Ale hle, vždyť tu stojí – sám Beneš! Hynek je
překvapen, ale radostně. Přítel se chápe jako rukou:
„Tak vidíš, tady odpočívám“ – praví mu. „Zvykl jsem si už jako chlapec na ten kostelík a na ty lípy
kolem. Příteli drahý, tady jsem já mnoho nocí probděl. To víš, kdo je zasvěcen smrti, musí si zvykat.“
„A jak jsi to poznal, že jsi zasvěcen?“ – ptá se s údivem Hynek.
Beneš se směje tím svým zvláštním shovívavým úsměvem, jak se usmívají lidé, kteří mnoho vytrpěli,
a proto dovedou být shovívaví. – „Inu, to se pozná. Copak ty to necítíš?“
Hynek se ulekl: „Já?“ – ukazuje rukou sám na sebe.
„Nu, podívej se“ – praví mu Beneš a objímá ho pravicí kolem ramen a obrací ho ke hrobu.
„Kam se poděla hlína?“ – uvažuje Hynek. U jejich nohou, před pomníkem, je otvor zvící hrobu a
v něm vedou do země kamenné schody. Sestupují. Ach, tu je to známé! Bodejť by také ne! Vždyť tu
jsou ty skleněné rakve – klášter na Bezdězi – první síň, ti, co se neprobouzejí, druhá síň, ti oživlí, plno
šumu a pohybu, tamhle jeden vystupuje, vztahuje k Hynkovi ruce, jako by ho zval, ale nemá vousu, ta
tvář, ta tvář – vzpomíná Hynek.
„Jsem duchovní“ – praví ten člověk, – žádáte-li…“ –
„Ne, ne“ – křičí Hynek a obrací se zpět, ale Beneš zmizel, úzkost se ho zmocňuje, ustupuje,
ustupuje, postavy v sále tuhnou, slyší zvony, zvony, stojí pod oblohou – a znovu zvony, – je mu teď
volno, hrůza a strach s něho padají, hrdě se vypíná a s rozkoší vdechuje ten čerstvý vzduch – a zase
zvony a zvony.
Bila desátá, když se probral. Ale Hynek nepočítal. Slyšel slabě dva či tři údery a pak nechtěl napínati
pozornost. Myslil znovu na sen.
„Beneš se na to díval jinak než já“ – pomyslil si. „To ty souchotiny. Věděl, že to na něho čeká. – A
že to musí být. – Jistě se bál, bylo to na něm vidět. Proč by byl většinou tak zamlklý? – Ale nezuřil. –
A já, já – já jsem chtěl vládnout vším, poroučet všemu, být svrchovaným pánem … já jsem si vymohl
všechno!“ –
Ale dnes ho to vědomí nehřálo. Uvědomil si, že nakonec se mu vlastně všechno vymklo z rukou.
Všechno zkazil. – To poznání ho naplňovalo hořkostí. Připadal si najednou jako tvrdohlavé,
vzdorovité děcko. Vtom dole cvakly dveře.
„Asi paní Lorenzová“ – pomyslel si a poslouchal, jak opatrné kroky jdou po kamenné síňce, potom
zaskřípěl první schod, druhý, třetí. Nemocný se podivil té zvláštní ozvěně, které si ještě nikdy
nepovšiml. Za chvíli se ozvalo tiché zaklepání a pak, aniž čekal na odpověď, vešel nesměle pan
Lorenz. Snažil se tvářit usměvavě, ale sám cítil, že se mu to nedaří. Nemocný trochu pootevřel víčka,
aby dal najevo, že nespí.
„Přejete si něco, pane Mácho?“ – řekl zdvořile pan Lorenz. Hynek jenom zavrtěl hlavou, aniž
otevřel oči. Pan domácí stál rozpačitě a nerozhodně.
„Stejně“ – zašeptal nemocný, a protože sípěl takřka neslyšitelně, naklonil se pan Lorenz až k jeho
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ústům – „stejně – už za chvíli – bude konec“ – řekl ztěžka.
Nedovedl tomu sám věřit. Zdálo se mu, že to nebude nikdy. Vždyť přece dovede myslit tak jako
vždycky. „A to je to hlavní“ – říkal si. Co kdyby mu tak odumřelo celé tělo a zůstalo mu jen myšlení?
„Ostatně tak nějak se má tomu věřit“ – uvažoval, zatím co pan Lorenz se v myšlenkách rozhodoval.
„Stejně už půlku těla vlastně necítím. Ani nevím, jestli mám ještě nohy i břicho“ – pokračoval v samomluvě. „Tady někde od těch žeber je už vlastně mrtvola. – Tedy já jsem už jenom hlava a ramena,
ruce – a tadyhle mě ještě bolí to srdce, zvláště když omdlívám.“ – Patrně přítomnost pana Lorenze
způsobila atmosféru, příhodnou k tomuto tichému mudrování.
„Já ještě za chvíli přijdu“ – řekl pan Lorenz – „kdybyste něco potřeboval“ – a už zase skřípaly
schody pod jeho kroky a vrzly dveře.
„Jak samozřejmě mi ti lidé posloužili“ – uvažoval zase nemocný. Považoval je od počátku za takové
dobrácké hlupáčky. Zvláště ta jejich mnohomluvnost! – Nenapadlo ho, že bude někdy před nimi
jenom jako bezmocné dítě. „Nekřič hop, dokud nepřeskočíš“ – připomněl si.
Ale vtom uslyšel znovu otevírání dveří dole. Kam jdou tak pozdě? Snad ne zase pro toho…
Nevyslovil jméno, ale viděl ho zase před sebou a viděl, jak se před ním vzdorovitě obrátil ke zdi.
„Proč se mne neotázali!“ – obhajoval se v duchu. „Zaskočili mě, chtěli vidět, jak se pokořím. Co je
komu do mého života a do mých myšlenek? Nikdy jsem se nikomu nesvěřoval a nezpovídal – leda
někdy Hindlovi. Ale také ne se vším, a jinak nikomu, ani Lori ne. Nebudu klást účty!“
Zabylo mu zase nevolno. Vzpomínka na Lori jako by ho uštkla. Nerad na ni myslel, protože –
přiznával si to s pocitem hanby – protože s její představou bylo spojeno všechno nejhorší, co v životě
udělal. Nemohl na ni pomyslet, aby se před jeho zrakem neobjevila alespoň některá z těch tragických
příhod, kterými je svázal osud. Mnohokrát to už cítil, ale nikdy tak jako dnes. Nikdy ještě nevěděl
s takovou jistotou, že se stal opravdu jejím osudem, jejím strašlivým osudem. Úpěl v duchu, otáčel
hlavou se strany na stranu, svíral v rukou křečovitě peřinu a slzy se mu draly do očí.
„Hrál jsem s ní jako s loutkou“ – bičoval sám sebe. „Nikdy jsem jí neřekl pravdu. – A ona se zřekla
všeho, rodičů, příbuzných, přátel, zábavy, cti, všeho – a já, já jsem ji jenom mučil a trýznil! – A proč?“
V mrákotné představě viděl ji znovu před sebou. Zjevovala se mu a zase mizela, jedna tvář
zmučenější než druhá. Viděl její slzy a uplakané oči.
„Bože můj!“ – zasípěl v polospánku. „Lori!“ – volal k ní – ona mizela. Zuřil, chechtal se strašlivě,
ano, to ji právě pozdravil ten protivný knihařský tovaryš, který se dovede tvářit jako máslový panák.
„Ať si šla, zmije, nevěrnice“ – myslí si. „Na mě se má smát, na mě, a na nikoho jiného!“
Najednou jde zase uličkou k Šomkovům, ví, že je to několik hodin, co mu utekla, hle, tam stojí
s někým jiným, směje se… Teď ho uviděla, bledne, on už stojí u ní, bere ji hrubě za ruku a opovržlivě
měří Tyla!
„Máš mě ráda?“ – křičí na ni, to už jsou za vraty sami. „Přísahej!“ – „Přísahej!“ – jektá výhrůžně a
v rukou drží bambitku.
Lori lomí rukama, padá na kolena a hlava jí klesá – na rakev. „Kde se tu vzala?“ – uvažuje Hynek.
Mhouří oči proti svícím, které tu stojí, dívá se na zsinalou tvář Lořiny matky.
„Přísahej!“ – slyší sám sebe, trhá hrubě Lori za rameno, zvedá ji – „ta ti už nepomůže, ale přísahej
před její mrtvolou: Ať je zpotvořilý plod tvůj – odporný zrakům lidským – a hodina porodu jeho
budiž poslední hodinou života tvého – jestli jsi křivě přísahala! – Přísahej, že je to můj syn!“
A Lori klečí, jednu ruku na rakvi, druhou pozdviženu, z očí se jí hrnou slzy a slova váznou v hrdle.
A v tom okamžiku Hynek ví, že se stydí, strašlivě se nenávidí, zabil by se, propadl do země, zvedá ji,
tiskne k sobě a pláče a prosí: „Lori, Lori!“
S tím jménem se znovu probral, ale lítost, hořkost a zoufalství nad vlastní bídou ho pronikaly jako
jemná palčivá hmota. Nepřestávalo mu být mdlo, děsil se své minulosti, která před něho předstupovala
v nejostřejších podobách.
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„Nebudu přísahat!“ – křičí na něho Lori – „Je to hřích!“ – Hřích – opakuje si Hynek, to slovo ho
mrazí, nemůže se pohnout, stojí zase v klášterní síni, po bocích jsou skleněné rakve, dveře do hlavní
síně jsou otevřeny, za nimi dlouhá chodba a tam kdesi z nedozírna blíží se vzpřímená postava, roste,
z očí jí šlehá přímý oheň, ruku napřahuje proti němu – strašlivý prst jako napřažený meč – a třebaže
má rty zlobně sevřeny, Hynek slyší, jak na něho křičí: Hřích! – Utíká, utíká – ach, už zase je pod
oblohou!
Znovu otevřel oči a vytřeštil je k žíhanému stropu. „Hřích! Můj Bože, hřích! – Je to pravda – nic mi
nebylo svaté, rouhal jsem se, vyhrožoval, zuřil, byl bych zabíjel, ji, sebe, dítě – nenarozené dítě jsem
proklínal – a bylo moje, moje, můj Ludvíček! Můj syn, můj jediný syn.“ Pomalu se zase uklidňoval.
Tato představa ho jediná utěšovala od té doby, co věděl, že jeho Ludvíček je zase zdráv. Myslel na
něho a bylo mu při tom tak neobyčejně blaze, jako by ho ozařovalo jarní slunce. Viděl ho před sebou,
držel ho na svých rukou a zpytavě prohlížel každý rys jeho tváře, jako tenkrát, po jeho narození.
Skutečnost se mu počala rozplývati ve fantasii, obrazy byly stále naléhavější, tvář jeho syna vystupovala stále výrazněji. A jak se prohluboval tento obraz, jak rostly a tvrdly rysy té tváře, ujasňovaly
se i Hynkovy myšlenky. Znovu se do té tváře vžíval, znovu viděl výraznou hněvivou žílu na maličkém
čele.
„Bude stejný vztekloun, rozervanec, jak se mi posmívá Tyl“ – pomyslel si s úzkostí jako tehdy.
Zdálo se mu, že všechno jeho zoufalství, všechno jeho utrpení a bohužel i všechny jeho strašné viny,
rouhání a proklínání, vlily se do těch ostrých rysů dětské tváře. Viděl tu před sebou živý obraz své
bídy – „to zachmuřené čelo – to je moje sobectví, to opovržlivé stažení úst – to je moje bezohlednost,
ty kruhy pod očima – to jsou ty noci, které Lori nespala, když jsem zuřil“ – obviňoval se, palčivé
výčitky šly s těmi slovy, hořkost. zkormoucení a zoufalství.
A teď, teď najednou – věděl s jistotou, že musí být souzen! – Že se musí obhajovat!
„Nikdy jsem tě neviděl, Bože! Nikdy jsem s tebou nemluvil,“ – breptal a sám sobě se přitom smál.
„Chtěl jsem to vzít všechno na sebe. Nechtěl jsem, aby mi musel někdo pomáhat. – Za tři dny bude
naše svatba a potom to bude všechno v pořádku. Budeme tu všichni tři a já už budu jiný“ – umiňoval
si.
A viděl, jak se prochází s Lori po těch svých nádherných pokojích, jak jí ukazuje z oken všechen
kraj, na rukou drží svého syna, zvedá ho k oknům a i jemu vypravuje o té zemi krásné, zemi
milované…

Úryvek ze stejnojmenné rukopisné povídky Bohumila Pavloka

Árie z muzikálů a současná poezie
se jen výjimečně dostanou do jednoho pořadu. Právě takový
se uskutečnil v pátek 15. ledna 2010 v Divadle Antonína
Dvořáka v Ostravě. Herec Pavel Liška v ,,roli” režiséra,
scenáristy i moderátora jednoho z lednových Dostaveníček ve
foyeru Národního divadla moravskoslezského totiž připravil
program Muzikál aneb Poesie nejen jako víno. V něm se mu podařilo zajímavě propojit
perfektně odvedená pěvecká čísla Hany Fialové z operety NDM s povídáním a recitací básnířek
a básníků: Lydie Romanské, Evy Kotarbové, Davida Bátora a Lukáše Bárty. Do nápaditě
namíchaného ,,koktejlu” zpěvu a slova patřilo i vystoupení Dagmar Křížové a Roberta
Kozmíka, studentů Janáčkovy konzervatoře Ostrava (na snímku).
Kot
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Eva Kotarbová
Oči Buddhovy

Poznat nepoznané

Pospíchám Karle Hynku
rýmy veršů nejsou právě důležité
čekají mě černovlasé děti
s očima Buddhy při meditaci
učím je abecedu

Vůně ze zahrad
útočí na lidské smysly
chce se létat
podobat Gilgamešovi
uvidět Zemi
božím okem

nevyčteš z nich strach
radost se utopila před staletími
na dně posvátné Gangy

laská atmosféru
vodními parami oceánů
jejich vášeň
prší každý den
do krajin u rovníku

na březích jejich prapředci
zastavovali vozy a zapalovali ohně
šeptali písně o novém domově
teskné tóny sytily hlad usínajících
ostřily nože hlídajících
tupily beznaděj Cikánů

Poznat nepoznané
vidět neviděné
dál než SALT
největší dalekohled světa

co stále trvá Karle Hynku Mácho
objevit ve vesmíru místo
kde se rodí láska
než nás zachvátí jako nemoc
a opustí
zase květen – první máj

Břetislav Olšer: Izraelské osudy
V neděli 17. ledna 2010 byla knížka Břetislava Olšera Izraelské osudy
představena následujícím textem v rámci ČT2 v pořadu Knižní svět:
V dnes už bohaté literatuře o zemích Blízkého Východu mají Izraelské
osudy od Břetislava Olšera jednu výhodu. Autor, ostravský novinář, byl
v Izraeli mnohokrát, má tuto zemi i její obyvatele rád a při psaní o nich
netrpí intelektuálním komplexem. Jeho reportážní kniha, která si nekladla
vyšší cíle než informovat, proto může přinést víc než mnohé cizí
hlubokomyslně se tvářící výplody. Autor mluvil s mnoha místními
obyvateli, nejčastěji židovskými přistěhovalci z Čech. Vedený jejich
realistickými výpověďmi hledá, jak smysluplně žít v zemi, kde k životu patří nebezpečí, že
protijdoucí chodec vyhodí člověka bombou do povětří. Izraelské osudy Břetislava Olšera vydalo
nakladatelství P3K. Kniha byla uvedena 3. 12. 2009 v Domě knihy Librex v Ostravě.
ro

9

Recenze, glosy, úvahy
Ospravedlnění v přezrálé paměti. K poezii Zdeňka Křenka
Zdeněk Křenek se narodil 2. 5. 1951 v Novém Jičíně. Dětství prožil v Suchdolu nad Odrou, školní
léta v Krnově. V letech 1966–1969 se vyučil v Kovohutích Břidličná provozním elektromontérem, pak
vystudoval elektrotechnickou školu v Mohelnici, kde v r. 1973 maturoval. V letech 1973–1975
pracoval jako konstruktér v Krnově. Od roku 1975
žije v Praze, kde v letech 1975–1981 pracoval jako
projektant v Tesle Praha–Strašnice. Poté byl zaměstnán jako dramaturg Divadla hudby Lyry Pragensis. V roce 1991 ukončil studium oboru produkce
na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických
umění v Praze. V r. 1992 založil bibliofilské nakladatelství AULOS na Kosárkově nábřeží č. 1 v
Praze a v r. 1994 otevřel stejnojmenné knihkupectví
a galerii v Michalské ulici č. 21 na Starém Městě.
Nakladatelství AULOS se soustřeďuje na vydávání
bibliofilských tisků a grafiky. O kladné odezvě na
ediční činnost svědčí řada ocenění v soutěži O nejkrásnější knihu roku.
[Podrobněji viz stránky knihkupectví a galerie
Aulos: http://www.aulos.cz/vystavy.html; 1. 5. 2008]
Z. Křenek debutoval roku 1974 v Literárním
měsíčníku, další příspěvky otiskl v různých
novinách a časopisech (Mladá fronta, Tvorba, Mladý
svět, Čs. voják, Obrana lidu, Svět práce, Naše
rodina, Nová svoboda, Ostravský kulturní měsíčník),
dále v almanachu Oheň (1978), je autorem poémy
Berlioziana provedené v roce 1979 v pražském
Divadle hudby. Překládal z německé, polské a ruské poezie, spolupracoval s Českým rozhlasem.
Knižní debut Z. Křenka se odehrál v roce 1981 básnickou sbírkou Tak blízko řeči, kterou vydalo
nakladatelství Profil v Ostravě. Do přírodních dějů a vzpomínek na venkovské dětství promítl svou
představu i požadavek lidské vzájemnosti. Jeho poezie se zde vyznačovala nerýmovaným volným
veršem s nenápadnou, avšak kultivovanou metaforikou a jemnými pointami. „Civilností, městskou
scenérií i napětím mezi iluzí a realitou se hlásí k poetice Skupiny 42.“ [MÁLKOVÁ Iva –
URBANOVÁ Svatava, Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945–2000). Olomouc – Ostrava:
Votobia – Ústav pro regionální studia FF OU, 2001, s. 150. Podrobnější bibliografii autora
neuvádíme, není ostatně obsažena ani v autorově hesle.] Sbírku ilustroval Jindřich Pileček.
Křenkova básnická prvotina se dočkala poměrně příznivého přijetí literární kritikou. Jiří Svoboda
svou recenzi debutu Tak blízko řeči, vydaného v ostravském nakladatelství Profil, nazval Dobře
napsaná prvotina: „Můžete si ten titulek vyložit podle chuti, jen nesmíte zapomenout, že označení
»dobře napsaná« je sice pochvala, ale s jistým omezením.“ [SVOBODA Jiří, Dobře napsaná prvotina,
Ostravský kulturní měsíčník, 1981, č. 6, s. 14.]
Vnucovala se otázka, co bude následovat po těchto dobře „udělaných“ verších? „Křenek jakoby si
sám uvědomoval uzavřenost svého debutu, jako by ho zneklidňovalo vědomí, že předkládá čtenáři
sbírku, která uzavírá počáteční etapu jeho tvorby, ale neslibuje mnoho do budoucna. V jeho verších,
umístěných v závěru sbírky, »ještě jsem neřekl / poslední slovo / a moje krev / dosud svědčí / pro mé
třicetileté srdce / zasažené básní « vyciťujeme potřebu ujistit čtenáře (i sebe), že se nespokojí s hrani-
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cemi, které jeho sbírka stanovila. Třeba v této souvislosti dodat, že Křenek není básníkem spontánního
rozběhu, není v něm slepé zaujetí těch, kteří okusili poprvé »slast« poezie, nato je příliš racionální.
Přitom však je z Křenkových veršů zřejmé, že jeho vztah k poezii má hluboké kořeny, že v něm silně
rezonují podněty hudební i výtvarné. Křenek píše uvážlivě, promyšleně, ale se skutečným zaujetím.
Odtud i promyšlenost a vytříbenost jeho debutu, odtud i jeho kompoziční členění, odtud i jednotná
ideová koncepce sbírky.“ [SVOBODA, op. cit.] Jestliže obecně platí, že je v životě „něco za něco“,
v poezii toto pořekadlo platí dvojnásob: „Křenkova solidnost, spolehlivost, která se projevila pozitivně
na jeho verších, má však jednu nevýhodu, Křenek staví na prověřených hodnotách, jeho volba tématu i
způsob, jak se s ním vyrovnává, je tradiční, v současné poezii už příliš vykořistěný.“ [SVOBODA, op.
cit.] Ostravský kritik se také věnuje tematice Křenkovy prvotiny a základní lyrické situaci veršů: „Jak
naznačuje název a potom takřka každá báseň sbírky, je základním tématem Křenkovy poezie »zrod«
básně. Nevadí, že jednou vzývá slovo, zdůrazňuje potřebu promluvit, že podruhé hledá ve slovu
prostředek komunikace (nejen se světem kolem něho, ale s generacemi, které už tu byly před ním).
Stav tvoření, to není jen »takové malé trnutí pod jazykem«, to je i nutnost a povinnost vykoupit se ve
svém životě, vyslovit slovo »tak, aby proniklo marností tohoto světa«, a to je proces, který je vlastní
člověku vždycky, v jeho základních vztazích k nejbližším lidem, k lásce, k přírodě. Potřeba poezie je
silnější než smrt; odtud Křenkova víra, že i »ticho si zasteskne Mozartovou touhou po hudbě«, báseň
zůstává, »napsaná v závrati vlastní krve přeroste ticho o hlavu a trvá dál...«. Tedy: poezie je
nesmrtelná, svým životem, svými činy vtiskujeme do ní své stopy, jedině díky jí přetrváváme, žijeme,
zanecháváme po sobě dědictví. Jistě, nebudeme upírat autorovi víru, která představuje jednu ze
základních pravd; je to obecně platná zkušenost. Křenek se této obecné pravdy nezalekl, chopil se jí
naopak jako svého hlavního tématu.“ [SVOBODA, op. cit.] V tvůrčí činnosti, v umění vůbec, se platí i
za smělost, s jakou se autor tématu zmocnil. Křenek „za takovou odvahu však také platí; jeho verše se
podřizují až bezvýhradně ideovému záměru, někdy na to doplácejí tím, že sklouzávají do polohy
vyznání, trochu nadneseného »Slova se nezříkám / a mlčením se nevykoupím. / S bezmocí smířený /
dobývám věty v kameni. / V závrati bezesných nocí / myšlenky plaché / pramení«“. [SVOBODA, op.
cit.] Rovněž výhradní zaměření autora na jedno téma, jemuž jsou podřízeny všechny složky sbírky
básní, má svá úskalí – monotematičnost: „Soustředění k jednomu tématu vedlo u Křenka k jisté
jednotvárnosti, projevuje se to volbou výrazových prostředků, Křenek často opakuje stejná slova,
stejné výrazy (všimněte si jen, jak často a v jakých souvislostech užívá slova dozrává nebo zraje),
opakují se i scenérie, jeho krajina patří podzimu, což samozřejmě není nedostatek, evokace jeho
dětství vychází z realit už dávno propadlých času, máme dojem, že jsou spíše přejaté než autorem
zažité. A vůbec: nejzdařilejší je asi oddíl III., v němž autor uložil svoje milostné verše, aspoň to
dokazují básně jako Ptačí řeč, Netrpělivost, Eurydika, Slíbené něžnosti aj. Tady cítíme naléhavost
smyslového prožitku, tu se Křenek osvobozuje ze své ukázněnosti, napětí chvíle je určující, zatlačuje
do pozadí všechny dobré úmysly a záměry »netrpělivost visí na niti / a chvěje se / kdesi v závětří«“.
[SVOBODA, op. cit.]
Jiří Svoboda, který učinil v Ostravském kulturním měsíčníku několik velmi dobře míněných
kritických poznámek ke sbírce, byl Křenkovým debutem nicméně výrazně upoután. Vypovídá o tom i
závěrečné hodnocení prvotiny: „Křenek bezděčně určuje požadavek, který klademe na jeho příští
tvorbu, když na konci sbírky kategoricky prohlašuje: »Pravda však bývá skryta jak zakuklený motýl«.
Nezbývá než vyslovit nyní přání, aby se vydal za touto »zakuklenou« pravdou, ale ne tradičními
cestami, aby se nebál opustit cesty a cestičky v poezii už tolikrát před ním jinými básníky vyšlapané.“
[SVOBODA, op. cit.]
Zdeněk Gerych v Literárním měsíčníku posuzuje debut z hlediska axiologického. „Jednotícím
činitelem Křenkova hodnotového systému je vnímání času ve smyslu nepřetržité aktivity celých
generací – básník je pamětí rodu i krajiny: »v zemské kůře / zaoraná historie předků / dýchá / jak
zadělaný kvásek / v hlíně /.../ - hluboko v polích, / kde jednou vzklíčím« (Senoseč).“ [GERYCH
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Zdeněk, Literární měsíčník, 1982, č. 7, s. 159.] Touto mytizací času a prostoru nám zároveň připomíná
jihomoravského Jana Skácela. Můžeme připomenout názor Zdeňka Kožmína: „(...) jsme nablízku
prostoru a času mýtu. Tento paradox je o to větší, že celý Skácelův čas a prostor je nám darován
jakoby na dlani. Všecko je tu blizoučko. I dávno je na dosah. I nekonečno. Ale právě tímto zvláštním
hraničením, kde se nám Skácel přibližuje, je dáno i jeho vzdalování.“ [KOŽMÍN Zdeněk, Skácel.
Brno: Jota, 1994, s. 203.]
Podle Gerycha je kontrapunktem k této časové rovině rytmus přírodního dění – v jeho ročních
cyklech tkví zkušenost zániku i nového rodu: „Prastaré slunce / v jádrech ukryté / ulehne do trávy. /
Napřesrok ze země / znovu povstane /.../ probudí mízu / v kořenech, / jablka ve kmeni“ (Letokruh).
Gerych si všímá, že v mnoha básních se Křenek navrací do dětství, k matce, prarodičům a ještě dál,
ale zároveň jím promlouvají i ti ještě nenarození – všechny spojuje Křenkova krajina, tato země.
Báseň je „ospravedlněním v přezrálé paměti“, je přehodnocením nahromaděné životní zkušenosti,
poselstvím, které „v něčí duši začne růst“. Podle recenzenta se Křenek snaží, aby jeho slovo mělo
nadčasovou platnost, proto se několikrát vrací k tématu geneze básnické výpovědi (např. v básních
Můj život, Tak blízko řeči), která nevznikne snadno, chce-li zůstat trvalou stopou v proudu času.
Kritik se v závěru recenze staví ke Křenkově debutu poněkud rezervovaně: „Autorova prvotina je tedy
celkem přehlednou koncepcí světa, zkoumáme-li však jednotlivé básně jako výpovědi o dílčích
jevech, konkrétních situacích a pocitech, zjišťujeme, že jsou leckdy přestylizované, málo
srozumitelné. Je to překvapivé zjištění, neboť Křenkovy elementární stavební prvky – obrazy – jsou
přesné a působivé. Jejich účinek je však oslabován a zamlžován řetězením, které vede snaha o
harmonické či idylické vyústění básně.“ [GERYCH, op. cit., s. 160.]
Z. Gerych má za to, že časté návraty do dětství, prosvětlené vzpomínkami na matku, vytvářející
citovou harmonii a jistoty domova, jsou pro autora zdrojem katarze a modelem hodnotové celistvosti,
který se pak snaží najít i v současných tématech. Ta se však takové harmonizaci vzpírají. V expozici
básně Eurydika například nalezneme zárodek vážného konfliktu: „Vynášeli jsme ze sebe / tu vinu / jak
z otrávených studní / černou hlínu,“ očekáváme jeho řešení, ale marně. Místo odpovědi se autor uteče
k abstraktnímu, smířlivému motivu „míjení“: „Jestli se /.../ slovem minu, / za městem / zakopem ten
hřích.“ Podobným únikovým způsobem, který se snaží „ukonejšit“ dotírající otázky a obrousit rozpory
– jak se domnívá se Gerych – užívá Křenek i v dalších významově nejednoznačných motivech,
například v motivu těžce nacházeného (přibližovaného) slova, slova setrvávajícího v ústech,
v motivech bludných, neoblomných kamenů, oblázků a zkamenělých slov. „Tato okolnost přispívá
k tomu, že vnímáme Křenkův svět jako enklávu klidu, harmonickou jen proto, že je uzavřena před
vpádem problémů, které ji obklopují – za plotem, za humny, za obzorem.“ [GERYCH, op. cit.]
Recenzi uzavírá Gerych tvrzením, že Křenkovy básně nezískají trvalejší „nadčasový“ rozměr, pokud
obsáhnou jen minulost, budou ohlédnutím proti času, jehož proudění se z odstupu může zdát plynulé a
lineární, a nevezme na vědomí jeho víření v současnosti. „V uzavřenosti Křenkova světa je autorova
zranitelnost.“ [GERYCH, op. cit.]
Se Zdeňkem Křenkem hovořila o básnické prvotině redaktorka Profilu Eva Sobková. Jedna z otázek
se týkala básníkových překladů ze zahraničních literatur: „Víme o vás, že překládáte z cizích literatur.
Mohl byste nám prozradit, které autory jste si vybral a jakou satisfakci pro vás vlastní dobrý překlad
znamená?“ Básníkova odpověď na otázku má svou důležitost i dnes, kdy aktuálnost Křenkova debutu
již vyprchala, prozrazuje totiž hodně o autorových literárních zálibách i o jeho vnitřní a tvůrčí
poctivosti. „Z polské literatury to jsou Stanisław Grochowiak, Kazimierz Wierzyński, Halina
Poświatowska, Tadeusz Różewicz. Z německé například Sarah Kirsch, Horst Bienek, Reiner Kunze.
Ve všech případech jde o autory mně velmi blízké. Jejich básně mi dodávají sílu třeba ve chvílích,
když sám nevím kudy kam. Možnost přečíst si báseň v originále je dobrá z mnoha důvodů. Ale bylo
by to přece jen málo. Vždyť čtenář nemá vždy po ruce originál, případně neumí jazyk. Proto vidím
práci překladatele jako velice důležitou. Navíc je jeho práce odpovědná a náročná. Mnozí z autorů už
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nežijí. A zde závisí už jen na překladateli, jaký dá výraz a smysl jejich textu. A konečně mohu říct, že
je to práce krásná i zajímavá. Práce, která má kouzlo hledání i nacházení. To nedefinovatelné, které
prožíváme, když čteme báseň.“ Nutno podotknout, že nejde ve všech případech jen o básníky, Horst
Bienek byl významným spisovatelem, jehož romány byly i zfilmovány, kromě toho má značný
význam i pro literaturu ve Slezsku, neboť z tohoto regionu (zejména z Katovic a také Gliwic, kde se
narodil) čerpal inspiraci.
Další básnickou sbírku Labutě na refýži (soubor veršů z let 1983–1987) vydalo nakladatelství a
vydavatelství Práce v Praze v roce 1989 s ilustracemi Vladimíra Komárka a s doslovem Jana Lukeše.
„V porovnání s první sbírkou básníkův verš zprozaičtěl a stal se konkrétnějším, jako kdyby autor jen
deníkově zaznamenával místa, postavy a události svého života. Ještě se tu mihne krajina dětství a
mládí na severní Moravě, ale pak už sbírku vyplňují především scenérie milované a vytoužené Prahy a
po ní třeba i Paříže.“ [LUKEŠ Jan, Láska jako zákon. In: Křenek Zdeněk, Labutě na refýži. Praha:
Práce, 1989, s. 77.] Na Krnov vzpomíná Z. Křenek – opět poněkud skácelovsky. (Srov. Skácelovu
báseň Malá nádraží s motivem smutku z dospělosti: Vždycky jsme malinko smutní / na malých
nádražích, / kde nikdo nečeká /.../. Z. Kožmín o ní říká: „Jsme tu zároveň přítomni v archetypální
situaci gesta i v životním příběhu tesknoty a vykupujícího poznání.“ [KOŽMÍN, op. cit., s. 63–64.])
V Křenkově básni Malé zpoždění (1. a 4. strofa) se čtou tato slova: „Z městské rozhledny / dosahuji
k pohořím Jeseníků / sahám po kořenech / Vracím zpomalený film / Vstupné dvacet čtyři let /.../ Po
stejné koleji se vracím / Několik výhybek / Překážky na trati / Nepřízeň počasí / Omluvte zpoždění /
Přijeli jste do stanice Krnov.“ [KŘENEK Zdeněk, Labutě na refýži. Praha: Práce, 1989, s. 17.]
Jiří Urbanec konstatuje, že zatímco dříve Křenek „tradoval svět s jistou vážností, jež se projevovala
i úporným zvažováním, jakou moc a dosah má slovo, po několika letech se stal jeho vztah ke světu už
zcela samozřejmý (...) s mírnou sebeironií vlastního poslání“ [URBANEC Jiří, Dělat světlo, Tvar,
1990, č. 6, s. 14]. Opavský kritik srovnáním prvotiny a druhotiny hodnotí výše Křenkovu prvotinu:
„Ve své první sbírce (...) přímo vzýval slova, jež mu byla jakýmsi synonymem života. (...) Jeho první
sbírka, kromě reminiscencí z dětství, byla v mnoha básních jakousi »modloslužbou« nad slovem, a
dokonce i v básni závěrečné (Po tomto putování) neopomenul prohlásit: »Ještě jsem neřekl / poslední
slovo«. V roce 1981 se projevil jako člověk venkovské inspirace, chápající podmíněnost světa s jeho
kamením, vodou, horou, oblázky a ptáky. Nuže, nyní řekl další slovo. Jen obraz »labutí«, lehkonohých
baletek, spojuje obě sbírky. (...) Ale jinak je kniha Labutě na refýži značně odlišná od jeho básnického
debutu, nejen opuštěním veršové formy s pravidelnou interpunkcí a příklonem k verši zcela volnému.
(...) Jeho svět je téměř zcela pražský, s odbočkami do jižních Čech a do Paříže. Ale jsou to většinou
jakoby fotografické momentky (včetně jisté statičnosti), jakési miniaturní žánrové obrázky (...). Dobře
a inteligentně viděné, ale někdy bez vnitřního napětí, jež by mělo doprovázet poutavou báseň. (...)
Pokud chce Křenek »Nalačno / dělat světlo / do všech čtyř stran«, jak deklaruje v básni Teď nebo
nikdy, musí propříště být k sobě přísnější, nespokojovat se jen s běžným průměrem výraziva a
pouhým fotografováním. Jinak jeho poezie bude jen blikat, nikoli svítit.“ [URBANEC, op. cit.]
Zdeněk Křenek nejen jako básník, ale i jako profesionální vydavatel bibliofilií spolupracuje
s předními českými výtvarníky. Jeho poezie prozrazuje nejen výtvarné cítění, jak o tom vypovídá celá
řada metafor („ptám se, / co zůstává, / když listy naposled zpyšní barvou“; Co zůstává [KŘENEK
Zdeněk, Co zůstává. In: Oheň. Almanach mladých tvůrců nakladatelství Profil. Ostrava: Profil, 1978,
s. 52]), ale i cit pro hudbu, pro rytmus a melodičnost verše. Zajímalo nás proto, zda Křenkova poema
Berlioziana byla psána s cílem napodobit hudební kompozici, určitou hudební formu, popřípadě jestli
usiloval o nějaké jiné hudební souvislosti kromě titulu či obsahu a tématu ve vztahu k Berliozovi.
Třeba Nezval píše v dopise nakladateli o Edisonovi, že báseň je stavbou přísná sonáta a že hudebník tu
přísnou formu tam najde. [Viz dopis určený nakladateli dr. R. Škeříkovi, jenž nebyl odeslán. Posmrtně
byl otištěn v časopise Kultura 1962, č. 13, s. 3 /pod nadpisem V. Nezval o svém Edisonovi/. Dopis
s názvem O Edisonovi byl přetištěn podle strojopisu uloženého v PNP v XXIV. svazku Díla Vítězslava
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Nezvala /Manifesty, eseje a kritické projevy z poetismu. 1921–1930/, Milan Blahynka /ed./, Praha: Čs.
spisovatel, 1967, s. 135–138, poznámka editora na s. 533.]
V Křenkově případě nešlo o slovesnou variantu hudební kompozice v poezii jako u Nezvala, spíše o
volné spojení autorova textu s dramatickou symfonií Hectora Berlioze Romeo a Julie, která básníka
svého času okouzlila stejně jako skladatelův život. (Z polské poezie bychom mohli připomenout
inspiraci Schubertovou skladbou Zimní cesta v poezii Stanisława Barańczaka apod., příkladů ze
zahraniční literatury by se dalo najít daleko víc.) Uvádíme (s autorovým svolením) dosud
nepublikovanou ukázku několika strof z Berlioziany:
A hudba?
Jen ona jediná
má právo nezmlknout,
má právo říkat, jako Médea:
„Já samotná a to je dosti!“
Hectore Berliozi,
rytíři Čestné legie,
kdo ví, co zbude z nás,
až zazní zvon,
až přijde čas.
V klášteře voršilek,
o nešporách
snesl se z kůru žalm
In exitu Izrael,
pod kůži proniká a ještě hloub.
Co je to za hudbu, varhaníku?
Co je to za cestu, osude?
Jež nutí člověka,
jak k hoře nepřístupné jít,
jež neponechá v duši klid
a lidem křídla dává,
nutí do letu
a prostor překonává
- to nezměrné tajemné štěstí.
Ach, ano, příteli,
moci se rozlétnout až k nebesům
a zpívat.
Jde o čas zaslíbený,
jde o dluh mezi nebem a zemí.
Kdo koho pozná,
kdo koho změní,
vteřino neúprosná!
Láska nebo hudba?
Křenka v práci na poemě podporoval tehdejší šéf Divadla hudby Milan Friedl a určitou roli v tom
sehrála také autorova úspěšná snaha napsat rozsáhlejší literární útvar, jakým je poéma. [Nezval in-
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spirován Berliozem napsal také slovní doprovod k jeho Fantastické symfonii. Nezvalova rozměrná
báseň Fantastická symfonie vyšla samostatně knižně jako bibliofilský tisk Památníku národního
písemnictví v roce 1963 s ilustracemi Jiřího Trnky a je dostupná i ve XXIII. svazku Díla Vítězslava
Nezvala /Hry, rozhlasové hry a libreta/, Milan Blahynka /ed./, Praha: Československý spisovatel,
1965, s. 115–123; editorův komentář o vzniku a publikaci tohoto Nezvalova díla na s. 418–419.] Jak
jsme již uvedli, Divadlo hudby Berliozianu uvedlo ve svém repertoáru v listopadu 1979.
Cílem našeho příspěvku nebylo odpovědět na další nabízející se otázku, proč francouzský
romantický skladatel 19. století inspiroval dva různé české básníky ve dvou rozdílných dobách a
situacích 20. století i na podotázku: proč Nezvala inspirovala Berliozova Fantastická symfonie, proč
Křenka symfonie Romeo a Julie? To by byl námět na další samostatnou studii nikoli z hlediska vztahu
literatury a hudby, ale v opačném gardu: hudby v literatuře (k tomu srov. koncepce intermediálních
vztahů Stevena P. Schera). Nedomníváme se, že by Křenek afirmativně či polemicky reagoval na
Nezvalův básnický text, ostatně šlo o inspiraci dvěma různými hudebními skladbami, byť jednoho
autora, což úvahy o genetické souvislosti vzniku Křenkovy poémy v návaznosti na Nezvalovu báseň
předem vylučuje, nebo že by Křenek vědomě stavěl své pojetí Berliozovy hudby proti či v souhlase
s Nezvalovým pojetím. Jedině kdybychom se drželi laciné zásady, že vše souvisí se vším.
Osobnost Zdeňka Křenka, jehož knihkupectví a galerie AULOS téměř symbolicky sídlí v domě U
Zlatého půlkola, kde vydával první svazky České expedice proslulý vydavatel Matěj Václav
Kramerius, dobře vystihl Jan Lukeš: „(...) jeho představa krásné knihy je však oproštěna od všeho
antikvárního a staromilského. Duchem současné a živé texty mají v jeho pojetí dostat stejně současné
a živé provedení výtvarné, grafické i řemeslné, a kniha se tak má stát uceleným literárně-výtvarným
artefaktem. (...) Své vlastní umělecké ambice transponoval do práce pro druhé, aniž by přitom ztratil
to, co dělá člověka tvůrcem: cit a vědomí sounáležitosti se světem.“ [Cit. podle: Nakladatel Zdeněk
Křenek, http://www.aulos.cz/zdenek_krenek.html; 1. 5. 2008.]

Libor Martinek

Pavilon racků v klubu Atlantik
Ve čtvrtek 4. 2. 2010 naplnila ostravský klub Atlantik poezie a hudba. Básník a prozaik Lukáš
Bárta tu pokřtil svou čtvrtou knihu veršů s názvem Pavilon racků. „Zejména prostřední část
knihy reflektuje mou zkušenost se základní uměleckou školou, která nebyla vždy pozitivní a
inspirující,“ řekl o své zatím poslední sbírce Bárta. Klasická "liduška" je zde proto zobrazena
hyperbolizovaně a expresivně jako přízračné vězení Múz, místo, na němž je mnohý talent spíše
deformován než rozvíjen.
Sbírka Pavilon racků, kterou doprovodila ilustracemi Jana Balcarová, se skládá ze tří oddílů,
čemuž odpovídala také koncepce pořadu. Ve třech dramaturgicky odlišných částech programu
zde za hudebního doprovodu klavíristy Karla Čížka a akordeonisty Martina Müllera zněly verše
křtěné knihy v podání autora a Jany Balcarové. Kmotrem sbírky se stal literární vědec a
pedagog Lukáš Průša, jenž samotný rituál křtu doplnil stručnou analýzou Bártovy básnické
tvorby a velice tím zaujal publikum sestávající především z mladých lidí a studentů. V Atlantiku
bylo opět beznadějně vyprodáno, za což autor v závěru večera dojatě poděkoval: „Je neuvěřitelné, když pořad věnovaný poezii – a ještě k tomu té mé (!) – navštíví tolik lidí, že chybějí židle a
musí se sedět na podlaze na polštářcích.“ Podvečerní křest byl zakončen autogramiádou.
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Zaniklé osudy
Těšínsko i Hlučínsko – nevelké celky na pomezí České republiky – mají dosti podobnou minulost,
střídání panujících státních útvarů, většinou s antagonistickým zaměřením, takže prostý obyvatel
neměl lehkou volbu: přežít a sklonit se, či nevšímat si ničeho a upnout se jen k jediné jistotě, k Bohu.
Právě na Těšínsku a Hlučínsku přežívala pevně zakořeněná víra a národnost
nebyla tím hlavním v životě prostého člověka, neměnně svázaného s půdou.
Pro Čecha z centrálních oblastí je většinou těžko pochopit osudy těchto lidí.
Rodáci spisovatelé z Hlučínska, ač vyrostli ve stejném prostředí, mohli se
přiklonit buď k převládající německé kultuře a jazyku, nebo psát česky, a přesto
cítili jistou dvojdomost, vždyť August Scholtis pocházející z Bolatic a zemřelý
v Berlíně ve svých německých románech užíval citátů z lidové místní
„moravštiny“ a uváděl, že tak ho učila jeho „mačička“. Příběhů hlučínských žen
si všímala Ludmila Hořká, která dokonce vytvořila symbolický typ svou novelou
Bejatka. A nelze ze starších dob nepřipomenout i Frana Směju, ostrého karatele
iredentistických tendencí jisté části předválečných Hlučíňáků, jak je odsoudil svým románem Jidáši.
V poslední době se objevilo nové jméno, Eva Tvrdá (narozena 1963). Sama o sobě na přebalu svých
knih prohlašuje, že je „slezská autorka, píše česky“, a na svém internetovém blogu uvádí: „Vyrůstala
jsem na Hlučínsku a tím zřejmě bylo dáno, čím se mám v životě zabývat. Od raného dětství jsem
vnímala dvojí realitu: českou a kdesi pod ní i utajovanou, ale nesmírně silnou i německou. Doma a ve
škole české prostředí, české hodnoty, mezi mými vrstevníky mnoho hodnot spojených s Německem.“
Psala nejprve o tématech ze současnosti (mladá žena hledá životní hodnoty, 1996 Dálka, nebo krátké
prózy s prvky černé grotesky, 2008 Hravé příběhy), nicméně své hlavní a osobité poslání našla teprve
v knihách Dědictví (2005, 2007) a Třešňovou alejí (2008). V obou knihách jde o ženy, které jsou
smýkány tragickým válečným dějstvím, proti němuž se nelze bránit jinak než přimknutím k rodině za
trvalého doprovodu modliteb.
Tvrdé neupřeme literární nadání a schopnost psychologického vcítění, vyjadřovaného spíše gesty
jejích postav a promluvami až baladicky krátkými. Ráz těchto knih o Hlučínsku je dán jistou
usmířenou nostalgií, bez velkých slov a obviňování. Nedá se říci, že by v podtextu nadbíhala
němectví, nikde neobviňuje ani neobhajuje, spíše předvádí své ženské protagonistky jako osudové
typy, u nichž převládá obecný úděl ženství v konfrontaci s nepřítelem, jímž je válka.
Způsob psaní Evy Tvrdé je poněkud vzdálen běžnému a v podstatě fiktivnímu nebo zobecňujícímu
romanopisectví, má blízko k soudobému trendu autenticity, charakterizovanému třeba u Ludvíka
Vaculíka jeho prózou Jak se dělá chlapec. Ale autenticita Tvrdé není zároveň autobiografičností, ona
sama stojí jakoby mimo postavy a děj, vciťuje se sice do ženské postavy, ale neztotožňuje s ní.
V knize Dědictví je to Agnes Kocurová z Bohuslavic, která se provdá do Darkovic, v próze Třešňovou
alejí skutečná Němka Edeltraud z Třebomi. Zatímco ta první v jakési vnitřní izolaci přežívá v měnícím
se světě až do našich dnů, druhá mladší opouští s odsunem Třebom a teprve po mnoha letech přijde na
návštěvu do vsi a rodný statek – kromě zarostlého kamenného prahu se značkou – už nenachází.
Agnes nejprve prožívá jakýsi náznak manželského štěstí, ale s pozadím nenávistné tchyně a švagra
Johana, který se čím dál více angažuje pro hitlerismus, takže se stane po vstupu německého vojska
obecním starostou. Nepřimluví se za svého bratra, ač jako horník mohl být vyreklamován z povinnosti
jít do války, před frontou uteče a v Německu pak žije s jinou ženou. Ošuntělý vojenský kabát, který na
dovolené nechal doma Agnesin muž, se stane pro osamělou matkou jedinou blízkou věcí, jíž se utěšuje
a s ní objímá, než ji pokaždé znovu na půdě zavře do truhly. Útočištěm je pro ni i ve chvíli, kdy
dostane oznámení o „hrdinské smrti“ svého muže. Jen dřina, modlitba a víra, že její syn Helmut, který
tak krásně ministruje v kostele, bude knězem, opuštěnou vdovu zachraňuje v době, kdy přichází ko-
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munismus, ale po opuštění semináře syn se v Praze ožení a zřekne vlastní rodiny v Darkovicích.
Agnes už zcela chorá se ještě naposled zabalí do starého vojenského kabátu po manželovi a umírá.
Tvrdá lakonicky a bez sentimentu, a přece s jistým smutkem, jak se po vesnicích tradovaly příběhy,
končí celé vyprávění takto: „A tak si sousedé povídali o podivné smrti a dohadovali se, co že to mělo
znamenat. Zanedlouho však zapomněli, protože se staly jiné podivné věci.“
Kniha má ještě druhou část nazvanou Dědictví, kde je hrst drobných historek, spíše črt a náznaků,
jimiž autorka na osudech nebo momentkách různých lidí z Hlučínska doplňuje baladický příběh
základní. Tónina těchto drobností je více odlehčená, ba chvílemi úsměvná. Závěrečné stránky jsou
doplněny dobovými fotografiemi, z obce i z rodinného života. Ačkoliv se autorka na začátku
zapřísahá, že podobnost jejích postav se skutečnými osobami je čistě náhodná, přesto máme dojem až
kronikářské autenticity. Nicméně tvoří zřejmě podobným způsobem, jak Ivan Olbracht kdysi ze
skutečného příběhu zběhlého Rusína vytvořil symbolickou epopej Nikola Šuhaj loupežník.
Próza Třešňovou alejí se odehrává v Třebomi, kde nežili Hlučíňáci – Moravci slovanského původu,
ale stejně jako v Sudicích skuteční Němci. Tato kniha má sice zajímavý (a spisovatelsky vděčný)
námět, konfrontace osudů mladé dívky Edeltraud, která po válce musela s rodiči do odsunu, a mladé
volyňské Češky Ludmily, jež se stěhuje právě do jejich domu, nicméně po velmi příznačné
charakteristice ustáleného života v Třebomi před válkou další části knihy jsou až příliš
dokumentaristické, umělecky téměř neliterární. Jistě podkladem jsou vyprávění autentických osob, ale
dalo by se prozatérsky dosáhnout více, právě vzhledem k jistému křížení osudů odsunuté Němky
Edeltraud, v Třebomi přežívající Němky Inge, která nejprve podlehla komunistické ideologii, a
zklamané Češky Ludmily z Volyně, prchající po únoru 1948 s rodinou do vnitrozemí. V závěru knihy
nalezneme opět dobové fotografie, nejen z doby před válkou, ale také z družstevních polí a oslav
s politickým vyzněním.
Velmi nadaná spisovatelka, se značnými předpoklady další umělecké práce, ale oč jí jde více?
Dokumentárně zachytit jednotlivce a vesnici, padni komu padni, nebo vytvořit zobecněný typ lidí
z Hlučínska, jak se kdysi podařilo až jímavou Bejatkou Ludmile Hořké? Před Evou Tvrdou je
křižovatka, je na ní, zda svůj talent nezmarní.

Jiří Urbanec

Když drn za drnem se na člověka valí
Už jste si někdy pobyli pod drnem? Opravdu ne? Opravdu ještě ne? Pochopitelně bychom to nikomu
ani nepřáli, máme však na mysli situace, které si v tomto více či méně funebráckém prostoru můžete
prožít ve své představivosti. Ve fantazii. V nočních můrách. A pravděpodobně teď ze všeho nejvíc
v rozmarně roztodivném pásmu humoristických vyprávění, prokládaných trochou a troškou poezie,
která samozřejmě vůbec nikoho nezabije a tím pádem nikoho nenasměruje pod ty zapeklité drny. Totiž
v sérii „(ne)konečných scén s hormony a geny“, rozuměj výjevů a výstupů prozaických i básnických –
v knize, kterou pod názvem Hodinu pod drnem sepsal Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář.
Není to poprvé, co tato autorská dvojice přichází s kombinací textů tohoto ražení, a jestli je to už
naposledy, to určitě nevědí ještě ani oni dva. Ani čtenáři, a proto se mohou poznovu s gustem poddat
mámení roztomilého sehnalovsko-uhlářovského humoru. A jak jsou i noci mámivé, takto vskutku
mámivý je i jejich způsob humoru, poněvadž je mnohotvárný, zdaleka nijak jednostrunný. Nemůže tu
chybět humor černý, však kolikrát jde o situace, kdy jako by opravdu drn za drnem dopadal na ty naše
člověčí světečky a způsoboval v nich pořádnou neplechu, jindy je to humor o poznání laskavější,
možná nejčastěji se zde setkáváme s humorem něžně brutálním.
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Recenze, glosy, úvahy
Kdybychom chtěli vzít autory za slovo, skutečně tady máme co činit s hormony a geny – a to
mnohdy nebývá vůbec žádná legrace. Právě tohle si vskrytu Sehnal s Uhlářem dobře uvědomují, a
proto se snaží všechny ty historky prostoupené nejenom šalebným veselím, ale utajovanými
kapičkami pokradmu servírovaného smutku (však víme, jak to chodí, než dojde na ty drny…),
předkládat na mnoho způsobů. Pokaždé sice jde o nefalšované humoristické líčení – často předkládané
jako divadelnická čísla svého druhu – následované nepostradatelnou básnickou vložkou, víc než o
popisy či dialogy v nich jde o komunikaci se čtenářem, o snahu ho pořádně rozesmát, ale inteligentně,
nikoli hrubozrnně, jinak řečeno ho oslovit, dostat se mu pod kůži, zaplavit ho zábavností našich
pozemských trápení. Čili o příběhy prezentované s patřičnou nadsázkou, kdy si vypravěč počíná jako
hrdina, ale pouze jako by: kam se totiž hrabeme na hormony a geny! V tomto pásmu se tudíž jenom
hodinku smíme ztotožnit se směšným hrdinstvím autorských postav a postaviček: ovšem s pocitem, že
takto směšnohrdinsky se chováme pořád. Zdaleka nejen při představě, že už na nás zlověstně dopadají
ty drny.

Vladimír Novotný

Slovo jako zrno
22. října a 13. prosince 2009, 14. února 2010,
třikrát byla prezentována poezie Bohumila Pavloka
uvedená v knize Slovo jako zrno, která vyšla péčí
Úřadu v Řepištích a vydavatelství Tilia zastoupeného Víťou Bělovským v prosinci 2009.
Kniha má přes dvě stě stran poezie a téměř padesátistránkovou úvodní esej o B. Pavlokovi z pera editorky knihy Lydie Romanské (na snímku 2).
První datum patřilo Klementinu, sídlu českého PEN klubu. Večer byl bohatě navštíven rodinou, příznivci poezie Bohumila Pavloka z Řepišť i Prahy a také kolegy z řad českých básníků. Večer,
zpestřený saxofonistou Ivanem Myslikovjanem, se mimořádně vydařil.
13. prosinec patřil uvedení knihy v Řepištích, které je rodištěm B. Pavloka. Slavnost byla uspořádána
v kostelíku sv. Michaela Archanděla, u jehož dřevěných zdí básník v rodinném hrobě navěky
spočinul. Kostel byl naplněný k prasknutí, promlouval starosta a editorka knihy, moderoval Jan
Kukučka, autor rigorózní práce o B. Pavlokovi,
vystoupil místní smíšený pěvecký sbor.
Zatím posledními, k nimž se obrátili vydavatelé
knihy Slovo jako zrno, jsou příznivci Bohumila
Pavloka ve Frýdku-Místku. V historicky zajímavých prostorách zámku jako vždy dokonale připravena vystoupila místecká Viola v čele s principálem Janem Kukuczkou a moderátorkou Vlastou
Blizňákovou. I zde se uplatnily informující a inspirující komentáře iniciátorů knihy a hlavně citlivě
vybrané básníkovy verše v podání členů Violy (na
snímku 1).
Závěr patřil vyjádření nálady obecenstva, jejich díků
účinkujícím večera a prostřednictvím nich tvorbě Bohumila Pavloka. Tleskalo se dlouho a ve stoje,
bylo to jako na Národním v Praze, když se vzdává ten nejuctivější dík umělci, který odevzdal
všechno. Umíme to i zde, vřeleji se poděkovat nedá.
lr
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Rozhovor
Otázky pro Evu
(nad básnickou sbírkou Siluety)
Tvá poezie je položena na slovesech („Nemohu vědět…, nestála jsem…, nebyla jsem přitom…,
ale slyšela jsem…, viděla…“, s. 29), je v podstatě příběhová (nejen b. Dlahy), stále se v ní něco
děje, posouvá, v jedné básni stihneš existenci, nemoc, smrt a ještě smazání z povrchu zemského
– celkem brutálně přisuzuješ role subjektům i sobě („já v tisících
pixelů vstupuji do historie“, s. 27); (kostelík) „modlitby tisíců zasévá /
do hlubokých brázd“, s. 44) – pohybuješ se poučeně v žánrech
s jadérkem epiky, píšeš také povídky, psalas scénáře a věnuješ se
novinařině… Jaké místo zaujímá v žánrech písemnictví, které jsou ti
blízké, poezie? A ve tvém životě?
Nezkoumám to, nesrovnávám, neměřím, nehodnotím, na kolik procent
jsem novinářkou, básnířkou atd. Není to pro mne podstatné. V mém
životě se ale poezie vyskytuje od dětství v různých formách. Byla v tom,
jak mi tatínek četl pohádky před spaním nebo maminka vyprávěla složité
děje divadelních inscenací či filmů. Poezie, kterou máš ale asi nyní na
mysli, vstoupila do mého života už v základní škole, kdy jsem ráda
Lydie Romanská
přednášela básně, omámila mě na střední škole díky vynikajícímu
češtináři Miroslavu Etzlerovi. Svým výkladem učiva vyvolával touhu po soustavném čtení poezie,
české i zahraniční... V mém životě se pak vyskytovala léta, kdy jsem pročítala slavné sbírky slavných
autorů a vznášela se v jakémsi romantickém snění, měla jsem pocit, že nic není pro lidstvo důležitější
než poezie, a nikdo není člověkem vhodnějším k obdivu než básník. Tento stav trval ještě dlouho poté,
kdy jsem vystudovala obor jazyk český a literatura na vysoké škole a napsala první dvě básnické
sbírky. Pak přišla léta, v nichž jsem verše četla podstatně méně. Žila jsem něčím jiným. Bylo to pro
můj vývoj důležitější. Situaci bych přirovnala k lásce. Nejdříve romantická přitažlivost, kdy tě ten
druhý zcela převálcuje a vyskytuje se v každé tvé myšlence a pocitu, a posléze, pokud k tomu u páru
dojde, přichází nutná proměna exaltovaného citu v partnerský vztah, v němž se můžeš vyvíjet
svobodně a jen zčásti akceptuješ vliv milovaného. I to je stav lásky.
K epičnosti, kterou jsi naznačila... Ano, jde mi velmi často o zachycení příběhu (lidí, které jsem
potkala, co se mnou měli nebo mají něco společného, tedy často nikoliv jen o vyjádření obrazu mého
prožitku). Nemůžeš vědět, že na počátku některých příběhů v básních bylo mé okouzlení
,,drobnostmi“, jež nám daroval technický pokrok: počítače, mobily... Víš, že v Siluetách mám báseň
Bludička. Líbila se ti. Stručně vysvětleno pro čtenáře: Dívka v ní pláče do mobilu, protože jí milý
nezatelefonoval. Operátor ke všemu oznamuje, že volané číslo neexistuje. Není to můj příběh. Je to
vymyšlená situace, vzniklá v okamžiku, kdy jsem přemýšlela o výhodách a nevýhodách mobilního
telefonu a začalo mne pronásledovat spojení: pláču do mobilu.“
Zdá se, že při psaní veršů myslíš na čtenáře, neužíváš složité metafory, někdy ho přímo vedeš
za ruku („muž v autě neodjistil výbušninu / ztratil odvahu k pomstě“, s. 27 ); někdy verš jistíš
dalším, vysvětluješ („dál než Salt / největší dalekohled světa“, s. 21); …vidět to Pompadour /
milenka francouzského krále, s. 10 ); odstupu od čtenáře a zvýšeného napětí dosahuješ
mluvnickou zkratkou, hraněním mezi dvěma verši („uprostřed neznámého moře / levobok
pravobok záď a příď a znovu / bolest či nemoc je nezadrží“) – přestože naopak s chutí použiješ
souvětí v jeho mluvnické úplnosti i se spojkami: „Nevnímají kontury dne / jež zamazává
pastelka noci / ani jak zploštělou špičku zlomí / o ranní červánky“ – v tom všem se čtenář dobře
vyzná. Kdo je pro tebe ideální čtenář, co může od tebe očekávat a co ty od něj?
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Rozhovor
,,Zdání klame. Na čtenáře v okamžiku zrodu básně nemyslím. Prostě mě fascinuje nějaký příběh,
myšlenka, pocit, spojení slov, která se stanou základem veršů. Musím je ze sebe dostat jako třísku z
prstu. Rozhodně není mou promyšlenou snahou vést čtenáře za ručičku. Vždyť ani dopředu nevím,
zdali vydám nějakou sbírku, zveřejním napsanou báseň. Neplánuji to dlouhodobě. Nejsem programově básnířkou.
Každý autor je jinou osobností. Nemůžeme všichni psát stejně, mít tutéž metodu tvorby - poetiku.
Vhazovat třeba lístky do klobouku a hledat krásu náhodných spojení slov či symboliku a myšlenku v
tomto výběru... Tvůrčí svoboda ať se ovšem rozvíjí různými cestami. Báseň nemusí mít složité
metafory, aby byla poezií.
Neptám se, kdo je pro mne ideální čtenář, a nehledám ho. Proč taky? Ty to děláš? Víš, pro jaké
čtenáře píšeš? Mne by tohle vědění omezovalo.“
Srozumitelnost je tvou velkou devízou a platnou mincí, v jejím zájmu nešetříš slovy, třeba
příslovci („Rychle ses teleportovala / stále neznámo kam“; „opět nečekaně poblázní tep //
Vyznáváš se mi hezky česky“, s. 32); někdy jsi účelově popisná, (b. Strachu se vzpouzím,
Pompadour by se divila, Had z ráje ), často rezonuješ se čtenářem adorací horké současnosti (b.
Nový svět, Srpen 2008), přiznáváš se k nádherné žárlivosti (b. V tom nečase, Umělé bytosti
přicházejí apod. ), to všechno tepe, voní či páchne, to je živé a přitažlivé, vnímám zde jistou
nezávislost na tendencích současné poezie, připomíná se mi spíše typ básně všedního dne
oproštěný od stop historicky se objevujících módních vln. Máš své literární lásky, jaké poetice
se obdivuješ?
,,Co se jeví popisným, může mít i hlubší smyl vzato nerozpitváno a chápáno v celku básně.
Žárlivost? V životě jsem málokdy cítila žárlivost. Pokud je v mých nových verších, patří k poznání a
procítění pochybností jiných žen. Mám přece fantazii a schopnost vcítění!
V tom nečase, Umělé bytosti přicházejí a další básně v Siluetách – jsou
cizí příběhy... Nezávislost na tendencích současné poezie? No, to by mohlo
znamenat jedinečnost. Pak lze říci: chválabohu. To bych si ale moc
fandila... O tom, že tu před léty existovala snaha psát tzv. poezii všedního
dne, samozřejmě vím, ovšem nemám záměr navazovat na staré tendence.
Literární lásky? Určitě byly a budou, nechci je ale kopírovat, třebaže
někteří autoři to dělají, a dokonce programově. Kdybych je měla jmenovat,
ty lásky prožité v několika desítkách let, byl by náš rozhovor neúměrně
dlouhý. Představ si, co všechno jsem musela postupně přečíst, když jsem se
připravovala ke zkouškám v průběhu studia jazyka českého a literatury.
Navíc knihy, které mi doporučili přátelé, internet s dnešními anotacemi k
literárním dílům tehdy neexistoval. Četla jsem i mnoho z toho, co se u nás
v osmdesátých letech 20. století nesmělo publikovat. Vzkazuji díky člověku,
Eva Kotarbová
který mi tehdy zakázané knihy půjčoval... Ponocovala jsem s mnohými
velikány české literatury. Do určité doby. Chci se k nim znovu vracet, abych je hodnotila z nadhledu
svého zralého věku... Obdivovat nějakou poetiku, upřednostňovat? To ne. Lze se poučit, zamyslet a
pak hledat svou cestu. Otázkou ovšem je, zdali ji najdu.“
Často se ve verších opíráš o realitu Ostravy – Stodolní, Odra, Landek, Nohavica – lze to
masívně najít i v tvých předchozích sbírkách (ve tvých verších však nalezneme přesahy do
celého světa – Londýn, Kongo, Hirošima atp.)… Jak vnímáš pojem regionální autor?
,,Někam patřit, je pro mne velmi důležité. Domov jsou lidé, s nimiž žiješ, ale také určitý kout na
zeměkouli. Přesahuji-li v některých básních za jeho hranice, pak to je dáno způsobem života v 21.
století, který vstřebávám. Formuje nás sjednocování Evropy, globalizace, do mozku se vtírají jiná
slova než z mateřštiny, obrazy a situace zažité na cestách do různých zemí. Takže se objevila i některá
anglická slovíčka v mých básních a realita míst hodně vzdálených od Ostravy.
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Rozhovor
Regionální autor je pro mne umělec, který se narodil v určitém geografickém celku – okrese, kraji
apod. Určitě mi to slovo neslouží k pejorativnímu hodnocení kvality díla. Jiným lidem mnohdy ano. To
je škoda a nedorozumění. Je na učitelích literatury, literárních vědcích a kriticích, aby zdůrazňovali,
že autoři jsou jenom kvalitní nebo nekvalitní, a kvalita nezáleží na tom, v které části ČR se narodili.“
Po druhém čtení ve mně tvé verše pamětně rezonují, nacházím v nich mnoho nádherných
míst („Ticho se dlouho diví / jaká to láska“, s. 38), zůstává ve mně hluboký dojem z mnoha
básní: Bezesloví, Před koncertem, V tom nečase, Bludička atd. Básničku Marnosti jsi nazvala
hříčkou, nezaslouží si to, mám ji snad z celé sbírky nejraději. Také bys ráda přiměla čtenáře,
aby naši poezii opakovaně četli a neodkládali ji, když poprvé narazí na slova v jejich životě málo
frekventovaná, na formulace jinde nepoužité?
,,.Možná ještě sama zjistíš, proč báseň Marnosti právem nese svoje označení ,hříčka'.
Nechci v životě nikoho nikam tlačit, ani lidi k tomu, aby moji poezii četli opakovaně. Věřím v intuici
a v to, že většinou, třebaže někdy s oklikami a v bolestech, člověk najde pro sebe správné.“
To, k čemu se v básních tak často odvážně přiznáváš, k hormonálnímu pláči buněk,
k prvním vráskám, z odchodu z kolbiště, kde dominují krásky (bohužel) vyztužené silikonem,
kontrastuje s tvým vskutku mladistvým zjevem a s energií, kterou jsi schopna vynaložit… Jaké
je to uvnitř tebe doopravdy, nejsou ty povzdechy nad uplývajícím mládím zatím jen zbytečnou
pózou?
,,Nemám velký problém se stárnutím, pokud jsem zdravá, protože vím, že nemá cenu se mu bránit,
že je jedním z daných projevů života. V básních o stárnutí jenom naznačuji, co trápí mnoho mých
kamarádek a známých, a někdy až tak, že prodělávají plastické operace, mají psychické problémy,
hlídají každou vrásku, nechají si lékaři zbytečně předepisovat hormonální prášky... Nejsou to tedy ve
zmíněných básních moje povzdechy, ale není to ani póza, protože ,,pláč“ mnohých žen nad sebou mne
dojal a postavil před přemýšlení na téma stárnutí. Stejně tak jako některé básně v mé prvotině
Podkůvky nebyly o mém mateřství, které přišlo až o desítku let později, nejsou silikony a hormony
v Siluetách problémem, který bych řešila jako člověk, dělám to z pozice autora... Ve sbírce
Zapomenuté věty mám báseň o osmdesátileté ženě. Když jsem ji napsala, bylo mi ke čtyřiceti. Tehdy
mi asi osmdesátiletá spisovatelka Marie Podešvová v reakci na verše řekla, že jsem pocity stařeny
vystihla dokonale... Autora dobrého románu nepodezíráš, že byl v životě všemi hrdiny svého díla, také
u poezie to může být tak, že se básník hluboce vcítí do jiného člověka. Umějí to i vynikající herci, když
se převtělí do určité postavy dramatu... Podle tvé reakce na uvedené verše se mi zdá, že moje empatie
má dobré výsledky.“
Sbírku Siluety jsi věnovala Josefovi a Anně. Jsou to zřejmě určující body i síly na tvé člověčenské pouti, jejich fluida se ve tvých verších objevují, mihnou… Co pro tebe jako ženu znamená
rodinné zázemí a nakolik jsi v něm vnitřně i fyzicky svobodná?
,,Dcera a manžel znamenali a znamenají pro mne dosažené štěstí i ve dnech, kdy se kolem nás
a v našich vztazích nakupí různé problémy spojené s běžným životem... K osobám, jejichž fluidum
působí dodnes, patřili oba moji rodiče. I díky nim mám v sobě trvalý pocit určité jistoty a došla jsem
k poznání, že lidský život má smysl, pokud jsou v něm dodržována některá základní pravidla – k nim
patří i klasický rodinný život... Někdo věří bez pochybností v Boha, já od mládí tušila, že svoboda je
šťastná potud, pokud neubližuješ druhému. Čím jsem starší, tím usilovněji se snažím podle toho
chovat. Akceptovat potřeby druhého a mezi nimi najít i cestu pro svoje, je to těžké, ale možné. Člověk
zjistí, že takové hledání vztah obohacuje. Nepochybuji o tom, že jsem vnitřně i fyzicky svobodná.
Do budoucna - toužíš být více básnířkou či novinářkou, cítíš se být nominována v próze, nosíš v sobě embrya další tvorby?
,,Takto netoužím. Co přijde, přijde. Život vžene člověka do situací, kdy můžeš něco chtít a ono to
prostě nejde realizovat. Zachováš se podle okolností. Třeba zase něco napíšu.

Ptala se Lydie Romanská
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S pávem a holubicí
Jsou autoři, kterým se svět pohádek a pověstí stal literárním světem, v němž se nejen cítili dobře, ale
v němž se také jako spisovatelé plně realizovali. Pro mnohé z nich se po vyčerpání látkových
možností stal tento svět světem omezujícím a snažili se jeho žánrové hranice překročit. Jedním
z autorů tohoto druhu byla i Helena Lisická.
Její tvůrčí vývoj má přibližně tři fáze. Zpočátku pouze upravovala a obměňovala již dříve
zaznamenané pohádkové a pověsťové látky. V tomto období u ní převažuje zejména zájem o pověsti,
charakteristickým dílem těchto počátků je její prozaický debut Za horama za dolama z roku 1965
(zdůrazňuji prozaický, neboť její próze předcházely ne nevýznamné aktivity dramatické, a dokonce i
baletní, mimo jiné napsala několik baletních libret).
Druhou fázi tvorby Heleny Lisické představuje její vlastní pohádkářské dílo, v němž autorka sice
vychází z tradičního pohádkového světa, ale utváří a fabuluje si jej po svém. V tomto údobí si také
utváří jednotné námětové celky, zaměřené na nějaké řemeslo nebo na nějaký objekt. Typickou knihou
druhé fáze je její Devatero řemesel z roku 1976.
Snad každý autor pověstí (jakož i pohádek) má v sobě skrytou a utajovanou touhu napsat jednou
velkou historickou prózu. Tato touha byla zasuta i v Heleně Lisické, která ji posléze realizovala
v podobě historického románu z doby Velké Moravy, jenž dostal název Páv zpívá o štěstí.
K velkomoravské tematice se ještě jednou vrátila v novele Tři synové knížecí. Toto třetí období
představuje podle mého soudu vrchol tvorby Heleny Lisické. Autorčin vývoj jimi překročil – ale
zdaleka ne pouze jimi – nejen hranice regionální literatury, ale také hranice slovesnosti určené dětem
(poslední tvrzení je do jisté míry relativní, neboť Tři synové knížecí jsou na rozdíl od Páva zpívajícího
o štěstí určeni mládeži).
Cesta k zmíněnému vrcholu byla u Lisické nasměrována už dříve v těch textech, jež dovedla
dovedně sjednotit. Takovým textem je např. Devatero řemesel, v jehož úvodním slově autorka hned na
začátku zaznamenává známou pravdu: „Devatero řemesel, desátá bída…“ Lisická toto úsloví nejen
konstatuje, ale také je stavebně realizuje tím způsobem, že dá prozaickému celku desítkovou podobu –
Devatero řemesel zahrnuje totiž čtyřicet pohádkových příběhů (škoda, že podobnou ucelenost nemají
některé jiné autorčiny knižní tituly). Lisická navíc dovede zdůraznit závěr pohádkového cyklu –
finální báchorka Devatera řemesel se proto zcela zákonitě odehrává „v jedné dědině, která byla ze
všech dědin ta nejposlednější“.
Helena Lisická byla rovněž dobrá stylistka, dovedla pozorovat a zkonkrétňovat jevovou realitu,
někdy jí dokonce vtisknout magickou působnost. Viz např. tento pasus z pohádky Ten Zlý, co bral
lidem duši (Devatero pohádek): „Hory před západem slunce jsou nejkrásnější. Když je nebe čisté,
každý strom vystoupí z lesa, skály a kameny jsou mohutnější, kopce borůvčí v mechu zrovna
povyrostou a vidět je daleko, snad až na kraj světa.“
Lisická měla od počátku štěstí na ilustrátorku svých prací, jíž byla olomoucká akademická malířka
Anna Grmelová. Byla to její přítelkyně, jež od prvotiny Za horama za dolama výtvarně doprovázela
její knihy. Tuto spolupráci přerušila teprve malířčina smrt.
Do okruhu přátel a známých patřil rovněž muzikolog Robert Smetana, jehož obsáhlé folkloristické
vědomosti v nejednom směru ovlivnily pověsťovou a pohádkovou tvorbu Heleny Lisické a také její
odbornou národopisnou činnost. V pozdějším období to byl potom akademik Josef Poulík, jenž v okolí
Mikulčic řídil archeologický výzkum Velké Moravy a byl autorce historických próz z tohoto údobí
nejedenkrát zasvěceným poradcem.
Spisovatelčino sepětí se světem literatury však sahalo časově ještě dál, ve svých prvopočátcích
hledala a nacházela cestu k příslušníkům Sdružení spisovatelů z Hané, k Josefu Koudelákovi,
Stanislavu Krejčímu a Josefu Vacovi. Kdo dnes o této skupině jako přímý pamětník něco ví, ona byla
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patrně jedním z posledních.
Jedním z prvních literárních pokusů Heleny Lisické je její dramatická scénka pro dětský taneční
soubor s názvem Stříbrná kachnička, pocházející z roku 1955. Pak se v její tvorbě objevují takové
tituly jako Co vyprávěl kocour Míša nebo Páv zpívá o štěstí. Záměrně vyzvedávám tyto zvířecí tituly,
neboť Lisická byla velkým milovníkem zvířat a ptactva. Nejednou jsem ji zastihl v olomouckých
Čechových sadech s nějakým jejím zvířecím či ptačím příslušníkem. Jednou dokonce s poraněnou
holubicí na rameni. Opravdu nechci idealizovat, ale v tom okamžiku jsem si vybavil Divinu, dceru
francouzského básníka Saint-Pol-Rouxe, jež se v jejich bretaňském manoáru nad nekonečným
Atlantikem obdobným způsobem přátelila s národem holubů.
Uvědomuji si, že předchozí slova vystihují autorčinu skutečnost pouze částečně. Odvrácenou tvář
této skutečnosti představuje fakt, že Helena Lisická podepsala antichartu. Tento akt bych jí tak dalece
nezazlíval, zazlíval jsem jí však, že na tomto podpisu nepřestala a zveřejnila vlastní prohlášení,
v němž chartisty označila za lokaje imperialismu. Od tohoto okamžiku se naše cesty rozdvojily,
k jakémusi smíru došlo až dlouho po sametové revoluci. Stále mi však nejdou dohromady ti její
pohádkoví hrdinové s imperialistickými zloduchy. Lidská bytost je nejen složitá, ale také zapeklitá.
Helena Lisická se narodila 26. listopadu 1930 v Olomouci, kde také 30. listopadu 2009 skonala.
Stalo se tak čtyři dni po jejích 79. narozeninách.

František Všetička

Třetího prosince 2009 se v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě křtila básnická sbírka Evy
Kotarbové, kterou nazvala Siluety. Vybrala si k tomu šest kmotrů. Tím hlavním byl ředitel
ostravského studia České televize Ilja Racek (uprostřed ). Autorka (vlevo) si k přednášení svých
nových veršů pozvala herečku Danuši Hostinskou Klichovou z Brna a Pavla Lišku z ostravského
Národního divadla moravskoslezského. Během programu vystoupila také sólistka NDM Alina
Farná. Laudatio přednesla Svatava Urbanová z Ostravské univerzity.

red
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Lesní Pompeje
V dobách, kdy jsem jako dítě cestovala prstem po mapě, jsem si vybírala velká města, která bych
chtěla spatřit na vlastní oči. A byl to opět můj dědeček, který mě od velkoměst na mapě přivedl ke
starobylým chrámům, pyramidám, k faraonským hrobkám vyobrazeným v knihách. Nakonec jsme se
spolu dostali nejen daleko, ale i hluboko do minulosti. Stalo se, že ze
všech měst jsem nejvíce chtěla vidět Pompeje. Zajímavé bylo, že ve škole
jsem si letopočty a data těžko pamatovala, ale 24. srpen v roce 62 n. l.,
kdy výbuch sopky Vesuv byl pro Pompeje osudný, mi navždy uvízl
v hlavě. I údaje o tom, jak pětimetrový nános popela a kamení zakonzervoval tehdy antické město i s několika tisíci lidských obětí. A po
znovuobjevení tohoto tajemného místa bylo započato s vykopávkami roku
1748. Pokračují dodneška. Stále je co objevovat.
Kupodivu i já mám stále ve své domovině co objevovat. Své lesní
Pompeje již také odkrývám dlouho a postupně. Dokonce jsem kdysi byla i
svědkem velké přírodní zkázy. Jako dítě jsem zažila velice zvláštní lesní
pohromu. Ne, nebyla to bouře s blesky, ani žádná povodeň, vichřice. Vše
se totiž stalo v zimě a prvními příznaky, že se něco nepatřičného děje,
bylo lesní ticho.
Já vím, lesní ticho má své příznivce a někdo k němu počítá i zpěv ptáků, šumění a praskot větví.
Znám takové lesní ticho. Mohu si k němu přidat i neživý nářek lesa, podivné kvílení některých více či
méně nakloněných stromů. Zažít však opravdové ticho, kdy nehlučné jsou i vaše kroky v lese, se
podaří málokomu. I mně tehdy neobyčejný klid postavil do pozoru, ačkoliv jsem se bezstarostně, jak
jen dítě může, vracela docela obyčejně ze školy domů.
Ve vesnické národní škole jsme měli vyučování i dvakrát odpoledne do tří hodin. Trochu jsem se
zdržela s kamarádkami, a než jsem se dostala za vesnici, bylo již ke čtvrté hodině. Cestu domů na
hájenku jsem si zkracovala cestičkou lesem. Slunce v zimním období zapadá brzy. Skloněné paprsky
však ještě prostupovaly a prosvěcovaly les do hloubky. Sněhem obalené stromy místy jen jiskřily.
Dalo by se říct, že byl krásný podvečer. V lese, místo abych si podle svého zvyku oddechla a zvolnila
krok, jsem přidávala na rychlosti. Také jsem se často zastavovala. Rozhlížela jsem se, než jsem na to
přišla. Všude kolem byl až příliš velký klid. Nikde se nic nehnulo. Ani sníh pod mými kroky nekřupal.
Znovu jsem se zastavila a poslouchala nezvyklé ticho. A pak to přišlo. Najednou jakoby vedle mě
někdo vystřelil z pušky. Lekla jsem se, to ano. Jak praskla ta rána, vrchní polovina blízkého stromu se
ulomila a padla na zem. A hned to samé z vedlejší strany. Vše mě nutilo utíkat odtud pryč, ale kolem
se začaly ozývat další rány. Pahýl kmene zůstával stát a druhou, horní polovinu stromu jakoby vždy
někdo odstřelil.
Vývrat ve vichřici padá v lese dost dlouho, to jsem znala. V takových případech jsem byla
připravená počkat a schovat se třeba i pod spadlý nejsilnější vývrat. Ale to, co se odehrávalo kolem
mě, bylo něco úplně jiného. Bez sebemenší výstrahy příčně pukaly stromy a odstřelené kusy kolmo
padaly k zemi.
Jestli vše způsoboval mráz, tíha sněhu na stromech, nebo obojí, nad tím jsem příliš neuvažovala. Jen
mě napadlo, jestli je to mrazem, tak když se setmí, ještě víc přituhne. Vše může být ještě horší. A
nebylo se kde schovat. Bylo třeba se co nejrychleji dostat z lesa. Příliš rychle to ale nešlo. Několik
kroků dopředu, zastavit se, couvat, uhnout… Odevšad se co chvíli ozvala nějaká ta rána, okamžik
ticha a pak pád.
Přemýšlím o tom dodnes. Tehdy se ve mně něco probudilo. Vše přišlo nějak samo sebou. Les byl
pro mě najednou zároveň nahoře, dole, vpředu, vzadu, ze stran. Snad jsem začala vidět i ušima a slyšet
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očima. Cítila jsem se opravdu nezvykle. Nejvíc jsem však byla udivená a překvapená až pak, když
jsem lesem bez úhony prošla. Blížila jsem se k domovu, ale to už v lese nastal zase klid. S nastávající
tmou přicházel ještě větší mráz, ale nic už se nedělo.
Lesní kanonáda, jak jsme pak doma počítali, mohla trvat necelých patnáct minut a převážně
v okruhu, kam dopadalo zapadající slunce. Mráz byl dost velký, ale ne větší než ve dnech, které
předcházely a následovaly tuto událost. Na druhý den jsme kolem pěšiny a v okolí napočítali na
čtyřicet zvláštně popravených stromů.
Od té doby si dávám pozor v lese na opravdové lesní ticho. A les, to je pro mě už navždy zároveň
nahoře, dole, vpředu, vzadu i ze stran, obzvlášť na místě, kterým jsem bez úhony tehdy prošla. Možná
jsem již mnohem dřív mohla právě tam odkrýt svoje lesní Pompeje, ale všechno má svůj čas. Až dnes
ve stínu nově vzrostlých stromů objevuji podivně zakonzervovanou pomíjivou krásu, která před
zánikem usiluje o poslední výdech své existence. Nacházím tak kolem sebe své Pompeje.

Gabriela Střeláková

Radana Šatánková

David Bátor

***
Šelest
Srdce lest
Při tanci
S doživotní
Kvitancí

Žalm 14
Z podlahy leze
černá kostra.
Nepadej prosím, nepadej!
Dávno jsi upad
do posmrtných představ.
A duši ostříš o smrt!

Z VESNICE
Nedělním vlakem
Vykrmená
Málo skladná
Zavazadlová
Panenka v náruč
Neonů – útesů

Žalm 28
Babylonská věž práce
srážela paty slibům.
O sto pater výš čnělo
cosi jako parlament.
Ale zmatení jazyků
bylo i po letech dokonalé.

ÚSKALÍ
Šála ze slin
Když tuší potravu
Živí pomyslné děti
Falešně březí fena

Žalm 39

VZKAZ SMRTCE
Nekokrhej v lednu
kohouti už spí
Vezmi si jiné hodiny
zacpi jim zobák dekou

Potopíš tedy loď s rumem
do vln červeného vína.
Pomyslíš na hvězdný prach,
kterým jsi kdysi byl – rád.
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Willa
Jsem v Nebrasce, v městečku Red Cloud. Stojím před domem, kde Willa Catherová trávila šest let
svého dětství. Cítím obrovský dub za zády. Je těžký ve své překrásné rozpínavosti. Tolik by mohl
vyprávět, ale jen tiše vzdychá: Když jsem byl mladý, slyšel jsem kolem sebe tolik různých jazyků:
český, německý, norský, polský, ruský i další zajímavé jazyky. Každý máme
ten svůj, se kterým nás matka vypravila do světa. Ale proč jej někdy
spěcháme zapomenout? Dub se uklání a propouští k mému obličeji odpolední
lenivé paprsky.
Přivírám oči a dostávám se do světa Willy Catherové, do prosluněného
pokoje, skrz jednu neposlušnou díru v povídce „Vstupte, Afrodite!“ V tom
pokoji žije mladý malíř Don. Je jako já. Žije život bez mnoha věcí, o kterých
si mnoho lidí myslí, že jsou nezbytné. Don ani já je nepostrádáme, protože
jsme je nikdy neměli. Na jednom nám velice záleží, jakou cestou půjdeme za
svým sebevyjádřením.
Ve vedlejším pokoji žije mladá hezká Eden, která se chce stát slavnou
operní zpěvačkou, a je jí jedno, jakou dráhu si zvolí k úspěchu. A tak se
malířovy cesty s Eden přibližují a rozcházejí. V závěru povídky se úspěšná Eden zeptá, jestli měl Don
na své první velké výstavě úspěch se svými obrazy. I když se první úspěch dostavil, Donova odpověď
zní, že jsou různé cesty, jak úspěch posuzovat.
Tak jsme jednou u večeře s americkou přítelkyní Lindou přemýšlely o Donovi a Eden. Připily jsme
si na jejich zdraví nažloutlým vínem a já jsem řekla, kdybych byla Donem, nikdy bych nechtěla
objevit díru v šatníku vedoucí do pokoje nějaké krásné ženy. Měla bych po klidu.
Vezmi si zase, na to Linda, jak překrásným způsobem Willa popsala slunce, jak oslňovalo nahé tělo
Eden. Dívka se objevuje nahá a mizí. Nikdy se lacině nesvléká a neobléká před Donovým okem. Je to
erotické, jak to popsala, ale v žádném případě ne laciné. Nic připomínající senzacechtivost v jakékoli
formě.
Já řekla: Musí to být smutné zjištění, že neumíš být zajímavý pro druhé lidi. Cestovat životem jako
tramp je jednodušší. Nikde se dlouho nezastavíš, aby lidé neměli čas zjistit, jaký vlastně jsi.
Linda mi přilévala po troškách vína a nadšeně pokračovala, že v psaní Willy Catherové je úspornost,
elegance a výstižnost slova, které tvoří pěkný odstavec, stránku, kapitolu. Lindě trvalo dlouho, než
Willu plně pochopila. Někdy četla a četla a byla jako opilá. Pronášela nahlas, jak bohaté, jak
překrásné, jak přesné vystižení myšlenek. Vracela se a četla pasáže znovu a znovu. Prožívala něco
jako duševní reakci na krásu slova. Brzy Lindu zajímalo všechno, čeho se dotkly její ruce a oči.
Životopisy o ní přečetla, literární kritiky, povídky, novely, dlouho zůstávala ve světě Willy Catherové.
Bylo to vzrušující a překrásné, jakým způsobem psala, jak do psaní vložila sebe. Linda mohla Wille
rozumět z jejího díla, ještě než začala číst jakoukoli knihu o Wille. Když četla první životopis, věděla
o spisovatelce tolik díky jejím povídkám, že při čtení hlasitě pronášela: Ó, ano, rozumím dobře, o čem
je tu řeč. Mohla dokonce předpovídat, jakým směrem půjde spisovatelčin život. Možná i proto se jí
zdálo její psaní tak překrásné. Dodnes Linda nosí v sobě něco krásného, co četla hodně dávno. Někdy
přemýšlela, proč začala číst Willu až ve svých třiadvaceti letech. Pochopila teprve, když spisovatelku
lépe poznala z jejího díla a také z knih o ní, že totiž Willa nechtěla, aby lidé přemýšleli o jejích
knihách jinak, než jak si ona přála. Nikdy netoužila, aby její dílo bylo příliš zpopularizováno anebo
zařazeno do programu školní povinné četby. Protože Willa učila na střední škole, měla svoji
zkušenost, jak jsou studentům odporné seznamy povinné četby. Willa chtěla, aby se její knihy četly ze
zájmu, ne z povinnosti. Asi proto se Lindě její knihy nedostaly do rukou na střední škole. Bylo jasné,
že Linda Willu Catherovou obdivovala ne jenom jako spisovatelku, ale také jako Willu, člověka,
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jakým byla ve své době. O nějaký rok později opět stojím před domem Cartherových v městečku Red
Cloud, ale marně hledám starý dub. K mému údivu jej pokáceli. Vzpomínky na něj budou v mé mysli
přežívat, tak jako budou přežívat na Willu a její literární dílo.

Jarmila Marie Skalna

František Všetička

Lukáš Bárta

Haiku VI.

SPLAV

Holubi letí,
dole klobouky dětí –
cíl je v dohledu.

Právě tak se převalila
přes mé ojíněné laťky
prázdná klisna
její nafouknutý dutý běh

X

Přednášková síň,
chtivé, pozorné oči,
časem míň a míň.

zakláním se
kde je pro mě zchystán
mělký splav

X

tamhle na provaze mlaská vor
v něm skulina
na zádušní mince

Dnes vyhaslý den,
nic se mi teď nedaří,
den mne dává v plen.
X

MATNO

Hranice stínu
míří do trsů blínu,
je nekonečná.

večery pak roztlačují
hádky mezi placentami

X

Malá vesnice
tísní se v širých polích,
teskní velice.

zaneřáděný autodrom
vozy odpravené smykem
z matné scény

X

prý si odpustit
trochu suché tmy
a nějak vytřít
tu spoušť

Rozlehlé pláně,
až kamsi za obzory –
nicotnost dlaně.

Errata: Tiskařský šotek bez zlých úmyslů podstrčil do Průhledů 3/2009 neaktuální text Tradice česko-polských
literárněvědných konferencí v Opavě, navíc se jménem i fotografií Libora Martinka. Text je úvodním slovem ke
sborníku z konference o českém a polském samizdatu z r. 2002 a nepsal ho (jako autor uvedený) Libor Martinek.
Omlouváme se mu, stejně jako autoru úvodníku Jiřímu Urbancovi.
red
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Dům - prolog
Byl mladý a tvrdohlavý a trval na tom, aby mu ten dům postavili na hlavní ulici, kde by bylo dobře
vidět na jeho lékařskou firmu. Ale to místo bylo příliš malé a kromě toho se o něm šířily podivné
pověsti a asi také proto je nikdo nechtěl a zůstávalo tady jako jalová proluka a čekalo…
Staří pamětníci vypravovali, že tam kdysi bylo nalezeno zahrabané čerstvě narozené dítě, a někteří
se dokonce dušovali, že tam za temných a větrných nocí býval slyšet dětský pláč, který pronikal až do
morku kostí. To místo mělo moc špatnou pověst a lidé se mu zdaleka vyhýbali. Kousek odtud tekla
bahnitá řekla a zahnívaly rozsáhlé mokřiny uprostřed věčného jednotvárného skřehotání žab.
Vidím ho ve vzpomínkách jako vztyčený prst, vystupující hrozivě nad okolní zástavbu a proplouvající v mlze. Byl příliš úzký, vysoký a nešikovný a možná také proto život v něm býval chmurný
a zdálo se, že místo lásky tam přebývá tísnivá lhostejnost. Ano, byl velmi nešikovný, protože celou
jednu jeho třetinu zabíralo obrovské, megalomanické schodiště, které ještě zmenšovalo již tak malé
stavební místo. Vedla z něho do ulice velká bílá okna, která však byla pouze jednoduchá, a proto
schodiště v zimě krutě, ničivě promrzalo a bylo doslova ledové a každá květinka tam zmrzla a umřela.
Naopak léta tam bývala parná. Na jazyku mám dosud pachuť prašného a dusného července a srpna,
kdy nedýchatelný žár neustával ani v noci. V ústech přetrvává vyprahlé sucho a žíznivá touha po
chladném, osvobozujícím dešti a vlajícím vánku, který by rozptýlil stojatý horký vzduch a lepkavé
bílé páry a mlhy, převalující se v oblacích od nedaleké řeky Svratky přes močálovité louky a rozpálená kamenná dláždění. V uších mi hučí ta ustavičná touha: uniknout…
Slyším hlodající vzpomínky, které se jako krysy prokousávají jeho starými vysokými stropy a šramotí i v noci nad mou hlavou. Kosti domu praskající do tmy. Cítím ještě stále na jazyku štiplavý pach
málo větraných místností, ve kterých vteřiny a minuty na nás padaly jako hory. Slyším kovový rachot
projíždějících tramvají, který narážel do mého každodenního usínání a pletl se do mých snů. Ponurá
kalná sterilita neforemného domu a nepodařené stavby špatného architekta, sterilita stoupající od
zatuchlých a plesnivých sklepů po mohutném nepřiměřeném schodišti, neustále vzhůru až na
zaprášenou a zanedbanou půdu, kde mezi černými trámy prolétávali netopýři. Všechno tam bylo
smutné a skličující. A tak se ve mně neustále zvedala touha po větrných, rozlehlých krajinách, plných
svobodného a barevného vlání, kde mezi kvetoucími lány lnu poletují myšlenky nespoutané a neosedlané jako motýli a ptáci. Ta silná touha uslyšet veselý bzukot světa za jeho zdmi, prostě uniknout…
Dům zvedající se tu nečekaně a nepříhodně z šedivé betonové dlažby jako z beznadějné prázdnoty,
jehož vysoká bílá okna svítívala do tmy jako varující oči: „Jděte a vyhněte se mně, vyhněte se těmto
místům, ve kterých zůstala viset slova těch, kteří nedopověděli, jejich bolesti s nesváry, které zavinili,
a zátarasy, jež kolem sebe po celý život pyšně stavěli na ochranu proti lásce a porozumění.“ Na
sešlapaných, kamenných schodech ulpěly špinavé šlápoty nekultivovaných a nezvaných přivandrovalců a chamtivých barbarů, jejich hloupé žárlivosti a malicherné intriky a ještě malichernější
soupeření svíjející se do naduté a pyšné aury jakožto symbolu směšnosti a marnosti, která sama sobě
vytrhuje vnitřnosti. Ach, ta bezbřehá touha uniknout někam, kde je nebe jasně modré jako v Provenci
a kde voní růžová mateřídouška na lukách topících se ve světle. Ta mocná touha uniknout…
Jedete veselou, červenou tramvají, která najednou začne prudce klesat, aby se zastavila na samém
dně jakési hluboké a nehostinné strže, kde na vás padne veškerý smutek tohoto místa. Proč jenom
postavili ten vysoký a nevzhledný dům v tom věčně mlhami zahaleném padolu, nedaleko kalné a
bahnité řeky Svratky? Proč jej nepostavili někde na kopci, s výhledem na město, na okolní zalesněné
pahorky, proč jej nepostavili blíž nebe? Proč zabetonovali do jeho základů jakýsi neznámý depotní
jed, který způsobil, že v něm nikdy nikdo nebyl šťastný? Ten frigidní šedivý dům, z něhož letitá
lhostejnost vylisovala poslední kapičky mízy a v němž byla zakázána oddanost a zakázány vášně. Jeho
obyvatelé nenašli k sobě nikdy cestu v souzvuku a zůstali navždy symbolem krutého osamění a
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každý z nich po léta zakoušel tu trýznivou a sebezničující izolaci na vlastní kůži.
Ta samota v nich rostla jako rakovina a rozežírala jejich myšlenky a city. Žili tu v dobrovolném
vězení, které si sami uložili, žili tu bez lásky, jen ze smutku a soužení, které se vsakovalo do pozvolna
trouchnivějících zdí domu, do zdí, které z nedostatku komunikace začaly mluvit samy se sebou a
vedly šeptem své studeně střízlivé a asketické rozhovory. Ztracení lidé, ztracené pevniny! Ach, ta
závratná a bolavá touha po závanu brízy, která přináší milostivý chládek a chvějivý třpyt roztančeného
světla. Spočinout někde mezi šelestivými a rozcuchanými vlasy lesních stromů, kde písně ptáků
vysávají ze země všechny skryté a teskné barvy života. Být okvětním plátkem ve vůni mokrých trav
a listí, být znovu životem a tělem a zakusit opět zázrak dýchání. Touha bažící po jasmínu, po šeříku a
po růži. Narůstající touha, hledající klíč k jinému zářivému životu za ponurými zdmi tohoto domu.
Touha čekající na zázrak: uniknout…
Dům pohrdavě naslouchal a žil si svůj vlastní neosobní život a vedl svůj sebejistý monolog: „Kam
toužíš uletět z těch frigidních zdí rozpolcených mezi krásou a ošklivostí? Vždyť přece víš, že kořeny
krásy jsou jenom v zoufalství, v neřesti a v utrpení, v bolestné lásce, měnící se v zázrak osobnosti! Ve
světě je mnoho krásy, ale z přemíry krásy pukne vždycky srdce a pak už nezůstane nic než hluboká a
temná zející rána, ze které je slyšet bezuzdný smích. Kam toužíš uletět, když i ve tvé krvi kolují kapky
zkažené krve, krve napájené oním depotním jedem, který neúspěšný architekt zabudoval do mých
základů? Kam chceš uniknout, když svět se bortí a nebesa jsou prázdná?“
Do smrti budu vidět ten zabarikádovaný a zamřížovaný vchod v temné noci. V noci plné ponurých
stínů a mokrého sněhu. V noci plné fialové mlhy, valící se jako příboj nad domy a ulicemi od nedaleké
řeky Svratky, mlhy, která vám pronikne do krve a ulpí navždy na všech sliznicích jako mokvavý
hlen. I na dně puklého srdce přece musí být kapička lásky, tak malá, aby stačila najít klíč a
zamřížovaná vrata by se otevřela. Tak malá, aby stačila uhodnout hádanku a vyluštit tajenku. Ale jsou
tu jenom ty husté a páchnoucí mlhy, táhnoucí se sem v cárech, z bludných luk kolem bahnité řeky
Svratky. Ach, ta naléhavá touha uniknout…
Uniknout… a vrátit se.

Sylva Stankušová
ze souboru povídek Kouty srdce a života

O autorce
Narodila se v Brně roku 1931. Po maturitě na gymnáziu a po přerušeném studiu na lékařské fakultě
odešla s manželem lékařem na severní Moravu a pak ještě na mnoho dalších míst, kam ho
následovala. Publikovala drobné básně a prózy v časopisech a kulturních kalendářích, pracovala
v tehdejším domě Osvěty. S manželem ji vedla cesta do nejrůznějších míst naší vlasti, měnily se krajiny
a střídali se lidé a odtud načerpala látku ke svým povídkovým prózám. K souvislejší literární tvorbě se
dostává až v důchodu, kdy vydává nejprve sbírku básní „Prozrazené verše“ (2000) a ještě téhož roku
sbírku povídek „Stopy v písku“. Delší pobývání v Jeseníkách a jejich podmanivá krása ji inspirovaly
k vydání novely „Život s Viktorem“ (2001). Z Jeseníků ji vedla životní cesta do Beskyd. Stala se
členkou Literárního klubu Petra Bezruče a spolupracovala s časopisem regionální tvorby „ČRT“. Je
členkou Obce spisovatelů a Syndikátu novinářů. V současné době vydává soubor povídek, který má
topograficky i časově široký záběr, a píše v něm o lidech a místech jejímu srdci nejbližších, a proto jej
nazvala „Kouty srdce a života“.
s
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Nuselský most
Tady na tom místě - za chvíli zahne za roh a bude stát před Fyzikálním ústavem - řekl tenkrát, když
se zavrtěl chladem ve starém, pořádném, ale na něho opravdu velmi těsném a velmi krátkém zimníku:
„To je po dědovi. Není tak špatný, že? Naši splácej barák, tak mi ho našli ve sklepě. Myslím docela
dobrý, ne?“ Dobré to nebylo, ale ona se dívala jeho očima.
Dnes není zima. Svítí slunko, ne zprudka, ne mdle, takový zralý letní den,
jeden z posledních to je. Pro návštěvu Karlova si ho vybrala dobře. Nebo se ten
den, mnohokrát v mysli prožitý, pro ni tak vyvedl? Z tisíců, které uplynuly od
doby, kdy sem chodila denně? Ať tak či tak, jeho teplo obaluje bezpečně místo
i v něm nahromaděný rozjitřený čas.
Studenti mají prázdniny a z protější kliniky vyšlo na oběd jen pár lidí. Stojí
sama před budovou a cítí se jako kdysi před zkouškou. Dnes na žádnou zkoušku
nejde, neměla by se ničeho bát. Přesto… má sto chutí odejít. Ale nemůže. Chodí
se tak. Na místech ztrát jsou křížky a u nich květiny nebo věnce, leckdy seschlé,
rozpadlé, smíšené s prachem silnice, nebo i svíčky rozteklé na kaluž, ale jsou
tam. Pro ni jsou – a pro něho kdysi byla – ta místa místy ztráty a ona je musí navštívit. I když bez
květin, bez věnců, bez svíček, jenom s batůžkem, poloprázdným, lehkým, má potíže s páteří. Batůžek
za dveřmi ztěžkne, bude mít co dělat, aby ho unesla - a kam ho položit? Má strach.
Váhavě bere za kliku. Bolí ji, jak je to tu známé! Přesto ji cosi udivuje, zneklidňuje, neví, proč to
není takové jako tenkrát --- ano, tolik světla tu nebylo. Všechno je bílé, nejenom zdi a praskliny
starého dřeva prostupují nátěrem jako úvaly na jejím obličeji marným nánosem krému a pudru. Zvykla
si usmívat se své snaze překrýt je, nic se zakrýt nedá. Ale aspoň je vidět péči a touhu si udržet svou
tvář. Když se dívá na to dřevo, cítí poprvé v takovém počínání výraz úcty.
Nikdo tu není. Snad ve vrátnici kdosi, ale ona si nevšimne, není tu přece cizí. Prochází chodbou a
čte si štítky na dveřích. Nezná ta jména, neživé jsou pro ni cedulky, nikoho k ní nepřivádějí. Zato
obrazy, rychlé a pestré, které ze dveří občas vyběhnou a jako mýdlová bublina jí prasknou na tváři a
scvrknou se ve štiplavou slzu, nebo se jí mokře přilepí na tvář – a tu a tam i na oči, jsou živé. Jen ať
vybíhají, brání jí ve výhledu na toho, co tu stojí v každém rohu, u každého okna… Naráz všechny
obrazy setře a k jedněm dveřím přistupuje co nejblíže. Jedno známé jméno našla. Má zaklepat? Matně
si vybavuje, jak ten mladík vypadal. Co by řekla? Ví o něm něco víc než to, že spolu chodili do školy?
Studentů bylo hodně. Rozpaky, na toho v dědově kabátě, na toho by si jistě vzpomněl, jeho případ
všichni znali, ptal by se – nebo by raději mlčel? Pokračuje v chůzi.
Při stoupání po středovém schodišti zvedá člověk bezděčně hlavu. Průčelní stěna ho přitahuje.
Reliéf profesora Závišky. - Zahynul vyčerpáním po pochodu smrti, Einsteinův princip relativnosti
napsal - dlouho a pomalu čte všechno, co tu je na zdi psáno, dočte až do konce a teprve pak se znovu
rozejde, jaksi ztěžka. --- Je to trojka, řekl malý chlapec, když si prohlížel tramvaj. A velmi si dal
záležet na zvučném er. Není to trojka, je to šestka. Oběhl znova vůz. Je to trojka, zopakoval. Dívá se
na fotografii staré známé šestky ve vitríně s názvem Z historie. Ano, vždycky sem jezdila šestka.
Obrázek zastávky má nesmazatelně v paměti, i s malým chlapcem. Jak vypadá to místo dnes, bez
kolejí, neví. --- Jde dál a zase si čte všechny štítky na dveřích. F1, Záviškova posluchárna. Tenkrát to
jméno nenesla. Nikde nikdo, sedá si do lavice, zírá na tabuli, integrály, sumy, indexy na ní vyskakují.
A nejvíc ležaté osmičky. Nekonečno. Ano, to je tady všude. Cítí na hřbetě ruky prsty toho v tvídovém
sáčku, tady už ne v dědově kabátě, je tu teplo, a na uchu jeho dech.
„Můžu vám nějak pomoct?“ ptá se mladý muž trochu udiveně. Nejspíš si všiml otevřených dveří.
Urychleně vstane, odpoví ne ne a snaží se mu vysvětlit, proč tu je. Ano, studovala tady, už hodně
dávno, byla dlouho pryč, přišla si zavzpomínat, chce vědět, jaké známé jméno ještě najde na dveřích,
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je to tak milé. Usmívá se. I muž se usmívá. A vtom ona říká, co nechtěla říct nahlas ani sobě, natožpak někomu cizímu: „Víte, já jsem tady poznala svoji první lásku. – A taky ztratila.“ Měla by
přestat, tunel, do kterého vchází, je příliš úzký. Ví, že je trapná, ale místo toho, aby mlčela, nebo
aspoň všechno nějak zlehčila, pokračuje. „Byl z nás nejlepší. A přesto ho vyloučili ze školy.“ „Proč?“
Ten mladý muž se ptá nechápavě. To ji udiví. Vždycky bylo nějaké proč a k němu proto, na to se
nikdo neptal. „ Mě nevyloučili,“ dodá bezbarvě. - Naráz útočně vyjede: „A co vy? Vás by vyloučili?“
Hlas se jí zadrhne: „Musel hned na vojnu a pak ...“ Zavěsí se očima. To snad není možné! Ona si tady
převazuje ránu a nejenže chce, aby se ten mladý muž díval, ona snad chce, aby jí podal obvaz. A ještě
– aby i on nějakou tu ránu schytal, protože takoví jako on se nad ni vytahují, vyčítají, odsuzují, vědí,
co se mělo, co ona měla. Z vojny šel kamsi do Zlámané Lhoty, tam žil a umřel, ani neví kdy. Mladý
muž je celý v rozpacích, neví, kam s očima. Není s to ani pokyvovat pro zdání účasti. „Aha. Nemůžu
vám nijak pomoct,“ odpovídá si nakonec velmi zdvořile na otázku, kterou položil, a mizí chvatně za
dveřmi.
Stojí překvapená a dívá se na tabuli, na které teď nic není. Jak se jí to mohlo stát? Jak mohla
vyvrhnout cosi z hlubin, kam sama nedosáhne? Chtěla snad tady postavit křížek? Na oči všem? Nebo
co chtěla? Bezčasí, prostor, tady s takovou samozřejmostí mnohorozměrný, veličiny v nekonečnu jako
předmět každodenního zkoumání, prázdno po tvídovém sáčku – naráz bolestně zatoužila znova se
podívat na štítek se jménem, které znala, na tom místě jejím jediným pojítkem se skutečností. Bere to
co nejrychleji po zadním schodišti, ale tam, kde si myslí, to známé jméno není. Kde to bylo? Přece si
to místo pamatuje – a budova není tak velká. Běží znova nahoru a vzápětí zase zpátky. Ztratily se jí ty
dveře. Stojí bezradně a zdá se, že si jí všimla vrátná. Rychle ven a hlavně s nikým nemluvit. Ale do
budovy vedle ne. Je tam posluchárna číslo sedm, soudní síň, ve které se to všechno odehrálo, a pak se
kupily sedmé události, jedna za druhou nešťastné, ne sedm určitě ne. V uších jí zvoní šestka, ta
tramvaj tu někde musí být. Není. Ani žádná zastávka, odešla, když nic nepřijelo, jako poslední, vzadu
za všemi zbytečně čekajícími, v kapse jízdní řád.
Je vyčerpaná. Projela tím tunelem a něco to stálo. V parku u kostela P. Marie a svatého Karla
Velikého se sesunula na lavičku a na sucho vzlyká. Spíš to s ní jenom cuká, jako když se svaly brání
horečce. Policejní muzeum v augustiniánském klášteře je otevřené, ale ne zvoucí. Uniformovaný muž
před vchodem v ní budí strach. Chce do kostela, postavit se doprostřed, pod nejvyšší bod největší
kupole, zaklonit hlavu a uzavřená zdmi, zastřešená polokoulí, v malém, přiblíženém, aspoň na chvíli
jistém konečném vesmíru vydechnout, utišit se, usebrat. Kostel je zavřený. Nechává ho za zády. –
Hromová rána, všechno se sypalo, lidé se rozutíkali a celé dílo padalo do sutin, oheň, popel, dým a
tříšť všude kolem, a stavitel se rozběhl v hrůze, že ne celý chrám, ale celý jeho život je v troskách – a
utopil se ve Vltavě. To jenom bednění a lešení hořící, jak mělo, spadlo. – Napěchované ticho tu je
v parčíku. Plné jednotvárného, nepřerušovaného šumu magistrály. Jde k zídce nad údolím a ten, co byl
za rohem v dědově kabátě, tam stojí jenom v košili. Ano, je teplo – ale kde nechal ten kabát? - zírá
zamyšleně do stromů v údolí, které podzimně zrůžověly, a nemá se k tomu, aby ji objal kolem ramen,
i když ona si to tak přeje. - Najednou má přání! Srdce se v ní zatetelilo. Onehdy na francouzštině si
žádné nemohla vybavit. Napište přání, a přestože francouzských slovíček nechybělo, papír zůstal
prázdný. Neměla žádné přání. - Červené nuselské střechy jsou veselejší než stromy, přes které se na ně
dívá. Jako by se bála, jen pomalu sune po nich pohled vlevo a pak výš.
Nad údolím most. Šla sem kvůli dědovu kabátu, kvůli křížku, staré tramvaji, největší kupoli, nebo
hlavně kvůli tomu mostu? Marně by se ptala. Jisté je, že nemůže jinak, musí ho přejít. Chodník
z parku na něj bez přerušení zahýbá. V měkkém oblouku pokračuje most, jako by parčík, to místo
ticha, a hučící magistrála k sobě neodlučitelně patřily. Nikdo po něm nejde. Zpomaluje trochu
zmatená: snad nebyl nikde zákaz? Stojí sama na té rovné dráze, jen se rozběhnout. Někdo vystřelí a
odstartuje ten osamělý běh. A kolem tolik a tolik nevšímavých diváků, ujíždějí a ujíždějí odsud, každý
ví kam, jen ona vlastně neví, kam jde. Na druhou stranu. Rovně, jinam to nejde. P o stranách jsou
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Z nové tvorby
nepřekonatelné zábrany, bylo třeba zamezit úkrokům všech, kteří chtěli vstoupit do prostoru. Údolím
houkaly záchranky jako sovy kdysi na popravčích pahorcích, ne, tak to dál nešlo, přece dole bydlí
lidé! Bojí se, když tak stojí sama na tom mostě. Kdosi v dálce se vydal proti ní. Co když jí chce
ublížit? Třeba okrást, nebo znásilnit, nebo dokonce zabít? A nikde nikdo. Vlevo bezduché chvějící se
šňůry na silnici navlečených aut, tři šňůry tam, tři zpátky, a vpravo pletivo, nad ním do oblouku
ohnuté pláty hladké, že ani horolezec na ně nevyleze, nemá se čeho zachytit. A jen úzké místo máš,
aby ses vyhnul protijdoucímu. – Klid, klid, všude tu mají kamery. A kolem tolik prostoru, stačí se
rozhlédnout. Stojíš v něm zavěšený, jako bys v letu znehybněl. A na dotek je město. A kupole, kolem
níž spadlo hořící bednění a lešení, ale ona zůstala po věky.
Dává se do chůze. Jinam než rovně to nejde. Prochází s úsměvem kolem muže, kterého se na dálku
bála. Dívá se jenom před sebe, na největší budovy, které máme. City Empiria a City Tower, ty má
před sebou. A jen dopředu, přes hluboké údolí, které se jí daří překlenout, přes most, po kterém se dá
projít odtamtud sem. Náhle se ozve hromový rachot, ale ona se ani neotáčí, ani se nezastaví, ví, že
největší gotická kupole, kterou máme, celých dvacet dva metrů v průměru, zůstane stát, i most zůstane
stát, a ten rachot, to po něm projíždí třicet sedm tanků, zkušební provoz, a do trosek se skládají a na
popílek rozpadají těžká dřevěná bednění a lešení nastavěná kolem hromady jejích vzpomínek, na
kterou po nich bezvýsledně lezla, ne, není jí to líto. Jenom ten dědův zimník, co leží v posluchárně
číslo sedm, ten si měla vzít s sebou, neměla ho tam nechávat. Ale kam ho dát, když je tak teplo?
Konečně – je tu most, pro všechny případy…
Marie Vosiková

Kamil Kovář
Ve fitness
Není to radost pravá
Cvičím nohy, ruce
břicho Přitom mne
živila a živí… hlava?

Kdy se začnu zajímat
o granty
stipendia?
Až přestane
být hlava dia

xxx
Honoráře se mnou hrají
hru zvanou – schovka
A tak z mírné ziskovky
je… mírná neziskovka

Nikoho z okolí si nepohádejte natolik, abyste ho nemohli
požádat o pomoc.
Čím má člověk méně zubů, tím toho musí víc skousnout.
Chlapa musíte utopit. Slaboch se utopí sám.
Pragmatik – jde vehementně dopředu jedním směrem, pošetilý
– všemi směry.
Myslíte si, že vaši problémovou hlavu má zmapován celý svět,
přitom o ní nic neví ani vaše žena.
Neptám se, co bys dělal s milionem, chci vědět, co by udělal
milion s tebou.
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Z tvorby polských autorů
Aviva Shavit-Władkowska je básnířka a překladatelka poezie. Narodila
se v Rusku, dětství prožila v Polsku. V roce 1958 její rodina vycestovala
do Izraele. Po studiu biochemie se věnovala nukleární medicíně, která se
v té době teprve rodila jako vědecký obor. Průběžně psala poezii a publikovala v různých literárních časopisech, její první sbírky básní vyšly
v hebrejštině. Od roku 1986 žije v Paříži, kde se věnovala výhradně
umění, hře na klavír a překládala polskou, francouzskou, severoamerickou, japonskou poezii do hebrejštiny, mj. Henryho Meschonice,
Pierra Emanuela, Claudea Estebana, Zbigniewa Herberta, Wisławu
Szymborskou. Z hebrejštiny do polštiny přeložila mj. Amichaje, Jonu
Wolocha, Davida Avidana, Natana Zacha. Překlady publikovala v literárních časopisech ve Francii a v Polsku. Uveřejnila rovněž četné rozhovory s francouzskými
básníky a bývá zvána na literární setkání ve Francii a v Polsku. Polsky jí vyšel výbor básní
Wędrujące rytmy (Paris, 2008), v němž se nacházejí také překlady jejích veršů do francouzštiny
a hebrejštiny.
lm

Krása

Zátoka

Krása v přírodě
ve stejné míře
uhrančivá jako netrvalá

Za dne je kaleidoskopem
moře ve své blankytné sukni
ozdobené květy lodí
tančící tarantelu
hory jsou z kočičí zvědavosti
zelených očí
uprostřed nich vilky
jako narozeninové dorty

podmínkou živé krásy
rozkvétající růže
let ptáka
půvab boků a nohou
ten svobodný ale jistý zánik

noc
monochrom popela
až posledním tahem
štětce
zatře všechno
černí
a jenom dlouhé řasy světel
vyznačují tvary
zátoky

stejná krása
jako Zátiší s květinami
bude žít
staletí a tisíciletí
růže ve váze
a ta v rámečku na stěně
obě mohou být
raison d’ être
pro vnímavé oči
Trvalá krása
je krásou otevřenou
dokonce v nejodvážnější
umělcově fantazii

Z polštiny přeložil Libor Martinek
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Zajímavosti
Ostrava město poezie s verši Josefa Kaluse

Na snímcích: L. Pavlíčková, Z. Pavlíček a M. Kudela, L. Romanská a L. Knězek

Ostravské středisko Obce spisovatelů uspořádalo čtvrté čtení z tvorby svých autorů v rámci
cyklu Ostrava město poezie. Uskutečnilo se opět v Komorní scéně Aréna, a to 26. listopadu
2009. V pořadu sestaveném z veršů a prózy byla uvedena
tvorba Lukáše Bárty, Theofila Halamy, Josefa Kaluse,
Ireny Kopecké, Evy Kotarbové, Jana Kukuczky, Břetislava Olšera, Lydie Romanské, Jarmily Marie Skalné,
Radany Šatánkové a Oldřicha Šuleře.
Na jevišti vystoupili herci Lenka Pavlíčková, Miroslav
Kudela a Zdeněk Pavlíček. Na kytaru improvizoval Pavel
Marek. Scénář a režie byly dílem Zdeňka Pavlíčka.
Pořad se uskutečnil za finanční podpory městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve spolupráci s Komorní scénou Aréna. V programu bylo připomenuto i díUprostřed L. Bárta
lo frenštátského rodáka, básníka Josefa Kaluse, od jehož
úmrtí uplynulo 11. prosince 2009 už 75 let. Nad jeho významem se zamyslel literární historik
Libor Knězek.

Na snímcích: R. Šatánková, E. Kotarbová, J. Kukuczka a B. Olšer s manželkou
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Zajímavosti
Slovenský dík Liboru Knězkovi
V minulém čísle Průhledů si Milan Blahynka v souvislosti s osmdesátkou Libora
Knězka (na fotografii) položil otázku, zda jubilant patří svou literární prací české
nebo slovenské literatuře. Knězek působil v Bratislavě téměř půl století a kromě
početných knižních publikací zanechal na stránkách literárních časopisů a novin
tisíce stran literárněvědných, kritických, publicistických a bibliografických textů.
Dopis ministra kultury Marka Maďariče dokazuje, že na Slovensku na jeho tvořivý
přínos ani po letech nezapomínají.
Minister kultúry Slovenskej republiky
Marek MAĎARIČ
Bratislava júl 2009
Vážený pán Knězek,
rád využívam túto príležitosť, aby som Vám zablahoželal k Vášmu vzácnemu životnému jubileu.
Vaša tvorivá dráha významného literárneho historika, bibliografa, editora a kultúrneho publicistu
sa začala v roku 1948 štúdiom literárnej vedy a estetiky na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity
v Prahe, kam ste prišli z rodného Frenštátu pod Radhoštěm. Vedeckú ašpirantúru ste popri Karlovej
univerzite absolvovali aj v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave a hlavné mesto Slovenska sa
potom stalo na mnoho desaťročí Vašim novým domovom. Po dvojročnom pôsobení v Múzeu Janka
Jesenského ste sa v roku 1959 stali vedúcim literárneho odboru vo Zväze slovenských spisovateľov,
kde ste pôsobili do roku 1990 a intenzívne ste sa podieľali na organizovaní literárneho života na
Slovensku, budovaní slovensko-českých literárnych vzťahov a vytváraní priateľských tvorivých
kontaktov medzi slovenskými a českými spisovateľmi. Knižne ste začali publikovať od roku 1951
popularizačnými profilmi českých a slovenských spisovateľov P. Jilemnického, I. Olbrachta a F.
Kráľa, ktorému ste v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch venovali aj diela Mladosť Fraňa Kráľa
a Národný umelec Fraňo Kráľ. Bohatá je Vaša editorská činnosť, ťažiskom ktorej bola medzivojnová
avantgardná skupina DAV a jej jednotliví predstavitelia. Významný je Váš podiel na reedícii všetkých
ročníkov DAVu, doplnených o články, eseje a reportáže, ktoré v pôvodných vydaniach časopisu pre
cenzúrne zásahy chýbajú. Na vydanie ste pripravili spisy F. Šrámka, L. Novomeského, J. Poničana a
F. Kráľa, podieľali ste sa na vzniku rozsiahleho prehľadu svetovej literárnej tvorby v diele
Encyklopédia literárnych diel a s českým literárnym historikom J. Nečasom ste napísali populárny
Malý literární místopis Československa. Vaše bohaté tvorivé aktivity smerovali aj do oblasti literárnej
bibliografie a dôkladné poznanie slovenskej literatúry 20. storočia a jej kľúčových predstaviteľov ste
po roku 1980 využili pri prednáškach o slovenskej literatúre na Filozofickej fakulte Palackého
univerzity v Olomouci. V ostatných rokoch žijete prevažne vo svojom rodisku – Frenštátě pod
Radhoštěm, ale Vaše tvorivé a publikačné kontakty so slovenskou literatúrou pokračujú ďalej v spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry SAV a aktivitami v Klube nezávislých spisovateľov.
Vážený pán Knězek, prijmite moje poďakovanie za doterajšie tvorivé dielo, ktoré vo viacerých
oblastiach predstavuje významné obohatenie slovenskej literatúry a rozšírilo náš odborný pohľad aj
na mnohé významné osobnosti modernej českej literatúry. Do ďalších rokov Vám želám predovšetkým
veľa zdravia, nových tvorivých síl, životnú pohodu i pokračujúce tvorivé kontakty so slovenskou
literatúrou a kultúrou.
So želaním všetkého najlepšieho
Marek Maďarič
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Hledáme sponzor y pr o Průhledy.
Jednotlivce, instituce a fir my.
Čekáme právě na vás!
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