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Úvodem
Není Nový rok, ani den svatební, ani jiný zvláštní, aby se začínalo, ale přece jen se každého dne
něco začíná a něco končí, jak se notoricky, banálně, avšak pravdivě často připomíná. Já i přesto, že
bych ráda zachovala současný status quo, pociťuji čehosi konec a čehosi počátek právě v těchto dnech
a týdnech v souvislosti s životem v Obci spisovatelů.
Že se nezadržitelně tenčí ústřední finanční konto, je známo. Že pražské vedení Obce podporováno
Radou, jejímž jsem členem, navrhuje našemu středisku nový způsob existence - právní subjektivitu čímž chce omezit svou spoluúčast na jeho činnosti, se právě zjevuje. Je to dobře? Špatně? Nabízím
svou úvahu k tomuto tématu.
Především: dosud jsme byli a stále jsme součástí profesní organizace, jakou Obec spisovatelů je.
Naše středisko je v publikaci „Stanovy a adresář členů OS“ vedeno jako „kancelář OS v Ostravě“.
Praha nemá své středisko, je jí k dispozici ve prospěch celé Obce zbytek jmění, má nástroje (Radu a
valnou hromadu), jak s ním zacházet. Ostravské středisko bylo ustaveno před lety jako součást Obce,
neboť do plné součinnosti s ní mu scházely především geografické podmínky. Vzdálenost. Do
současné doby se v této záležitosti nic nezměnilo, a proto myslím není žádný důvod zatím cokoli
měnit. Z našeho současného postavení vyplývá, že bychom teoreticky mohli užívat prostředků Obce
stejně jako pražská kancelář. (Dostáváme příspěvek ve výši 1000 Kč za platícího člena - sedm členů
loni příspěvky neuhradilo - stejně jako ostatní „kluby“).
Právní subjektivita souvisí s právem, je třeba být erudovaným úředníkem, aby byla zahájena, podle
práva udržena a činností naplněna (na to jsou v Praze kromě předsedy dvě síly na plný úvazek, nikoli
z řad autorů), je třeba nových stanov, stanov ve stanovách OS (?). Není to (řečeno analogicky)
pleonasmus? Právní subjektivita jako součást právního subjektu? Mám dojem, že se nám život v naší
organizaci tuze komplikuje.
Bylo by podle mého názoru dobré, abychom zůstali přirozenou součástí Obce spisovatelů,
střediskem severní Moravy a Slezska (nikoli města Ostravy, nikoli Moravskoslezského kraje),
střediskem nadkrajovým (vždyť Šumperští patří jinému kraji a jsou odjakživa naši), střediskem
řádných členů Obce bez přidružených kolektivních členů, kde jsou i přidružení „spisovatelé“, kteří
neprocházeli sítem přijímací komise.
Jsme nakloněni spolupráci s jinými seskupeními podle svého výběru, přístupni mladým, jinak řečeno
novým nebo dosud neprosazeným autorům (tady v Ostravě jsme byli „mladými autory“ pořád, správně
jsme zestárli až založením Obce v devadesátém roce), kteří v průběhu času rozšíří naše řady a svou
energií obnoví či doplní formy života našeho společenství.
Naším hlavním cílem je psát a prosazovat evidentně kvalitní tvorbu členů naší oblasti a dalších členů
OS, kteří chtějí spolupracovat. V loňském roce jsme získali grant pro scénická čtení na ostravské
Komorní scéně Aréna z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dostali jsme ho i letos.
Pokoušíme se přihlásit i do jiných výběrových řízení než jsou ta, která vyhlašují ostravské městské
obvody. Budeme pokračovat (dokud to bude možné) ve vydávání časopisu Průhledy s informacemi
z ústředí i ze všech částí severní Moravy a Slezska, odkud k nám budou přicházet. V Průhledech
dáme prostor naší nové tvorbě, což chápu jako hlavní úkol občasníku. Bude přínosné i nadále se
setkávat, diskutovat a artikulovat své názory, navzájem se informovat a inspirovat.
Zároveň cítím, že jako spisovatelé se nemůžeme zbavovat jisté zodpovědnosti za stav a chod naší
země, zde vidím širší smysl členství v Obci spisovatelů. Věřím, že k nám tento rozměr
organizovanosti přivede další autory bez rozdílu věku, spisovatele, kteří mají co říci a kteří dají část
svých sil prosperitě našeho střediska.

Lydie Romanská

P. S.: Ráda přijmu diskusi na toto téma. Zveřejníme v příštím čísle Průhledů.
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Zdařilý převod z polštiny
Dvě nakladatelství, české a polské, se podílejí na edici, která není běžná /Literature and Science Opava, Astra - Łódź, 2008/. Je to paralelní vydání originálu a překladu poezie pro starší děti, jejich
rodiče i prarodiče, jejíž autorkou je v Polsku dosti ceněná básnířka a novinářka Karolína Kuseková,
a překladatelé Libor Martinek a básnířka Lydie Romanská.
Knížka veršů s názvem S babičkou za ruku - Z babcią za rękę obsahuje drobnou lyriku osobní a
přírodní, evokující venkovský svět s jeho nespornými hodnotami: civilizací skoro nedotčenou
krajinou, jistotou a bezpečím domova s vědoucí a milující babičkou, kulturní tradicí a životní rovnováhou symbolizovanou osobností polského renesančního básníka Jana Kochanowského - Jan z Carnolasu ovšem básnicky reflektoval i pády ze strmých výšin rozumu a citu - vírou v nadpozemskou
sféru ochraňující dobrého člověka a jeho dílo. Idylický čas naplněný prací, láskou, poezií a hudbou
příliš nezkalí ani tušení blízké nemoci nebo smrti v závěrečných textech sbírky, neboť je tu vyjádřeno
spíše v náznaku - nad lidsky pochopitelnou nostalgií panuje všeobjímající harmonie.
Přebásnění všech textů do češtiny je zdařilým pokusem Lydie Romanské, která v první fázi své
překladatelské práce úzce spolupracovala s Liborem Martinkem. Česká verze polskému originálu
neubližuje, je adekvátně optimistická, velmi emocionální, metaforická, avšak v polohách reflexívních
otevřenější než polská předloha. Odchylky od polských prvotextů, které postřehne vnímavý čtenář průměrný uživatel obou jazyků i znalec a častý čtenář poezie - souvisejí jednak s rozdíly sémantickými
a morfologickými mezi oběma příbuznými slovanskými jazyky, jednak s tzv. básnickou licencí a
samozřejmě i s osobností básnířky - překladatelky, jejíž životní zkušenost nebyla vždy idylická a která
vyrůstala na pomezí venkova a průmyslového města a jejíž vlastní tvorba je zakotvena v moderní
české poezii s romantickou tradicí. Viz např. texty Básnička - lodička, Holub, Tanec, Tváře.
Myšlenka nebo pocit či nálada, které se v originále skrývají až ve druhém plánu a jež ozřejmuje
kontext sousedních básní, jsou překladatelkou vtaženy do plánu prvního, srovn. „A w zimie, babciu? //
Niezapominajką pewnie, / w serduszkach waszych zasuszoną.“ --- „A v zimě, babičko? // V zimě bude
trpce, /pomněnky uschnou v herbáři vašeho srdce“ /Twarze – Tváře/. Netradicionalistická životní
orientace totiž způsobuje, že překladatelka s jistotou nachází disharmonické tóny v kultivovaném a
zdrženlivém básnickém originálu.
Dokonalému porozumění všem básním mohou zabránit drobné tiskové chybičky: v b. Tkadlena má
být „Chci předat vnukům...“ místo „Chce předat vnukům...“ a v b. Když píšu verše (první strofa) chybí
interpunkce.
Zbývá připojit, že edici zajímavými ilustracemi - dvojdomými - doprovodil výtvarník Wojciech
Górka, a trochu si postesknout, že tak neběžná edice pro děti a jejich rodiče nemá alespoň kvalitní
papírovou vazbu, jistě trvanlivější než je lepená brožura, která vazebně neudrží křídový papír.
.

Eva Sobková

Básník všech, všeho, všem a ve všem
- tak nazval Milan Blahynka studii, již uveřejnil v knize Ukřižování vína (Dílo VI) Jiřího Kuběny
(Brno, Host 2008). Jde o rozsáhlou studii o díle tohoto básníka adekvátní Kuběnovu přístupu k poezii:
Magie jazyka, pozornost významotvornému detailu v ustrojení slova, verše, myšlenkovému podloží,
konotace k dílu velkých - Nezval, Březina, Deml, Kundera - reflexe archetypu řeči, kořenů z hlubin
slovanství, antiky, Bible jako Knihy knih se Slovy slov... Kuběna našel v Milanu Blahynkovi kritika s
porozuměním pro své dílo v jeho úplnosti včetně výbojů provokujících diskusi, jako jsou třeba
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majuskule, jimiž Kuběna od r. 1984 píše začátky všech svých Slov. Našel vykladače, který je schopen
akceptovat jeho Řád, akribické slavení slova a jeho osvobozování v poezii, interpreta, který Kuběnovo
pojetí jedinečnosti tvorby i života s touhou po vplynutí v „UniVerSum“ chápe jako celým dílem
dobývanou pravdu.

Lydie Romanská

Nová kniha bezručovského badatele
Šajtar, D. Tři kapitoly bezručovské. Společnost Leopolda Vrly, o. s.: Ostrava 2009.

Když matador bezručovského bádání vydá knihu o Bezručovi, je to událost, která si zaslouží naší
pozornosti. A co teprve, když tímto matadorem je Drahomír Šajtar, tedy člověk, jehož Prameny
Slezských písní (SPN: Praha 1954) patří k tomu nejpodstatnějšímu, co kdy bylo k tématu napsáno,
člověk, jehož četné práce slouží již po desetiletí jako opora celého výzkumu o slezském bardovi.
Tři kapitoly bezručovské vznikaly padesát a více let. Základem jsou starší studie, které ve své době
vyvolaly ohlas a pomohly lépe nasvítit Bezručovu tvůrčí osobnost („Bezručova balada Pole na
horách.“ Slezský sborník 52, 1954, s. 196–210; „Bezručovy prózy.“ Slezský sborník 55, 1957, s. 375–
391; „Fragmenty Slezských písní.“ Časopis Slezského muzea 9, 1960, s. 23–33). Tyto texty zde nejsou
pouze přetištěny, jsou přepracovány a dopracovány vzhledem k vývoji, jímž bezručovský výzkum od
doby jejich vzniku prošel. Šajtar nemusel měnit svou základní badatelskou koncepci, která se ukázala
jako nosná, stačilo mu zpřesnit některá tvrzení, doplnit nové informace a vyrovnat se s některými
otázkami, které se vynořily v bližší či vzdálenější době po vzniku původních studií.
Na prvém místě stojí v knize studie o Bezručových prózách. Šajtar zde vyžaduje a uplatňuje
holistické pojetí autorovy tvorby. Přestože uznává, že pozornost je Bezručovi věnovaná v prvé řadě
kvůli Slezským písním, ukazuje jeho dílo jako celek, předvádí, jak z prozaické základny vyrůstá
básnická tvorba. Protestuje proti pojetí Bezruče coby autora jediné knihy, ukazuje naopak
souvztažnost a propojenost celého jeho uměleckého odkazu, jak prozaického, tak poetického. Jde o
důležité připomenutí v době, kdy se vynořily diletantské pochyby o schopnosti Vladimíra Vaška
napsat tak silné básně, které tvoří jádro Slezských písní. Ukázalo se, že Vašek napsal více závažných
děl, a to nikoli jen básní, které zůstaly mimo jeho nejznámější knihu, ale také próz. Jak předvádí
Šajtar, Slezské písně nejsou výjimečné tím, že by byly jediným kvalitním výtvorem svého autora,
nýbrž tím, že představují úkrok z jeho do té doby prozaického tvoření. Přitom z něj však organicky
povstávají a opět do něj vplývají.
Nově se zde Šajtar zamýšlí nad autorstvím próz publikovaných ve Švandovi Dudákovi a v Nivě pod
pseudonymem Eugen Bazarov, zvláště série Syn svého věku (Obraz z akademického života). (Na s. 40
stojí mylně Syn svého lidu, bohužel podobných překlepů a jiných technických nedotažeností se v
knize nachází víc.) Doposud se mělo za to, že autorem je Vaškův přítel z mládí Jan Kadlec. Šajtar se
snaží posoudit, jak dalece se oba dva na autorství textů podíleli. Dosti přesvědčivě ukazuje, že
Bazarovovy prózy odpovídají Bezručovu autorskému typu i soudobému životnímu prožitku Vladimíra
Vaška. Hypotéza, již vyslovuje, zní: Eugen Bazarov je Vaškův pseudonym, Kadlec pod ním
publikoval jedinou prózu. Takové tvrzení vypadá dosti pravděpodobně, bohužel na jeho podporu
existují jen indicie, nikoli doklady. Dopis Ignáta Herrmanna Janu Kadlecovi, který by takovým
důkazem mohl být, je totiž interpretovatelný i opačným způsobem, než jak to dělá Šajtar, ba jeví se mi
podle něj, že Herrmann za Bazarova považoval Kadlece. Stejně tak vznik třetí části Bazarovových
Doktorů mohl být vyprovokován právě tímto dopisem, nemuselo tomu být tak, že již byla napsaná a že
někdo, to je její autor Vašek, o ní Herrmannovi řekl. Zde tedy, obávám se, Šajtara opustila jeho jinak
příslovečná kritičnost a přání se stalo otcem myšlenky. To však nijak nevyvrací možnou totožnost
Bazarova a Vaška.
V této souvislosti Šajtar také opětovně vysvětluje některé události z Vaškova života, důvod odchodu
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z Prahy, jeho pražskou oblomovštinu, chování v Brně, vztah k matce apod. Staví se hlavně proti
některým tezím z knihy Jiřího Urbance Mladá léta Petra Bezruče (Profil: Ostrava 1969). Citlivě zde
postihuje psychologii mladého spisovatele.
Dnes již legendární je Šajtarova studie o fragmentech Bezručových básní, které buď nebyly nikdy
dokončeny, nebo se ztratily a byly jen útržkovitě později rekonstruovány. K nim se druží i poslední
studie knihy o básni Pole na horách, neboť mezi fragmenty je i její první náčrt. Šajtarův objev obálky
z pozůstalosti Ladislava Vaška, která obsahuje Bezručovy rukopisy několika takových zlomků,
můžeme směle označit za epochální. Díky němu lze alespoň částečně sledovat Slezské písně in statu
nascendi. Poznáváme tak Bezručův tvůrčí proces, což je u autora, který si nenechával rukopisy, vzácná
příležitost. Díky Šajtarovu objevu máme také lépe zmapovaný Bezručův tvůrčí vývoj. A potvrzuje se
také, jak složitou dynamickou strukturu představují Slezské písně. Nelze se na ně dívat jako na
ukončenou knihu s jedním definitivním textem, pokud nechceme být o mnohé ochuzeni.
Vzhledem k událostem posledních let, k masivnímu zpochybňování faktu, že Vladimír Vašek je
jediným autorem Slezských písní, mají dnes rukopisy z pozůstalosti jeho bratra i svědeckou hodnotu,
prokazují, že rok 1899 byl časem intenzivního Bezručova tvoření. Nešlo přitom jen o básně, které
nedokončil. Jak dosvědčuje fragment Pole Jiřího Dulavy, předobraz básně Pole na horách, která, jak
Šajtar přesvědčivě prokazuje, patří mezi stěžejní texty jádra Slezských písní po bok jiných dvou balad:
Maryčky Magdónovy a Bernarda Žára, šlo o psaní toho nejpodstatnějšího z celé jeho tvorby. Opětovně
je tím také zpochybněna tzv. místecká teorie a naopak potvrzena Králíkova teorie gejzíru.
Kromě zmíněných tří studií dostane čtenář knihy ještě bonusy. Tím prvním je Bezručovská
bibliografie D. Š., druhým pak zasvěcený doslov Josefa Durčáka, rekapitulující dosavadní
bezručovská bádání, zvláště ve druhé polovině dvacátého století.
Co dodat? Tato kniha by neměla chybět v knihovně žádného zájemce o dílo Petra Bezruče.

Zdeněk Smolka

Dvakrát z Frýdku-Místku
V poslední den letošní zimy vyhlásila Knihovna ve Frýdku-Místku výsledky 16. ročníku
literární soutěže Můj svět. Soutěž je otevřena poezii i próze a to v několika kategoriích
podle věku autorů. Ten se pohybuje od mládeže do osmnácti let po dospělé starší třiceti let.
Z talentů, které se objevily v posledních několika letech, vykazuje největší posun v tvorbě i
v její prezentaci středoškolská studentka Monika Kubicová z Ostravy. Záštitu nad soutěží
má mj. ostravské středisko Obce spisovatelů, v porotě působí L. Romanská-Lidmilová.
Místecká Viola pod vedením Jana Kukuczky uspořádala další podvečery s poezií. 20.
března to byl pořad v Modrém salónku Městské knihovny ve Frýdku-Místku s dílem
autorky Portugalských sonetů Elizabeth Barrett Browningové, který se opakoval
v Rytířském sále Frýdeckého zámku 26. dubna t. r. Den nato proběhlo v Modrém salónku
setkání s Radanou Šatánkovou u příležitosti křtu její básnické knihy Medúza.
ro
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Tomáš Hájek
filozof, dramaturg, vědecký pracovník v oboru památková péče a kulturní krajina

Tomáš Hájek se narodil v Krnově (6. 1. 1964), ale po studiích na gymnáziu (1978-1982), Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy (1982-1988) a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1988-1991) zůstal
natrvalo v hlavním městě. Hájkova literární a odborná činnost stojí
rozhodně za to, abychom se jí zabývali.
Ze životopisu T. Hájka lze uvést, že v letech 1994-1996 přednášel na
1. lékařské fakultě v Praze zejména filozofii, v r. 2001 vedl
přednáškový cyklus na Akademii výtvarných umění v Praze k tématu
kulturní krajiny. V letech 1996-1997 byl politickým komentátorem
Lidových novin, od r. 1995 externě spolupracoval s radiem Svobodná
Evropa. (Vysílání české Svobodné Evropy končí k 1.10. 2002. Z názvu
stanice ČRo6/RSE mizí poslední tří písmena a provoz nadále financuje
výhradně veřejnoprávní Český rozhlas.) Od r. 1998 byl zaměstnán na
Ministerstvu životního prostředí ČR (ochrana kulturní krajiny,
památková péče, cestovní ruch), v letech 2006-2007 byl generálním
ředitelem Národního památkového úřadu.
T. Hájek byl členem České komise pro UNESCO (2002-2006), v r.
2004 byl zvolen Poslaneckou sněmovnou členem kontrolní rady Grantové agentury ČR. Jeho
odbornými zájmy jsou památková péče, architektura, divadlo, literatura. Poezii, prózu, fejetony a eseje
publikoval v Iniciálách, Literárních novinách, Tvaru, Salonu Práva, psal recenze pro Filozofický
časopis a Český rozhlas – stanici Vltava. T. Hájek přednášel (jako Guest Lector) na téma ochrany
kulturního dědictví na University of New York v Praze a realizoval prodejní přednášky v Německu.
Tomáš Hájek knižně debutoval v antologii mladých básníků Klíčení (Praha 1985), poté vydal
básnickou sbírku Stoupání do plynu (Praha 1991); básník pracuje s kontrastem, básně mají výraznou
pointu, pracují s oslovením, obsahují dialogický prvek a působí jako lyrický aforismus: „Květiny stojí
/ jak kapitán jednonohý. / A jak bys, moderní básníku, nazval její okvětí. // Okvětí? / - To když
rostlinky / na rtících / drží samé lístky na obědy“ (O květinách jaksi moderně, in: Stoupání do plynu,
Praha 1991, s. 24). Poté zveřejnil filozofickou úvahu Šest pohledů do úzkosti (Praha 1992), jež vyšla i
německy jako Sechs Einblicke in die Angst (Praha 1993). O Hájkově filozofickém rozhledu svědčí
redigování Časopisu pro filozofickou antropologii Studia humanistica (č. 5 1992; s Rudolfem
Steindlem).
K beletrii se vrátil politickou satirou Věk analýzy (Praha 1995), soubor novel Animatum (Praha
1995), symbiózou politické úvahy a beletristického vyprávění je próza Nevěděl jsem, zda jsem se
probudil do významného dne (Praha 1999), v níž je východiskem určitý zlomový okamžik společnosti,
kdy se začínají projevovat symptomy jevu nazývaného „konec ideologií“. Diagnóza 729 (Praha 2001)
je prózou o moci plastické a transplantační chirurgie nad osudy člověka, jejímž hlavním tématem je
bezvýchodnost života dokonalých mužů a krásných žen. S Irenou Bukačovou vydal Příběh drobných
památek, Od nezájmu k fascinaci (Praha 2001), který se dočkal i německého překladu Geschichte der
kleinen Denkmäler, Von der Interesselosigkeit zur Faszination; ein philosophisches Plädoyer (2004).
Ve sborníku Média a moc (Olomouc 2000) je zastoupen esejí Svět lehký jako pírko. Editorsky
připravil a autorsky se podílel na sbornících Téma pro 21. století: Kulturní krajina aneb Proč ji
chránit? (Praha 2000) a Krajina v ohrožení (Lomnice nad Popelkou 2001), katalozích k výstavám
Historické plány ze sbírek Národního památkového ústavu (Praha 2006; s Adamem Hnojilem a Marií
Mžykovou) a je autorem diskutované knihy o filozofii památkové péče Zánik a vznik památkových
péčí (Praha 2005).
S hercem Martinem Štepánkem vydal Hájek divadelní hru o dvaceti čtyřech obrazech na téma umění
hraní si s iluzemi Najbrtův syndrom, aneb Fujtajxl (2002), aktivní je i nadále jako dramatik (divadelní
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Recenze, glosy, úvahy
texty Tomáše Hájka: Velký smutek žen (Praha 2004); Dítě štěstěny Süss (s Janem Novákem) je
dramatem o šesti obrazech na motivy románu Liona Feuchtwangera Žid Süss (text v elektronické
podobě je k dispozici v divadelní agentuře DILIA), ale i jako dramaturg, především v Městském
divadle Mladá Boleslav po roce 2000. Pražské nakladatelství Epocha vydalo jeho román na motivy
zázraku u Litého z roku 1875 Spánek a naděje (2005), který je zčásti realistickým, zčásti fantaskním
traktátem ze současnosti, jehož posláním je zachování naděje pro budoucnost. Děj tohoto
filozofického románu se odvíjí kolem pátrání po osudu protagonisty jednoho skutečného, ale
zapomenutého zázraku lidového baroka v Čechách z roku 1875, který se odehrál u obce Litý nedaleko
od Manětína.
Zejména na počátku devadesátých let patřil Hájek k našim literárním příslibům a o jeho tvůrčím
nadání, v němž spojoval umělecké vlohy s rozhledem filosofa a publicisty, nebylo pochyb.

Libor Martinek

Dosti průhledná situace kolem Průhledů
Bylo by podivné, kdyby členové Obce spisovatelů nepsali, nepublikovali a netiskli. A rovněž
se nedivíme, když skupinky, střediska i centrála Obce spisovatelů vydávají zpravodaje,
bulletiny a informační tiskoviny. Tak tomu je i v případě ostravského střediska, jež už řadu
let rozesílá svým evidovaným členům informace, nejprve ve formě Zpravodaje, za nového
vedení občasníkem Průhledy.
Jako někdejší předseda střediska musím s vděčností připomenout mimořádně obětavou
činnost Richarda Sobotky z Rožnova, který prakticky „na koleně“ dělal mravenčí práci na
svém počítači a několik let zajišťoval vydávání Zpravodaje. Po příteli Sobotkovi se obětavě
ujal technické stránky na krátkou dobu Jan Kukuczka.
Když funkci předsedkyně OS v Ostravě převzala dr. Romanská, redakční rada diskutovala
o nové tváři tiskoviny. Iniciativu převzala Eva Kotarbová a dala Průhledům svou grafickou
úpravou novou podobu. To, co se nyní rozesílá členům ostravského střediska, je výtvarně
přitažlivé, graficky nápadité a obsahově bohatší.
Ale buďme realisté. Bez peněz se toho moc neudělá. Ačkoliv redaktoři nedostávají nic za
svou práci (a kdo už někdy něco redigoval, ví, o čem mluvím), i finální fáze, tj. tisk, nelze
zaplatit jen dobrým slovem. Celá Obec spisovatelů se svým sekretariátem v Praze téměř
hyne na úbytě, takže beze sponzorů je budoucnost všeho počínání dosti nejasná, včetně
ostravského střediska. Ví někdo z čtenářů, kdo může za této situace nabídnout pomoc, ať
finančně, ať přiložením ruky k dílu (při redakční přípravě)?
Může být situace, o níž zde píši, ještě průhlednější? Je málo peněz a možná nebudou vůbec.
Chceme mít informace o činnosti, o aktivitách členů, o jejich tvorbě, nebo středisko upadne
do všeobecného nevědomí?

Jiří Urbanec
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Vzpomínky a jubilea
Zemřel Drahomír Šajtar
(nekrolog)

Je tomu vlastně jen pár hodin, co jsem se dozvěděl zarmucující zprávu, že 4. dubna 2009 navždy
odešel doc. dr. Drahomír Šajtar, jeden z nestorů naší literární vědy, znalec mnoha českých, ale i
světových autorů, zvláště potom ruských. Organizátor vědeckého života
na Ostravsku a ve Slezsku (po několik desetiletí), představitel mnoha
institucí stavovských i občanských. Náš přítel a v posledních letech
blízký spolupracovník.
Jen stěží lze obsáhnout všechny aktivity a aktiva, která Drahomír
Šajtar za svůj život vytvořil (narozen 17. 6. 1922 v Záblatí u Bohumína).
Bylo by potřeba odvolat se na jeho bibliografii, kterou zčásti vydala
Ostravská univerzita, zčásti ji doplnil sborník Chodec cestami poezie;
bylo by zapotřebí uvést zde tisíce dopisů, rozsáhlou korespondenci,
kterou vedl s mnoha učenci i spisovateli (s Janem Vladislavem, s Vilémem Závadou, s Oldřichem Králíkem aj.); bylo by zapotřebí
vyjmenovat jeho organizátorské počiny, zvláště pak starost o časopis
Alternativa, který v posledních letech pod jeho kuratelou vycházel…
Do posledních chvil byl to člověk plný elánu a zájmu o věci literární i veřejné. Jen před několika
dny jsme spolu ještě živě rozmlouvali o mnoha tématech.
Především jsme spolu s Drahomírem Šajtarem a s jeho ženou Květou listovali (bohužel poslední)
knihou Tři kapitoly bezručovské a oceňovali smysl grafika Svatoslava Böhma pro vkusnou knižní
úpravu, beroucí v potaz obsah textu. Rukopis knihy jsem měl možnost číst už v loňském roce, jednotlivé kapitoly jsem poslouchal ještě dříve v ústní podobě při svých návštěvách Šajtarových v jejich
porubském bytě.
Všechny ty úvahy zrály dlouho, ostatně jako jiná témata, která v průběhu svého vědeckého života
zpracovával a k nimž se několikrát vracel, hledaje jejich finalitu. Sám v knize uvádí, že téma této
knihy jej provázelo od let padesátých 20. století, kdy se hlouběji začal Bezručem (osobně se znali) a
jeho texty zabývat.
Jakoby kruhem se letos navrátil k látce, kterou se vlastně započalo jeho vědecké dílo – pomineme-li
knížku Zlomená gesta (1946). Text knihy je místy vzrušující a dobrodružný. Dobrodružné bylo
získávání materiálu pro snesené úvahy, vzrušivě na nás působí pádná dikce všech sdělení a přítomný
imperativ, co ještě patří a co již ne do skutečné bezručovské vědy. Jeho cílem bylo oddělit zrno od
plev, udělat inventuru dosavadního bádání, ukázat omyly a slepé uličky, i posuny a pozitiva
dosavadního bádání. Kontext rozšířil i doslov Josefa Durčáka.
Kniha se doc. Šajtarovi nepsala lehce, není ani snadná pro čtenáře. Je poučená, přesná, minuciózní.
Některým skutečnostem se až nechce věřit; sám jsem jednu věc ověřoval v určité pozůstalosti. Jako by
se v ní zračilo znásobeno to, co se sám kdysi naučil od učitelů, svých mistrů, s nimiž měl štěstí se
setkávat v čase svých univerzitních studií, i později (Václav Černý, Albert Pražák, Jan Mukařovský,
Oldřich Králík aj.).
Jeho rozhleděnost po slovanských i neslovanských literaturách byla úctyhodná. Ale samo obsáhlé
vědění a dychtivost studovat literární matérii by k oslovení čtenářů a posluchačů nestačily: měl i dar a
schopnost předávat poznané druhým. Narace v jeho ústním i psaném projevu měla vždy svoji laťku
posazenu na vysoké úrovni.
Nezůstali jsme při poslední návštěvě pouze u jeho nové knížky, z níž měl pochopitelně radost, i když
tuším, že už pomýšlel na projekty další… Sdělil jsem mu, že za občanské sdružení Společnost Leopolda Vrly, které kdysi spoluzakládal, jsme ho letos navrhli ocenit Cenou města Ostravy za celoživotní
přínos literární kultuře. K výzvě se přidala i jiná občanská sdružení a vysokoškolské ústavy a podporu našla rovněž u stavovské organizace, Obce spisovatelů.
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Vzpomínky a jubilea
Právě Obec spisovatelů a činnost jejího ostravského střediska byly dalším z řady témat, které jsme
otevřeli. Leželo mu na srdci zvyšování kvality toho, co ostravští spisovatelé (v nejširším smyslu toho
slova) publikují nejenom na stránkách
regionálních periodik, ale celonárodně nebo
v zahraničí. V poslední době „sázel“ zejména
na prozátorské umění Marie Vosikové. Neopomněl přitom připomenout, že v Ostravě své
první překlady tiskl Jan Vladislav, jehož
odchodu na počátku března jsme rovněž
vzpomenuli (s Vladislavem byli spolužáky
z pražské fakulty, náleželi do tzv. rozptýlené
generace). Stejně tak v této souvislosti Drahomír Šajtar připomněl „Tondu“ – dr. Antonína
Satkeho, CSc., který nás opustil v závěru
loňského roku a jenž patřil k badatelům lidsky i
vědecky jemu nejbližším.
Rovněž se zahraničím, zejména s prostředím
slovenským, polským a francouzským, byl neustále v kontaktu. V posledních letech, zvláště díky
svým aktivitám rusistickým, se rozvinuly jeho kontakty s vědci v USA a v Ruské federaci. O všem
tom jsme si vyprávěli a vyměňovali informace.
Stačil jsem mu ještě sdělit několik postřehů z vlastní četby a z přípravy nového svazku
genologických studií, i to, že počítače nám nepomáhají jen vysázet knížky a časopis, ale mohou být
nápomocny při porovnávání textů; měl velikou radost z výsledku jedné exaktní zkoušky a s nefalšovanou lidskou emocionalitou a vztyčeným ukazováčkem se pozastavil nad tím, jak lidé
inteligentní, třebas bývalí rektoři nebo prorektoři, se dopouštějí hanebných lží… Jenže za svůj život
poznal tváře i chování mnoha lidí – těch běžných, ale i těch z oblasti věd a umění. Vždy se trápil
nečistým charakterem a postranními úmysly lidí, ale zároveň věděl, že člověk má tyto lidské slabosti a
ty že se v klíčových okamžicích projeví… Bohužel mnohdy nám schází pověstná míra.
Byl v názorech konzistentní, usiloval být spravedlivý a nestranný, nestranický i nadstranický, jak je
to vůbec možné realizovat. V době lidí s páteřemi podobajícími se pověstnému hadovi je zapotřebí
tyto jeho rysy stálosti v názorech podtrhnout. Neměl rád ani někdejší „tajné“ nebo komunisty.
Ani věci veřejné nezůstaly při našem posledním setkání bez rezonance. Stejně jako sport, divadlo,
film…
Bylo toho vždy hodně k diskusím. I k následným telefonátům, které vyplňovaly čas mezi
našimi setkáními.
Odešel člověk, který nám zde zanechal veliké
literárněvědné dílo. Přesto - nebo možná právě
proto, že mu v některých dobách nebylo dovoleno
oficiálně publikovat. Nejenom podle mého soudu
měl již dávno být jmenován profesorem. Měl k tomu všechny předpoklady. Získal si navíc přízeň
mnoha mladých literárních vědců, kteří s ním
vedli korespondenci nebo ho navštěvovali doma,
diskutovali s ním a on jim obětavě vycházel vstříc
radami i konkrétní pomocí. Byla to možná jistá splátka dluhu, neboť v posledních letech mu zdravotní
stav nedovoloval činně působit za katedrou. Vytvořil si tak vlastně i svou vědeckou školu. Narozdíl od
těch, kteří katedry měli a tento potenciál promrhali. Zůstává zde tedy permanentně přítomen v mnoha
směrech, některé jsou ještě nyní nerozpoznány. Je tomu vlastně jen několik hodin, co jsme se osobně
rozloučili, podali si ruce a na znak přátelství si vzájemně zamávali.
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Vzpomínky a jubilea
Je to jen několik hodin, co přišla zarmucující zpráva, že 4. 4. 2008 krátce po 18. hodině doc. dr.
Drahomír Šajtar už navždy odešel do říše věčného času. Bude nám chybět, a snad právě proto si ho
budeme připomínat: jeho knihami, studiemi, edicemi, prostřednictvím jeho „světů ze slov“.

Libor Pavera

Hodně zdraví, tvůrčího elánu a stálé radosti z tvorby!
V prvních sedmi měsících letošního roku 2009 několik našich kolegů oslaví, nebo už dokonce
oslavili, svá životní jubilea.
V únoru jubiluje básnířka Miluše A. Šajnohová (2. 2. 1949 - 60 let), která žije v Šumperku.
Má na svém kontě několik básnických sbírek, např. Fontána světla, Rosení ticha, Čas
stříbrných smrků a další.
Březen si vyhradil sám pro sebe Jan Padych (8. 3. 1954 - 55 let), spisovatel, publicista, žijící
v Ostravě. Tento literát se snad toulá opět v pravěku, anebo zpracovává žhavé současno
v dalších připravovaných rukopisech. Stačí nahlédnout na jeho webové stránky.
Posléze si trochu od výročí odpočineme, až červen nám nabídne skutečnou lahůdku. 85.
narozeniny prozaika, dramatika a publicisty Oldřicha Šuleře. A to přesně 1. 6. 1924. Co říci:
úctyhodnou řadu knih, kterou má tento autor za sebou, není třeba představovat (nehledě
k jiným literárním počinům). Ostatně, svědčí o tom i jeho autogramiády, z nichž věrní
čtenáři dělají knižní svátek, avšak ani kolegové na doyena Obce spisovatelů, střediska
Ostrava, nezapomínají… Oldřichu Šuleřovi byla totiž přisouzena právě Ostrava, ale rovněž
svérázné Valašsko.
Červenec nám nabídne 80. narozeniny Libora Knězka (13. 7. 1929), literárního historika,
kritika, autora literatury faktu. Ten svůj život rozložil do působení ve Frenštátu pod
Radhoštěm a v Bratislavě. Zajisté chystá další úspěšnou knihu (připomeňme jeho nedávná
ocenění za tituly Pouť za pravdou života a Cesta z hořícího kruhu). Na září je ohlášena
Městskou knihovnou Frenštátu pod Radhoštěm vernisáž výstavy z tvorby jeho maminky,
malířky Marie Parmové-Knězkové, od jejíhož narození uběhne 120 let. Vše je spojeno
s literárním večerem jubilanta Knězka. (Jedna zajímavost navíc, do Frenštátu si jezdíval
odpočinout i náš slavný básník, nositel Nobelovy ceny, Jaroslav Seifert, někdy spolu s neméně
významným Holanem! Velmi si porozuměli s tamním knihkupcem Pavlem Parmou.)
Přejeme všem oslavencům především hodně zdraví, tvůrčího elánu a stálé radosti z tvorby!
Od měsíce srpna do závěru letošního roku nás čekají zhruba další čtyři jubilea, jedno přímo
zámořské! Ve slunné Kalifornii. Ale tomu se budeme rádi věnovat až v dalších Průhledech.

BK
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Vzpomínky a jubilea
Neznámý spisovatel Jaromír Šavrda?
Nebylo lehké být disidentem a navíc vydavatelem samizdatové literatury v Praze, ale v Ostravě
taková činnost vzhledem k mimořádně nepříznivým podmínkám měla blízko až k typu jistého heroismu. A přesto se našel spisovatel, který se do takového osamoceného zápasu dal. Byl to Jaromír Šavrda, narozený v Ostravě 25.
května 1933. Mládí prožil nejprve v Třinci, za války v Prostějově a po
osvobození opět s rodiči v Třinci. Navštěvoval gymnázium v Českém
Těšíně, po maturitě bohemistiku na Karlově univerzitě, kterou ukončil
v roce 1957. Pracoval jako osvětář, vojenský knihovník, středoškolský
učitel, pomocný dělník v zoologické zahradě a od roku 1968 jako
redaktor ostravského deníku Nová svoboda. Po nájezdu cizích vojsk
21. srpna se aktivně zapojil do redakční práce protiokupačních
Spojených ostravských deníků, poté byl nedlouho redaktorem
brněnského Moravskoslezského týdne. Po jeho zastavení se stal
podnikovým právníkem v ostravském nakladatelství PULS – měl
k tomu kvalifikaci, protože v té době dálkově studoval práva, ale za
postupujících represí již nebyl připuštěn k promoci. Zanikl brzy i PULS
a Šavrda se uchytil jen jako skladník v podniku Geologický průzkum, ovšem byl zanedlouho
propuštěn, protože prý pro tuto činnost „nemá dostatečnou kvalifikaci“. Tehdy byl už těžce nemocen
s ledvinami a dostal se do plného invalidního důchodu.
Byl to poměrně nadaný a plodný autor poezie i prózy, jenž se nejprve zcela ztotožnil s přímočarou
oslavou „světlých zítřků“. Tak vyznívala knížka Pionýrská říkadla z roku 1949, kterou vydal jako
student šestnáctiletý, nebo sbírka Struny míru (1953). V dalším období se věnoval především próze,
hlavně detektivního a utopického zaměření, a v roce 1962 dokonce patřil mezi vítěze
československého kola mezinárodní soutěže o nejlepší vědeckofantastickou povídku. K takovému
typu patří detektivní žánr knihy Půjdeš, nevrátíš se z roku 1964 i další jeho kniha Příběhy z třetího
času s podtitulem Fantastické povídky.
Poslední jeho prózou vydanou veřejným nakladatelstvím je Kniha kralovrahů (vyšlo v PULSu
1971)… Jde o velký román širšího společenského zaměření, se zastřeným protitotalitním pozadím. Na
podkladě detektivního žánru, kdy se vyšetřuje dokonaná vražda na králi fiktivního státu Erian, Šavrda
vyslovuje svůj názor na mocné tohoto světa, kteří jsou schopni likvidovat kohokoli bez zábran.
Ačkoliv poměry v této zemi na první pohled působí normálně, každý, kdo stojí v cestě vedoucí
politické síle, je likvidován, aniž se ví, kdo zabíjí. Na čtenáře padá děs z všemocné tajné policie,
vždyť i advokát Steiner, který posléze pozná, kdo je vrahem krále, v závěru příběhu zahyne. Kniha je
náročným pokusem o originální společenskokritický román, blízký orwellovskému světu
s bezmocným občanem a vševládnoucí mocí, ale v podstatě se již nedostala ke čtenářům, protože větší
část výtisků nepřišla do distribuce.
Tehdy rokem 1971 končí období, kdy jméno Šavrdovo se mohlo objevit na veřejnosti, a nastává pro
něho čas bezohledných ústrků, dvojího uvěznění a tajné literární tvorby v trestaneckých lágrech. Je
neuvěřitelné, s jakým klidným a pevným přesvědčením šel za obětí vlastního života, přičemž se stále
více přikláněl ke spásonosné blízkosti Ježíše Krista, k obdivu příkladného života Jana Palacha i Jana
Husa, nebo k niternému pochopení martýria polského kněze Solidarności Jerzeho Popieluszka.
Naprosté osamocení Jaromíra Šavrdy v Ostravě nemohlo tohoto autora odradit od přepisování edic
brněnské odnože Petlice a sám založil samizdatovou řadu Libri prohibiti, přičemž v této nastoupené
cestě ho nezlomilo ani první uvěznění v letech 1979 – 1981. Takovým statečným postojem je blízký
osudům Václava Havla a nelze se divit, že prezident republiky při první návštěvě Ostravska po 17.
listopadu 1989 se šel také poklonit na hřbitov památce Jaromíra Šavrdy a udělil mu in memoriam
v roce 1998 Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy.
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Na Šavrdovu záchranu, vždyť byl trvale invalidní, se angažovali signatáři Charty 77 a na základě
zahraničních solidarizujících aktivit byl v roce 1980 adoptován Amnesty International jako „vězeň
svědomí“, s výzvou, aby lékaři, spisovatelé a žurnalisté z celého světa požádali o jeho propuštění
československé vedoucí představitele i náčelníka věznice v Ostrově nad Ohří. Odseděl si celý trest až
do března 1981 a po návratu vydával a rozšiřoval samizdat znovu. Signoval prohlášení Charty 77,
veřejně se zastával postihovaných spisovatelů, účastnil se jako neplacený obhájce procesů
s nonkonformními občany, hlásil se k veřejným vystoupením Charty i Společnosti přátel USA,
dokonce stanul v čele redakční rady samizdatového Magazínu SPUSA. V roce 1982 byl Šavrda přijat
za čestného člena finského PEN klubu.
24. září téhož roku jej příslušníci STB zadrželi po domovní prohlídce v jeho bytě, kde byly
zabaveny dva psací stroje, materiály Charty 77, některé knihy a část osobní korespondence. 3. března
1983 ho ostravský soud poslal do vězení spolu s Vladimírem Liberdou, který se podílel na Šavrdově
samizdatové činnosti. Marně paní Šavrdová psala v listopadu 1982 spolkovému kancléři Rakouské
republiky Bruno Kreiskému, aby se přimluvil za manželovo propuštění. Z vězení vyšel až v říjnu
1984, ale jeho zdravotní stav se již velmi zhoršil (pokročilá skleróza, TBC ledvin, celková srdeční
slabost). Ani to nezlomilo jeho tvůrčí zanícení, ovšem na následky útrap 2. května 1988 ve svých
pětapadesáti letech zemřel. Pro charakteristiku dobových poměrů nutno uvést, že žádná tiskárna
v tehdejším Severomoravském kraji nesměla vytisknout poděkování za soustrast s úryvkem
Šavrdových veršů, jež napsal v lágru v Ostrově nad Ohří, až jistým podfukem se podařilo tisk provést
v Brně.
Většina literárních textů, jež Šavrda vytvořil po roce 1971, byla šířena jen samizdatem, až na sbírku
Cestovní deník, která vyšla v roce 1984 také knižně v mnichovské edici Poezie mimo domov, tam
rovněž byl vydán i Druhý sešit deníku. O básníkově postupné proměně a sestupu do vlastního nitra,
kde jedině nachází pevný bod, výstižně vypovídají jeho dílčí vězeňské paměti, které psal v roce 1982
v ostravské věznici i v Praze na Pankráci. Vyšly pod názvem Přechodné adresy v roce 1992.
Vzpomíná na to, jak po válce kdysi četl o hrůzách koncentráků: „A zajisté jsem si tenkrát
nepředstavoval, že sám jednou takovou knížku budu psát: tenkrát jsem zpíval o mladé lásce, o krásách
života, který leží před člověkem jako čistě zasněžená, dosud neprošlapaná pláň: tenkrát jsem zpíval o
nadějích staveb komunismu, dnes vyprávím o jejich výsledcích.“ A vlastní charakteristiku intelektuála
ve vězení vypsal takto: „V dosavadním životě jsem byl citlivým básníkem, skleníkovou rostlinkou,
citlivě otáčející své listí ke světlu a k teplu. Přestal jsem být solitérou a stal se obyčejným býlím,
pýrem, jenž se uchytí všude, třeba za kusem oddrolené omítky, nebo v maltou zamáznuté spáře mezi
dvěma cihlami, plevelem, jemuž je jedno, kde roste a jak, a dokonce mu nezáleží ani na tom, sežere-li
ho kráva.“
Samizdatem vyšly i některé povídky, které Šavrda napsal již v šedesátých letech. Je to jednak
soubor vtipných a dobře rozvíjených detektivek Ulice se zákazem vjezdu a povídky Autostop v sobotu
odpoledne navazující na dobové náměty rozvíjejícího se automobilismu.
V roce 1985 v samizdatu vyšel soubor veršů Česká kalvárie, jenž byl napsán v ostravské věznici
v březnu 1983. Vše působí jako lidová píseň s paralelním sledem obrazů Ježíšovy kalvarské cesty a
utrpením na Golgotě a přemítáním, rozhodnutím a obětí Jana Palacha.
Šavrda se v pustotě trestaneckého lágru, kde mu jeden dozorce dokonce hrozil, že ho odnaučí psát,
obracel více k obecným tématům národního bytí než ke svému vlastnímu údělu. Takový ráz má i
básnická skladba Má vlast, komponovaná v březnu 1984 v trestaneckém lágru v Ostrově nad Ohří. Na
podkladě půdorysu Smetanových symfonických básní rozvíjí Šavrda některé motivy národních a
historických symbolů, ale vedle vážných a téměř patetizujících slov tu najdeme i humorné lehké
paralely k věčnému údělu lidského klamání, zvláště v oddílu Šárka.
Širší námět má ještě samizdatový básnický cyklus Plachetnice Santa Maria. Šavrda se vžívá do
myšlení a jednání Kolumbova, který byl ve své vizi osamocen, ale šel za ní stále přes hory překážek i
pochybovačnost a rezignaci některých svých druhů. I básník Šavrda musí přemáhat vlastní pocity
beznaděje za pobytu ve vězení: „A kdopak z nás / nechtěl se vrátit // Nejenom k bezpečné / a trpké
zemi // Až před své narození / Mamince do lůna / kde v teplé tmě / podmíněného nebytí / jež bolest ne-
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cítí / lze růst a zráti / jak v zrnu příští klas“.
Ale Šavrdu v těžkých chvílích provázel i smutek z osamocení a úzkost, jedna sbírka se přímo
jmenuje Hodina v úzkých. Ve vstupní básni oslovuje úzkost „z člověčí existence“. Jsou zde básně
různého charakteru, od poloh vskutku existencialistických, přes ironicko – humorný cyklus Teorie her
až po rozsáhlejší skladbu Halleyova kometa. V nedlouhé básni Vybíjená, což je běžná zábava
dětského věku, rozšiřuje náhle obraz nevinné hry do hořkého sarkasmu: „Potom se vzájemně vybíjejí /
míčem / kyjem / termonukleární zbraní / zkrátka tím co kdo má po ruce // Hraje se až do úplného
vybití“. Někde vidíme i náznak životní rezignace: „Lhostejný ztřeštělému světu / už bez ambic i bez
obav / podívat jde se na kometu / poslušně kam ho nese dav / podoben soumaru jenž ví / že věk už sňal
mu z beder břímě // To budu já / Tak potkají mě / dědici mého dědictví“.
Do širších kruhů kromě několika samizdatových výtisků pronikly dvě knihy Šavrdovy trestanecké
poezie. Je to jednak Cestovní deník, jenž patří k nejstarším podnětům z prvního uvěznění (psáno na
nemocničním oddělení brněnské věznice v červnu a červenci 1979). V roce 1981 to byl samizdat
v edici Petlice a v roce 1985 edice Libri prohibiti, ale ke knižnímu vydání došlo dokonce dvakrát,
v roce 1984 ve Strožově mnichovské edici Poezie mimo domov a podruhé roku 1991 v ostravském
nakladatelství Profil. Všude proniká atmosféra vězeňské beznaděje, pobyt za mřížemi je chápán jako
„Moře cesta odnikud nikam“ a trestanci v celách jsou viděni v úloze bytostí v podpalubí otrokářské
lodi: je zde „stesk po vzduchu po jasném modrém nebi / děsivé prázdno po rozbitých vztazích“ a
„pach kajut otrokářské lodi / nemůžeš vymýt ani vyvětrat“.
Dále to bylo jakési volné pokračování s názvem Druhý sešit deníku, což napsal v srpnu 1984 za
druhého uvěznění v lágru Ostrov nad Ohří. Následujícího roku sbírku rozmnožil v edici Libri prohibiti
a v roce 1986 ji vydal Strož v Mnichově s ilustracemi Jiřího Šlitra a za přispění Nadace Charty 77.
Některé básně jsou zde převzaty z Cestovního deníku, nicméně jsou tu i nové verše cyklu Testament.
Hlavním motivem tohoto cyklu je až františkánský pocit oproštění ode všeho: „Nevlastním vůbec nic /
(dokonce ani sklenku z níž bych se napil čaje) / a přece jsem až hrůza bohatý / dramatickým světem //
Nevlastním vůbec nic / A přece v každém okamžiku / mám všem co odkázat“.
Poslední rukopis už před smrtí Šavrda nedokončil, nevyšel ani v samizdatu. Je to záznamní blok
nazvaný Růženec Jerzeho Popieluszka. Postava polského kněze martyra umučeného tajnou policií,
protože i za stanného práva vyhlášeného generálem Jaruzelským kázal zcela otevřeně a organizoval
sbírky na pomoc postiženým, se stala Šavrdovi dalším symbolem lidské oběti vedle Husa a Jana
Palacha. Rukopis začíná verši: „Madono černá / požehnán buď ten stůl / kde chléb jsi lámala svým
rodným a svým drahým / za kterým každý večer usedal / svatý plod lůna Tvého / Ježíš“. V mnoha
dalších úsecích básník parafrázuje věty modlitby Otče náš. Celá nedokončená skladba je vlastně
náboženskou adorací, v níž je statečné Polsko předmětem obdivu člověka zdeptaného
československým vězením.
Jaromír Šavrda byl osamocen v Ostravě jako disident vědomý si svého nepodplatného lidského a
básnického poslání. Ale je také dodnes osamocen z hlediska známosti díla, psaného za krutých
podmínek s vírou v konečné vítězství dobra. Uvěznění básníci starší generace, Jan Zahradníček nebo
Václav Renč, měli v té době za sebou už známé a rozsáhlé dílo a jejich vězeňským veršům se již
dostalo přiměřené pozornosti. Vrchol tvůrčího vývoje Jaromíra Šavrdy patří až do let strávených ve
vězení a co to je pouhých patnáct výtisků samizdatové sbírky pro jeho širší autorský ohlas? Jsme
nesporně dlužni tomuto člověku mnohé, skutečné ocenění jeho lidské statečnosti i hlubší zhodnocení
díla psaného v podmínkách kruté beznaděje.

Jiří Urbanec

Na snímku Jaromír Šavrda ( převzato z internetu)
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Z básnické sbírky Jaromíra Šavrdy Cestovní deník
Psáno na nemocničním oddělení brněnské věznice v červnu a červenci 1979

Dopisy

Vězeň ve skladu

Někde
(ale nikdo neví kde)
je hřbitov slonů

Dej hodinky a kravatu
běda ti
není návratu

Někde
musí být protože sloni
nejsou nesmrtelní

Košili
kalhoty
a záhy
stojíš tu nahý
zcela nahý

Také
dopisy které mi píšeš
(a vím že mi je píšeš
jsem tak domýšlivý že věřím
dosud mě miluješ)

Dej vlasy
kůži
sval
a kost
paměť
a lidskou důstojnost

někde jsou
Někde
ale nikdo neví kde
je hřbitov tvých nečtených dopisů
Někde musí být neboť
dosud mě miluješ

Noci (III.)

Kroky za dveřmi

Ale nejčastěji
vlastně každou noc
jsem s tebou moje malá
moje lásko

Celé noci
celé noci tam chodí
Jednou jako kaprál
Jednou jako tanečnice
Jednou jako zloději

Žijeme spolu
v nejpodivuhodnějších městech
v nejpodivuhodnějších prostředích
někdy šťastni
někdy ustaraní
zkrátka jako kdyby se nic nestalo

Cvakají vypínače
Vyťukávají boty
Železně hřmotí zárubně
A rybky v osvětlených akváriích
posedla nespavost
Neustále (i v noci) ve střehu
musí v plné kráse zářit
pro cizí lhostejné oko
které se občas podívá

Jen jednu věc mi nelze dešifrovat
Proč se každou noc
(či vlastně každý den)
přestěhujeme
do nového bytu

(Samizdat 1981)
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Housličky
Na mostě, pod nímž tenkrát tekla voda ani velká, ani malá, už toho měl zlý chlapec dost. Vytáhl
housličky z pouzdra, několikrát jimi jako pálkou udeřil vzduch, vyskočil, vyhodil je do výšky a sám,
ač tlusťoučký, se v tom okamžiku odlepil od země a zůstal viset nad
ní. Pouta včetně přitažlivosti povolovala, ta, která nechtěla povolit,
přetrhal a vznesl se nad vrcholek hory, nad televizní vysílač, až
k oblakům. Housličky mu v uších skřípaly, vrzaly a kvílely, ale
nakonec ztichly. A on nadechl čistý vzduch svobody. Když po chvíli
dopadl na zem, rozběhl se na druhou stranu mostu, plul očima po
proudu i proti a hledal dychtivě ve vodě housličky, aby mohl
vychutnat jejich zkázu. Ale proud je buď už odnesl za zatáčku, nebo je
roztříštil o kameny. Rozběhl se do parku. Nečekaná volnost mu
umožnila skočit dětem doprostřed pískoviště, do hradu, hluboko do
sklepa, až písek vystříkl, podráždil malým chlapečkům oči a oni se
rozeřvali vztekem a bolestí. Vyskočil s vítězným pokřikem a dal se na
útěk. „Ten hoch roste pro kriminál,“ řekli ti, co ho viděli. A říkali to
pak po léta i ti, co ho neviděli. I hodná máma s tátou.
Nevyrostl pro kriminál. V nadešlý čas využil všeobecně nabyté svobody, jak se dalo i nedalo, a
potom se z městečka vytratil. Mimo jiné si koupil palazzinu u moře. Tam žije v létě, za okenicemi od
rána do večera rozpálenými slunkem. Když je otevře, má před očima moře. „A říkali, že rostu pro
kriminál!“
Po pláži od obzoru k obzoru pokryté šiky deštníků procházejí od hlavy k patě zahaleni černoši,
nabízející kabely, ručníky, hodinky, cetky a jiné zboží, a na svých chodidlech, na nichž na rozdíl od
směšně poskakujících bílých postaviček necítí ani horko písku, ani úlomky škeblí, ani třísky
rozdrcených dřev, roznášejí nepatrné kousky housliček vyhozených kdysi dávno na jednom mostě do
jedné řeky a přinesených sem na jejích vlnách. Večer na prázdné pláži pleskají ušlechtilé unavené
nohy černochů v rozmočeném písku, naposled toho dne olíznutém vodou, a housličky vyhozené zlým
chlapcem pod jejich chodidly hrají. Kdyby zlý chlapec paní učitelku Šimánkovou poslouchal ve škole
nebo aspoň po škole, věděl by, že tady, v tomto moři, housličky být nemůžou. – Ale jsou. A hrají mu.
Slyší je i za zavřenými okenicemi.
Když otevře přes den dveře svého balkónu, švihnou ho po celém těle paprsky slunka. Vidí pod sebou
deštníky pravidelně seřazené podle barev, mezi nimi černé postavy prodavačů a nad nimi dětské
dráčky. Vlevo na obzoru bílé vycházkové molo. Jako dobře nabroušené ostří kosí vlny. Na druhé
straně vyplouvají lodě a za každou se táhne jizva. Vrcholky mramorových hor bodají do nebe. Ostré,
všechno je tu ostré. Dospělý chlapec zavírá rychle dveře. Sedá si do koženého křesla, k němuž v okamžiku jeho velká stehna přilnou, a bosé nohy pokládá na vyleštěné parkety. Před očima má černý
monitor. Oživí ho a obchody se točí. Jinak není v místnosti nic. Peníze se přelévají, i když spí. Sem a
hodně často také tam.
Občas vychází v noci do ulic. Obléká si neobyčejně velké tričko a široké kalhoty, aby jimi
zamaskoval velikost svého těla. Noci jsou tu teplé a křiklavé. Teplo vzlíná i z vnitřních zdí kostela.
Křiklavá jsou světla, křiklavé jsou děti, kterých je všude plno, křiklavě se vybavují společnosti za stoly
vysunutými z chodníku do ulice, do křiku houkají auta, zvoní bicykly, křičí každý na každého… Jen
na dospělého chlapce nekřičí nikdo. Nejenže nekřičí. Ani nemluví, ani nešeptá. Ale i kdyby křičel,
mluvil nebo šeptal, dospělý chlapec by mu nerozuměl. A Giacomo není dnes ve své oblíbené pizzerii,
nemá mu kdo pomoct. Dospělý chlapec se vrací do své palazziny. Přestože je hodně mladý, těžce se
při chůzi kolébá. Zezadu vily se už začalo se stavbou tratorie. Byl to Giacomův nápad. Dospělý
chlapec kope do povalujících se cihel. Protože nemá ke kopání dobré boty, brzy toho nechá. Je nad
ránem, ale on spát nejde, opět si sedá před monitor. Má obavy. Zdá se, že cosi zaskřípalo.
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Dopoledne se probudí pozdě. Slunko už je vysoko a vedro je nesnesitelné. Přesto si sedne na balkón
a vystaví se paprskům. V úzkém průzoru zpod víček vidí molo. Zavře oči a už nevidí molo, ale most.
Tam někde daleko, s housličkami nad zábradlím. Potí se a tělo ho štípe. Má hodně bílou pleť a slunko
ji rychle spaluje. Nahodí maličké plavky, velké triko a zamíří přes rušnou silnici k moři.
Všechny cesty vedou do Říma. Tutte le strade conducono a Roma.
Všechny? Viale Roma určitě. Plné tři pruhy vedou do Říma. Další tři zpět. Dospělý chlapec
pohlédne tím směrem. Zpět. Ve všech šesti pruzích se proud zastavuje a on přechází k domku, ve
kterém se prodávají modré deštníky. Tam má jeden na celou sezónu zaplacený. Čtvercový deštník,
lehátko, křeslo, židli… Přesunuje se z jednoho na druhé. Na stolečku nemá noviny jako kdekdo, neumí
je přečíst. Má na něm ručník, který mu prodal jeden z černochů. Rozvážnou chůzí se vydá k moři. Na
břehu si hrají dva malí chlapci. Každá vlna jim omývá nohy ke kolenům, sedmá až k ramenům.
Nabírají mokrý písek a házejí jím po sobě. Dospělý chlapec se k nim připojí. Náhle hodí hrst mokrého
písku jednomu chlapci do obličeje. Pak se vrhne do přicházející vodní pěny. Neslyší, jak se za ním
ozve: „Porco cane!“ Nevadilo by mu, ani kdyby to slyšel. I když ví, co to znamená. Měkké svaly se
mu třesou rostoucím napětím, které nepovoluje, ani když plave. Poté, co vyleze, jde bez sprchování
rovnou pod deštník a do telefonu říká: „Ráno jedeme do Říma.“ Na otázku, co tam, odpoví: „Koupit
housle.“ Na údiv „Neumíš na ně hrát!“, ani na otázku „Proč do Říma?“ neodpovídá.
Jet v tom vedru do Říma není dobrý nápad. Giacomo má pravdu. Přesto jedou. A housle v Římě
koupí. Tříčtvrtní, pro chlapce. Giacomo se už neptá, dospělý chlapec ho dobře platí, a tak mu tlumočí
a není zvědavý.
V noci zas všechno hlučí. Dospělému chlapci se zdá, že jedovatá světla blikají ještě rychleji než
obvykle. Na molu, vysoko nad mořem, je každá socha dávného velikána osvětlená, že je ho vidět jako
ve dne. Mnoho lidí se zastavuje a prohlíží si. Dospělý chlapec nese housle na sám konec mola. Tam už
je lidí málo. Na jedné z laviček rozmístěných v půlkruhu sedí muž. Dospělý chlapec otevře pouzdro,
chytne housličky za krk, máchne jimi, udělá jakýsi pokus o výskok, vyhodí je do výšky a strnule se
dívá, jak v kotrmelcích padají do moře. Neděje se nic. Ani se od země neodlepil, natož aby vzlétl,
nenadechl se ničeho opojného, nezbavil se pout, hlavně ne toho, co ho drží tady, moře pod ním nese
housličky na vlně jako drobného kraba, aby je zas rozbilo, vyplivlo na břeh a ony po večerech hrály --„Kurváááá!!!“ vykřikne naplno dospělý chlapec.
Muž vstane z lavičky, přistoupí k němu a se starostlivým údivem se zeptá: „Quale curva, signore?“
Nechápe, o jakou zatáčku jde, dívá se kolem. „Život je samá zatáčka, vole! A v každé si rozbiješ
držku,“ odpoví se vzlyky dospělý chlapec. Nevšímá si, že ho otevřené pouzdro při každém kroku udeří
do nohy, a šourá se pomalu domů. Jde postranními ulicemi, aby ho neviděli, ale i v nich je spousta lidí.
Je pátek a noc na sobotu bude hodně hlučná a veselá až do rána. Dospělý chlapec přijde do palazziny,
sedne si před temný monitor a brečí. Chtěl by na most.
Po mostě chodí každý den se psem táta. Se zlým psem na ochranu proti zlým lidem. I dobrým. Ví to
a uhýbá pohledem. Někdy po něm projede i máma na svém přepychovém vozíku. Od narození zlého
chlapce špatně chodila a teď už se bez vozíku nehne nikam. Cosi se jí při porodu přihodilo s páteří,
protože dítě bylo moc velké. Někdo má pech. Ubližuje, sotva vystrčí hlavičku. Hodně lidí ji na mostě
zdraví, protože tady se každý s každým zná. Někteří mrknou na vozík a řeknou si: „To mají z těch
nakradených peněz.“ Jiní si řeknou: „Ještě že jí koupil aspoň ten vozík, grázl.“ A jsou tací, kteří si
řeknou: „Bingo! Tak se to má dělat. Sláva mu, on je pašák! Piškumpré a krucajda… Zdar. Zdar. Zdar.“

Marie Vosiková

Členské příspěvky Obce spisovatelů se pro rok 2009 zvyšují takto:
pracující 500 Kč, senioři 250 Kč.
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Nevstupujte
vstoupili jste do mého podvědomí
slyším váš smích
tu krutost lokajů
vstoupili jste v botách
beztvarých jako vaše myšlenky
nezaklepali jste
na mé bílé dveře
vrzající žalem
šmajdáte v čisté mysli
spokojeni že to bolí
a nevíte že nazítří se rány zhojí

Ulice bez tebe

ještě musím poslouchat vaše slova
pobavený
že mé svědomí jste nenašli

opuštěná ulice
vítr zamíchal odhozené zážitky
přepočítává listí jeřábů
a bláznivě tančí

Poslední polibek

co mám nabídnout
abych uspokojil jeho touhu
uklízet

poslední polibek
ještě jsi
chceš dát všechno
co máš
vztahuješ ruce

poslední vstupenku
svazek vzpomínek
vychladlých bez života
možná spočítá
všechna moje slova
upuštěná
usmrcená
možná růže
povadlé
odpadlé

naše oči jsou ještě vroucí
ale už jinak
jiná jsou už slova
jiné je pustosloví
a myšlenky jsou chaoticky roztěkané
sbohem

všecičko mu dám
kromě tvé vůně

Překlad Eva Sobková
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Borůvková víla
Snad se to stalo. Léto lehce lechtalo a kolem slezského Javorníku kvetlo medové slunce. Lesy z Rychlebských hor vysílaly vůně jahod, borůvek, malin a hub. Potoky tekly skoro lenivě, také v rybnících
byla voda ospalá, jako uspaná. A k ránu vyrůstala rosa tak silně, že
probudila poslední tmu. Omládlé voňavosti tuto ospalost šimraly až na
patách.
Lidé měli každodenní starosti, teď v létě hlavně na polích přibývalo
práce a dřiny. Jen mladým léto více přihrávalo, neboť večer se scházeli
v hostinci pod hradem a povídali si, co je nového, ale většinou mládence
zajímalo, zda přijdou některá děvčata, a dívky se zase těšily na chlapce.
Tohle scházení a těšení bylo, je a bude.
Jednou přišel do hostince Otto Wels, takový sumeček vousatý, a
tajemně sděloval: “V kovárně se povídá, že prý na jednom kopci za
Javorníkem se zjevovaly nějaké bílé postavy, podobné vílám nebo
andělům. Vznášely se, jako by tančily. Jenže teď už to přestalo.“
„Možná to byly mraky nebo mlha,“ namítl Erich Hering, známý
rybářský pytlák. Přidala se plavovlasá Anna: „Naši taky říkali, že tam
rejdí strašidla nebo duchové.“
„Snad si všechno lidi vymýšlejí, a když to přestalo, domluvme se raději, kam půjdeme v sobotu
tancovat,“ přidávali se další hoši i dívky.
,,Nebo si zazpívejme,“ zdůraznil lososovitě mrštný Willi Lachs, ,,copak si budeme vypravovat
pohádky?“
Jenže určitá pochybnost tu zůstala a ta nejvíce vrtala hlavou Ottovi. Když se vracel domů, ať se díval
k horám sebepozorněji, nic v nich neviděl. Byly spojeny v černé mlčenlivosti a opuštěnosti. Noční
hory bývají vzdálené, tajemné, doléhají jako strach před něčím neznámým.
Strach a zvědavost byly skloubeny v odhodlání zajít na vrcholy a přesvědčit se na vlastní oči. Otto
vždycky rád poslouchal dávné a tajemné příběhy, i když byly jako ze hřbitovní hlíny.
Asi za týden, kdy už bylo z polí skoro vše sklizeno a v kovárně ubylo práce, rozhodl se k cestě do
hor. Požádal mistra o sobotní volno a brzy zrána vyšel. Doma řekl, že jde na houby a taky se možná
zastaví u kamaráda v nedaleké Travné neboli Krutwaldu.
Ráno bylo leskle a čistě vymydlené, křehké jako sklo. Polními a lesními cestami či pěšinami si
vykračoval chocholatou krajinou lehce a bez potíží. Všelijaké houby viděl pod břízami i na kraji
smrčin, jenže na sbírání neměl čas. Spěchal. Dál. Výš.
Les zhoustl, zchladl, ztemněl, ale zeleň stromů stále protínaly a rozsvěcovaly šípy slunečních
paprsků, listí se obracelo ke slunci jako placky na pekáči. Vytáhl z mošny krajíc chleba s tvarohem
(Honzové by měli buchty) a s chutí se pustil do jídla. Bylo zde jako v rozezpívaném kostele. Vše
zpívalo. Větve, listí, ptáci, mravenci, voda v potůčku, jehličí, tráva, ani se mu nechtělo odtud odejít.
Když uviděl skálu přečnívající nad stropy stromů, vyšplhal se na ni, aby se rozhlédl. Šel správným
směrem. Vrchol hledaného kopce byl nedaleko. Ještě kolem skály uviděl několik pobíhajících lišek.
Neutekly, pokukovaly a až po chvíli se ukryly pod převisem skály. V duchu si řekl, že o skále se musí
zmínit, protože mohlo by se jí říkat Liščí skála.
Za chvíli na lišky a na skálu zapomněl a šlapal dál k vysoké hoře. Co ho čeká? Navíc byl polední
čas, kdy stejně jako o půlnoci se dějí tajemné a čarovné události.
Konečně na vrcholu hory! Rozhlíží se a lesy a celou krajinu má nejen jako na dlani, ale v srdci. Je tu
přeci doma. Náhle se před ním objeví skřítek s vlasy až na zem, jen o něco větší než červená
muchomůrka. Je to mámení z tepla? Způsobuje to polední čas? Skřítek se nebojí a naznačuje Ottovi,
aby šel za ním. Cupká jako malé dítě a každou chvíli nabízí úsměv.
Přijdou k velkému kameni a poslouchají. Za kamenem se ozývá slabounký hlas a prosí: „Pomozte
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mi, prosím! Spadla jsem do jámy a tu ještě zavalil velký balvan, když vítr vyvrátil strom i kámen.“
Otto odvaluje kámen a za ním klečí a krčí se uplakaná víla. Z jejích slz už odtéká po zemi pramínek.
„Děkuji ti, mládenče, i tobě, skřítku. Ráda se vám odměním. Pro tebe, skřítku, budu nosit jahody a
borůvky. Co však dát silákovi?“
„Já nepotřebuji nic. Snad prosbu za sestry. Ty chodí na borůvky, které pak prodávají na trhu,
abychom si přilepšili. Třeba i tady by mohly růst.“
„Takové přání ráda splním. Říkají mi Borůvková víla, protože borůvky ráda sbírám i jím. Dnes o
půlnoci se dívejte na tuto horu. Budu tančit jen pro vás.“
Otto odcházel jako omámený. Cestou domů ještě nasbíral smrkové hřiby, ale za kamarádem už
nestačil zajít. Nemohl se dočkat večera a půlnoci. Nikomu nic neříkal, neboť mu všechno připadalo
jako vzdálený sen.
Když měsíc proplouval nad vlnami kopců a ponocný odtroubil půlnoc, nad víliným kopcem se náhle
rozjasnilo a on z Jánského vrchu viděl svoji vílu. Skoro se dotýkala měsíce, otáčela se, prohýbala jako
peří ve větru, její ruce měly motýlí křídla, při výskocích se vznášela jako pták, chvíli vířila v piruetách, které střídala s hvězdami a arabeskami. Bylo to tak krásné, až se Ottovi zatajoval dech. Bylo
to pohlazení.
Od té doby Borůvkovou vílu neuviděl, ale na její hoře rostly největší a nejsladší borůvky. Proto se jí
říká Borůvková hora.
Z připravované knihy Rychlebské báchorky

Miroslav Kubíček

Určitě nepřehlédněte!
Nejprve prosím, aby redakci Průhledů omluvil prof. dr. Jiří Svoboda, jehož jméno z nezjištěných příčin vypadlo ze seznamu členů našeho střediska zveřejněném v Průhledech
1/2009.
Prosím, aby letošní členské příspěvky byly uhrazeny v nejkratší době. Na složenky či
elektronické platby uvádějte do zprávy pro příjemce číslo své členské legitimace, jinak se
plátce někdy těžko dohledá.
Byla podána žádost o grant Nadace Landek na dva letošní pořady (v Ostravě a v Praze)
z poezie Jaromíra Šavrdy.
S předstihem připomínám dvousetleté výročí narození K. H. Máchy. Plánujeme mj. dvě
čtení z díla našich členů pod názvy Kde k nebesům modrým vysoko (květen 2010) a Aniž
křičte, že vám stavbu bořím (listopad 2010). Poznali jste Máchovy verše, jistě vás budou
inspirovat.
Všimněte si prosím data uzávěrky příštích Průhledů a posílejte své příspěvky a tvorbu.

Lydie Romanská-Lidmilová
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Hlubotisky (1992-2009)

Opava
Samé kundy
Kape z rýn
Samokundín
Slov a slin
Ucpané tepny
Hrk a Fíí!
Slova se smekla
Do mezer dní

Praha
Praha zalitá deštěm
Zase chlast Zásek chlastu
Včera i Dnes - Ještě

Bezručův kraj
Čapkův stín
Tož synku kaj?
Až do smrti!

Praha zastlaná deštěm
Úsek chlast Zámek chlastu
A žvást o žvást je leštěn

Slova jak sliny
A déšť: tlap tlap
Svět sukní zas
A pod ním hlad

Otice
Pyramidy

Březnový večer
rozřízl křik pekla
Někde za vesnicí
výskalo se na smrt
Krev tekla proudem
a nebylo více slov
Jen vítr v údolí
stromy a vytí psů
A zručně pochytaná
prasečí krev

Kupky ledna.
Po březích leží
rozlámaný led.
Kupky ledna.
Ledové hrobky
nebruslících let.
Kusy ledna.
Vytržené z řeky
tlusté jako pěst.
Kupky ledna.
Nepokřtěné dětmi
mlčí podél cest.
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Na Vltavě
Přitáhla mne k sobě a držela mě na oběžné dráze kolem sebe, jako Země drží Měsíc. Nedovedl jsem
se od ní odpoutat, jakkoli jsem se o to později snažil. Tu svou lásku od Vltavy jsem poznal, když už
mi bylo jednadvacet. Trápila mne a ponižovala, současně ji však
zachvacovaly divoké bouře lásky a já byl v jejím bleskobití nadevšechno šťastný. Ale již nazítří o mně nechtěla nic vědět a utíkala
přede mnou. Podnikal jsem všechno možné, abych Slávku neztratil,
dokonce jsem se i ztrapňoval a dělal jí šaška a poskoka, všechno to
bylo marné.
Jindy jsem ji naopak trápil já, byl jsem na ni zlý a posmíval se jí,
vodil jsem se před ní s jinou, netrvalo však dlouho a prosil jsem ji za
odpuštění… Byla to dvě nejdivočejší a nejrozervanější léta mého
života, smiřovali jsme se ležíce si v náručí, avšak už za několik dnů
bylo zase všechno při starém a nechtěla mě ani vidět, dokonce
odkládala sluchátko, když jsem zavolal k nim domů. A za týden opět,
Martínku, kam ses mi ztratil? Sejdeme se před kinem Sevastopol o půl
šesté. Ne abys nepřišel, ty mizero!
Seznámil jsem se s ní na lodičkách. Někdy i dvakrát třikrát týdně jsem si na Slovanském ostrově
půjčoval pramici a vesloval po proudu k jezu u Smetanova muzea a pak zase zpátky směrem
k Národnímu divadlu. Z těch míst se mi pohled na Malou Stranu a Hradčany líbil nejvíce, třebaže ho
pohlednice už dávno zprofanovaly.
Jednoho sobotního odpoledne v roce 1959, v květnu to bylo, jak jsem tak vesloval užívaje si pohledu
na Prahu, přiblížil jsem se k pramici, v níž seděla drobná dívka s temně hnědými vlasy, spletenými do
dlouhého copu. Cop byl v té době velmi neobvyklý jev, asi jako plnovous u muže! Hezky se usmívala,
nikoli však na mne, ježto mě dosud nezpozorovala: usmívala se na Národní divadlo, na vzdálený
Karlův most, usmívala se na Žofín, na Petřín a též na Vltavu, na celý svět se usmívala!
Nebyla uhrančivě krásná, avšak bylo v ní něco dráždivého, co mne přitahovalo od první chvíle. Už i
ten její staromódní cop byl dráždivý! Zavesloval jsem tak, abych jí překřížil dráhu. Dívka na mě padla
očima a již po dvou třech vteřinách do svého úsměvu zahrnula také mne.
„Slečno, nechcete si přesednout na mou pramici?“
„Pročpak?“
„Nevypadá na to, já vím, mohla byste říct, že je to jenom taková docela obyčejná vltavská pramice,
ale přesto s vámi odpluje na Borneo nebo na Celebes anebo… poslyšte, nechcete na Tahiti? Tam se
vám bude líbit, slečno! Já se proměním v malíře pana Paula Gauguina a vy se stanete tou
nejrozkošnější Tahiťankou.“
„Co neříkáte!“ užasla a zarejdila svým plavidlem blíž ke mně.
„Moje tahitské obrazy vás proslaví a budete viset v Louvru jakož i v Ermitáži, slečno.“
Rozesmála se, a jak pohodila hlavou, její biedermeierovský cop se prudce vznesl plaše racky, dosud
tiše se houpající na hladině.
„Nechci viset, pane. Ani v Louvru, ani nikde jinde. Ostatně já už slavná jsem,“ pravila vesele. „Jsem
spisovatelka George Sandová, račte vědět, a celý svět mi leží u nohou.“
Musím poznamenat, že se opravdu po sedmi osmi letech, kdy vydala dva romány, stala známou
spisovatelkou, třebaže ne až tak slavnou jako George Sandová. Rád jsem v Literárkách čítal její
recenze, břitké a sžíravé, vtipné a ironické, ale někdy také laskavé a plné pochopení. Měla
nezaměnitelný styl a její recenzi bych okamžitě rozpoznal, i kdyby ji podepsala jiným jménem.
„Teď už jenom čekám,“ pokračovala a čeřila dlaní vodu, „až se do mne zamiluje ten blázínek
Frederyk Chopin.“
„Než se tak stane, slečno, nechcete si začít se mnou?“
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„Nakonec,“ usoudila po krátkém zaváhání, „proč ne?“ A plaše a rozpačitě se na mne usmála.
Avšak již brzy jsem měl poznat, že dívka z pramice je všechno jen ne plachá a rozpačitá.
Zmocňovala se všeho až s živočišnou chtivostí, ostatně rovněž do mne se zakousla co hladová lvice,
dychtila po změnách a byla nestálá a vrtkavá a až hrozivě nespolehlivá a přelétavá.
Než jsem se nadál, přeskočila, poněkud vratce, do mé pramice, zakymácela se, a aby nespadla do
Vltavy, přichytila se mě za ramena, na okamžik na mne s výkřikem nalehla a já ji nosem bodl do
břicha, což ji pobavilo. Usedla a vystrčila proti mně kolena, přičemž jí zpod sukně vyklouzla bílá
krajková spodnička. Opravdu, tehdy se ještě nosily spodničky! O svou opuštěnou pramici se již
nestarala. To byla celá Slávka! Samozřejmě že bylo na mně, abych pramici zachránil a přivlekl do
přístavu.
U malostranského břehu jsme si přesedli a vesel se chopila Slávka. Jak se předkláněla a zakláněla,
byl na ni moc hezký pohled, neboť pod výstřihem se jí hýbala ňadra, nesevřená v podprsence; tehdy
začínala ta hezká móda, jež dívkám přikazovala odhodit podprsenku zpátky do měšťáckých časů.
„Tak jo,“ usmála se. „Docela ráda se s vámi vydám na Tahiti, pane Gauguine. Proč bych měla čekat
na Chopina? Celé dny by jen břinkal na klavír a já mám ráda ticho. Malujete své obrazy tiše?“
„Naprosto neslyšně,“ ujistil jsem ji, patrně mne však již neslyšela, ježto jsem právě bezmocně padal
tváří mezi její ňadra.

Miroslav Stoniš (z rukopisu románu)

O Janu Rohlovi
V pátek 13. února 2009 byla v místnostech Úřadu městského obvodu Pustkovec za velké
účasti místních občanů pokřtěna reprezentativní publikace Pustkovec – ves anděla strážce,
s podtitulem Vzpomínka na Jana Rohla, kterou napsali Petr a Eva Rohlovi. (Vydal Montanex
s. r. o. Ostrava v r. 2009.)
Moderátor večera, herec Národního divadla moravskoslezského v Ostravě František Strnad,
v úvodu vyzval k promluvě předsedkyni ostravského střediska Obce spisovatelů Lydii
Romanskou. Její slovo bylo zčásti osobní a po ukončení oficiálního programu doznívalo v
četných rozhovorech.
Radost nad dovršením práce na knize a zároveň ze setkání s tak četným publikem vyjádřila
starostka Pustkovce, paní Marie Tichá. Promluvil také syn Jana Rohla Petr, který po vystoupení žáků základní umělecké školy z Poruby a po přečtení několika ukázek z knihy
v podání Františka Strnada zahájil autogramiádu.
Kniha prezentuje Pustkovec, a především pustkoveckého rodáka, sběratele hornického
folklóru, kronikáře, knihovníka, osvětového pracovníka, významnou osobnost Slezského
studijního ústavu, spisovatele Jana Rohla.
Na výrobě knihy se redakčně a graficky podíleli pustkovečtí občané, externí zaměstnanci
Montanexu, Marek a Lucie Otiskovi.
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Před koncertem v Albert Hall
Obloha jako u nás v listopadu
malířským štětcem
vykroužená deprese
do tvaru mraků
Začíná pršet
na milostný tanec labutí
uprostřed jezera
v londýnském Hyde Parku
Je červenec a na cestičkách
od lavičky k lavičce
kdysi princezna Di vdechovala
cizí něžná vyznání

Dlahy
Hmoždíř touhy drtí na kostičky
babička se přívětivě dívá
vlasy ještě černé v koruně z copů
aby nespadly až do pasu

Cítím neviditelnou energii
vytušených I love you
v uších bodne zabolí
těhotná samota

učí mě leštit zašlou mosaz
v minulosti nemluví o lásce
jakoby neznala vášeň
ochromující nohy

Až před koncertem v Albert Hall
najdu tenor tvého hlasu
opět nečekaně poblázní tep

že šestkrát otevřela klín
pro božské nečekané dítě
Josef se jmenoval Antonín
po modlitbě sedával v hospodě

Vyznáváš se mi hezky česky

teď se spiklenecky dívá
ostravské zlato ve sklenici
přiťukneme si na sílu mrtvých
a nevědomost živých
zná moje pochybnosti
vnučka - šedesát jako kdysi jemu
stále s drcenými kostmi
hledá druhou siluetu
k svému stínu
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Pendolíno
Vracel jsem se z valné hromady Obce spisovatelů, která se konala v Praze. Nejprve jsem prožil
několik šoků z přestupů - tramvaj, metro opačným směrem, rychle zpátky, ale byl jsem klidný, protože
zpáteční jízdenku jsem si díky šéfce ostravského střediska opatřil hned
ráno, když jsme dojeli do hlavního města.
Našlápl jsem si to na čtvrté nástupiště holešovického nádraží.
Pendolíno tam už stálo. Venku si něco vyprávěli průvodčí. Jejich
rozhovor jsem přerušil otázkou:
„Promiňte, jede tento vlak na Ostravu?“
„Děkuji,“ odpověděl jsem na kývnutí, „mohu vás ještě poprosit… ve
kterém vagóně se nachází moje místo?“ a podal jsem jednomu
z průvodčích jízdenku.
„Zrovna stojíte před ním, máte sedadlo dvanáct.“
Poděkoval jsem a vstoupil do vagónu. Ouha, co to, na mém sedadle
označeném dvanáctkou seděla sympatická slečna, na klíně pudla a
s chutí se s pejskem dělila o rohlík proložený salámem.
„Slečno, promiňte, sedíte na mém sedadle.“
Trochu znejistěla, vytáhla jízdenku.
„To asi těžko, mám dvanáctku“ a zamávala mi jízdenkou před nosem.
Totéž jsem učinil já se svým jízdním dokladem.
Vzala mi ho z ruky: „No jo, taky máte dvanáctku. Sakra, ti v tom mají bordel,“ půvabně se usmála,
„co s tím budeme dělat?“
„Nic,“ řekl jsem jí, „já se prostě budu na tom vašem půvabném klíně střídat s vaším pudlíkem a když
vás budou bolet nohy, tak se vyměníme.“
Nějak divně se zasmála. Sedadlo za ní bylo volné, tak jsem ho obsadil. Pendolíno se rozjelo.
V okamžiku jsem si uvědomil, zda jsem nesedl na špatný směr, a pocítil jsem na čele chladné orosení.
Oslovil jsem opět slečnu: „Proboha, jede ten vlak vůbec do Ostravy, nebo do Brna? Já cestuji do
Ostravy.“
Bylo zřejmé, že ji pojalo stejné znejistění. Po chvíli přišla průvodčí a vyzvala mne k předložení
jízdenky.
„Prosím vás, jede to Pendolíno do Ostravy?“ zeptal jsem se.
„Bez obav,“ odpověděla šalomounsky.
„A jak je možné, že já mám uvedeno sedadlo, na kterém sedí slečna, a ta má v jízdence stejné
označení?“
„Předložte mi, slečno, prosím vaši jízdenku.“
Oslovená předložila jízdní doklad a dodala: „Pán má pravdu. Máte v tom bordel.“
Průvodčí zvážněla. Hned však zaměřila pozornost na pejska, jako by chtěla za to nehezké označení
satisfakci.
„Máte pro pejska jízdenku?“
„Samozřejmě,“ ohradila se slečna.
Chvíli trvalo, než ji našla. Průvodčí se zmohla na odpověď „děkuji, je to v pořádku“ a vrátila jízdenku
slečně. Zavolala svého kolegu a ukázala mu moji jízdenku. Něco si šeptali, pak přistoupili ke mně a
snažili se trapnou situaci zachránit.
„Promiňte, omlouváme se vám jménem Českých drah,“ řekl on, „zřejmě došlo k chybě na monitoru
při výdeji jízdenky.“
No co, řekl jsem si, hlavně že jedu domů. Asi po půlhodině přijela ke mně obsluha s občerstvením.
„Budete si něco přát ? Mohu vám nabídnout kávu, čokoládu nebo limonádu.“
Poručil jsem si horkou čokoládu: „Až pojedete zpátky, dám si ještě jednou.“
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Chtěl jsem zaplatit.
,,Dáte mi třicet devět korun.“
Zaslechla to průvodčí, něco si se stevardkou povídala. Ta pak přistoupila ke mně a s úsměvem mi
sdělila: ,,Přijměte malou pozornost.“
„To si nechám líbit, pomyslel jsem si, když mi na pultík u sedadla položila druhý kelímek
s čokoládou. Cesta příjemně ubíhala, ani mi nevadilo dvacetiminutové zpoždění, ale jen do doby, než
jsem vzal do ruky letáček s jízdním řádem. Zjistil jsem, že na ostravském nádraží budu mít pouhých
deset minut na přípoj, a to budu muset ještě zakoupit jízdenku z Ostravy do Frýdku-Místku.
Samozřejmě jsem se s problémem obrátil na průvodčí. Její vstřícnost mě doslova fascinovala, když
volala strojvůdci do kabiny. S radostí mi přišla v Pardubicích sdělit, že jsme o tři minuty zpoždění
snížili.
Vagón se značně vyprázdnil a já mohl cestovat od jednoho okna k druhému a sledovat krajinu po
obou stranách. Postupně mě to přestávalo bavit, pohodlně jsem se usadil přes dvě sedadla. Z nudy
jsem opět začal studovat jízdní řád a krev v žilách mi ztuhla. Zjistil jsem, že sedím v Pendolínu, které
vyjíždělo z Prahy o dvě hodiny dřív, než bylo uvedeno na mé jízdence.
Vždy, když mne pak míjela průvodčí, objevil se mi na čele smrtelný pot. Ve Svinově si to zamířila
přímo ke mně. Je zle, pomyslel jsem si. Přál jsem si být v tom okamžiku blechou. Pár skoků a byl
bych na jiném sedadle pouhým okem neviditelný. Hlavou se mi honily myšlenky, jak ven z té
šlamastiky. Usmívala se. A jéje, teď si mě vychutná a už jsem viděl, jak mi vyplňuje pokutu. Můj
úsměv v tom okamžiku nevypadal vábně. Asi si toho povšimla a sdělila mi: „Pane, jsme tu o tři
minuty dřív.“
Všechno napětí ze mne spadlo. Sakra, pomyslel jsem si, ono to s tou Českou dráhou zase nebude tak
špatné, jak se neustále píše.

Jan Kukuczka

Mladí ostravští literáti mají svůj almanach
Mladým básníkům a prozaikům ostravské Bezejmenné skupiny se podařilo vydat koncem
února první sborník společné literární tvorby. Publikace obsahuje stručné medailony
jednotlivých autorů a především výběr toho nejlepšího z jejich současné produkce.
Nalezneme zde prozaickou tvorbu Martina Mőllera a Jana Ostřanského, básnické texty
Veroniky Špornové, Kateřiny Výtiskové, Karla Čížka a Daniela Ševečka. Úvodním slovem a
svými novými verši knížku doplnil básník a maskot Bezejmenné skupiny Lukáš Bárta.
Almanach by se měl v brzké době objevit v některých ostravských knihovnách.
Skupina pořádá své komponované akce s literaturou a hudbou už více než rok, k jejím
stabilním scénám patří klub Atlantik v centru Ostravy či Kulturní centrum Poruba na
Opavské ulici. Pořady se těší zvyšující se oblibě zdaleka ne jen u středoškolských studentů.
Bezejmenná skupina tak dokazuje něco, co mnozí považují za nemožné: přimět pravidelně
více než stovku mladých lidí k tomu, aby si na páteční večer zvolili program zasvěcený
poezii, ačkoli Stodolní je přece nedaleko...
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Láska je víc než láska
1.
Teprve o letošním výročí jedenadvacátého srpna se Nora ve vzpomínkách hluboko ponořila do
událostí těch dnů. V kanceláři provoz jako obvykle, přečíst poštu, podepsat poštu, vyřídit nutné
telefony, přijmout návštěvu. Teď má po obědě, nechala si donést špíz
s rohlíkem. Snědla ho vedle v extrovně.
Je to už čtyřicet let, uvědomila si. Z rádia slyší rozvrh dnešních
pořadů, vpád vojsk, normalizace, vzpomínka vystřídá vzpomínku, komentáře se prolnou s rozhovory. Nora si uvědomuje, jak těžkou pozici
měli a stále mají dospělí účastníci těch dnů, těch měsíců, těch let, jak se
vymezují, škatulkují svými postoji i činy, jak se museli profilovat vůči
zlu, tu většímu, tu menšímu; jak nezaslouženě jsou na tom lépe a jakou
mají převahu ti, kteří dospěli do jiné doby.
Ten den si pamatuje, má ho spojen se zvláštním zážitkem. Prožila
něco výjimečného, nezdá se, že by ji to ovlivnilo, nicméně nezapomněla.
Byla tehdy s otcem a matkou na zájezdu s velkým pěveckým sborem.
Otec dirigoval, matka se starala o Noru. Koncertovali na chorvatském
pobřeží a tři poslední dny po náročném turné prožívali v kempu poblíž Crikvenice. Byly jí čtyři a
pobíhala po táboře bez šortek, jen tak.
Všichni dospělí byli kdesi u rádia, cosi důležitého našli v českém vysílání cizího rozhlasu, nikde
živáčka, jen chorvatský tlumočník vešel za ní do stanu, něco povídal, dal Norince lízátko, posadil se
na roh lehátka a vzal ji na klín. Pak ji objal, posunul do náruče. Ležela v ní jako v kolébce. Pak vstrčil
prsty do svých úst, olízl je a položil tam, kde ji matka krémovala Avirilem nebo zasypávala zásypem.
Jemně prsty pohyboval a ona v důvěře a tichosti prožívala zvláštní, dosud nepoznaný pocit. Pamatuje
si na uhranutí tím pocitem, dívala se na protější plátěnou stěnu, pobíhalo tam světelné prasátko ze
slunce a stromu.
Sledovala ho nepřetržitě. Lízátko vypadlo z dlaně. Na muže ani nepohlédla, on na ni nemluvil, jen
se v ní jemně probíral navlhčenými prsty. Občas je smočil v ústech a zase vložil k ní, nezabolelo to ani
na chvíli.
Ve vzpomínce ji dosud objímá a jeho prsty si hrají s drobnými záhyby v ústí jejích polorozevřených
nohou. Nora neví, jak vše skončilo, co bylo dál, nepamatuje si na žádné další setkání s tím mužem,
nepřišlo jí to tehdy ani dobré, ani špatné, zdá se jí, že o tom nikdy s nikým nemluvila, snad jednou
s Vladanem.
A pak si pamatuje na tu loď. Byla velká jako dům a všichni lidé ze zájezdu se před ní shromáždili,
mnozí plakali, objímali se a někteří nastupovali. Rodiče stáli s cizími lidmi a o něčem vzrušeně
diskutovali. Matka byla bledá a stále rozhodně vrtěla hlavou, cosi odmítala, otec se silně potil na čele.
Pak ji zvedla do náruče teta Zdena, matčina sestra, a řekla jí: Norinko, až se příště potkáme, budeme
se mít stejně rády jako dnes.
Nato se teta objala s otcem, on ji několikrát políbil a přitom přerývaně v potlačovaných slzách cosi
říkal. U matky už jenom plakala, ale pak vzala kufr a rychle nastoupila.
Potom si Nora pamatuje velký kostel (ve Vídni) a obrovskou halu (dnes už ví, že v Prátru) plnou
nízkých lehátek a bílých lesklých polštářků, s bílými huňatými dekami pečlivě složenými v nohách
postelí. A množství provizorních kuchyní s horami teplých párků.
Pak někdo běžel kolem a volal: „V noci to tady někdo zapálí, je to past.“ Za chvíli ho viděla na
lehátku, odnášeli ho muži v bílých pláštích. Matka se zhroutila, říkali, na čas ji Nora neviděla, držela
se otce a všude vláčela svého šedého medvěda. Všechno mu povídala a ukazovala, důkladně, než
pochopil.
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2.
„Tak vy jste byl, soudruhu sbormistře, v čase nástupu bratrské pomoci armád Varšavské smlouvy
v Jugoslávii. Za jakým účelem jste tam jel?“
„Koncertoval jsem se smíšeným sborem na Makarské riviéře.“
„Koncertoval jste! Kdo vás tam poslal, kdo vám cestu platil?“
„Jsme podnikový sbor železáren.“
„Takže dělníci, dělníci vás tam poslali… A jak vy jste se odměnil?“
„Splnil jsem plně plán zájezdu.“
„Tak vy jste splnil plán, říkáte, že si berete taková slova vůbec do úst, soudruhu, víte, co je to splnit
plán? To jsou denní a noční, to je nedostatek spánku, to je fyzická námaha, pot a někdy i krev, to je
oběť ve prospěch národa, soudruhu! Ve vašem případě bych si vůbec netroufl mluvit o splněném
plánu! Podkopal jste umělecké výkony tělesa ideologickou diverzí, vaše práce neprospěla ani našemu
národu, ani soudruhům rekreantům, stála na hliněných nohách!“
„Koncertní program jsem odevzdal před odjezdem. Byl uměleckou radou i vedením železáren
schválen.“
„Ale pak přišla ta osudová chvíle. Copak jste říkal a co vlastně soudíte o bratrské pomoci sousedních
armád?“
„Ztotožnil jsem se s prohlášením tehdejšího vedení státu a strany.“
„Tvou odpověď, soudruhu, beru jako lišáckou výmluvu. Kdyby ses ztotožnil, ovlivnil bys členy
svého sboru a nedopadlo by to tak, jak tady čtu. Kolik členů se ze zájezdu nevrátilo?“
„Dvanáct.“
„Dvanáct, plná čtvrtina a v ní i vaše švagrová, p a n e dirigente, pravda?
„Pravda.“
„Kdepak se teď nachází vaše příbuzná?“
„To opravdu nevím.“
„Nepíše, nepíše?“
„Nepíše.“
„Víte, že už si do ciziny ani neškrtnete?“
„Předpokládám.“
„A co ještě předpokládáte?“
„…“
„Tak já vám to povím, soudruhu dirigente. Vy už si nesednete za katedru na konzervatoři. Vy už si
nestoupnete ani za ten dirigentský pult! A to budete moc rád, že se vašeho případu neujme prokurátor.
To jste nepředpokládal, že? To nám ta sedmdesátá léta pěkně začínají, co? My s vámi po stranicku
naložíme, vždyť vy jste straník, vy byste měl být příkladem, vy byste měl dnes sedět mezi námi a
pomáhat nám oddělit zrno od plev! Vy zatím vymýšlíte šalomounské výmluvy a snažíte se ze všeho
vyzout. To vám neprojde, to teda ne!“
Jan byl bledý, v ústech se mu množily sliny jako před zvracením. Chtěl promluvit, ale nejdřív sliny
spolykal: „Můžete mi, připomenout, kdy jsem se zouval ze zodpovědnosti… soudruhu předsedo?“
Hlas se mu při vší snaze o pevnost chvěl.
„Víte co, pokud já jsem soudruh, tak vy jím nemůžete být. Od této chvíle už soudruh nejste, a nebude to obyčejné škrtnutí za pomýlenost, my vás vylučujeme jako podvratný živel, nemáte v naší
společnosti místo!“
A bylo ticho. Mlčel zástupce krajského výboru strany. Mlčel Janův kolega za straníky
pedagogického sboru konzervatoře, mlčel i další učitel, vyslanec místní organizace Revolučního
odborového hnutí, mlčel ředitel školy, mlčel také představitel komunistické strany železáren. Jen
předseda komise, člen městského výboru KSČ si troufal. Co řekl, to se do písmene vyplnilo.

Lydie Romanská
Ukázka z rukopisné prózy
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Z dílny polských autorů
Skromnost zásuvky
V městě Nyse na sklonku svého života žil, zemřel a je pochován pozdní romantik Joseph von
Eichendorff, jehož odkaz jakoby se přenesl i na soudobé polské básníky tohoto kraje. Shromažďují
se, vytvářejí společenství, jehož jednou součástí je i Danuta Kobylecka se svou sbírkou prostince
nazvanou Ze zásuvky (Z szuflady). Je to kniha hluboce intimní, plná nejistot a hledání. Sbírku
doprovází ilustrace Agnieszky Kobylecke, autorčiny dcery, která se snaží přizpůsobit veršům a
jejich smyslu. Na rozdíl od nich zahrnuje výtvarný doprovod známky jistějšího a konkrétnějšího
směřování. Jde o odlišný generační pohled? Náznak těm starším?
všet

Čas

Růže od tebe

Léto se vytrácí s listím
a otáčí se po dlažbě.
Kapka deště pleskne do parapetu.
Vycházím z domu
chci dohonit léto
odcházející s deštěm.
Kráčím po žlutých
mokrých listech
z kterých odešel život.
Beru je do dlaní
a mačkám…
Opravdu chci takové léto zadržet?

První byla červená
zvadlá v paprscích slunce
Druhá již pouze žlutá
chladná a nevýrazná
jako dávná známost
se zelenou lodyžkou
s malými ostny
jako já
Tvoje růže byla jiná
Jiná jsem byla i já

Vůně větru

Sen

Vracím se k tobě
vzpomínkou.
Slyším tvůj hlas,
tvůj dech,
tvoje kroky za sebou.
Cítím tvůj zrak.
Vítr přináší tvou vůni –
Odkud

Beze slov hledáme
své dlaně
vzájemně se tulící
k sobě
A vzájemně se vidíme
v očích
opiti blízkostí svých duší
setrváváme v nemoci
spokojenosti
nemohouce, či nechtíce
procitnout

Překlad František Všetička
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Do Palestiny doplavala kraulem, hraje bridž v Tel Avivu
„Můj otec měl v Místku textilní továrnu. Zemřel v roce 1931, o podnik a tři dcery se starala moje
matka," vyprávěla mi perfektní češtinou Franzi Landsbergerová, když jsem k ní od Roberta Moše
Davida přeběhl přes ulici a popošel pár kroků vpravo.
Počátek jejího izraelského života začal neuvěřitelně; doplavala z potápějící se lodi Patria několik stovek metrů ke břehu nedaleko Haify.
Rok byla v uprchlickém táboře, než dostala práci v kibucu, pak v Haifě
zaměstnání jako číšnice. Mezitím se zdokonalila v několika jazycích, až
z ní byla pracovnice československých a poté izraelských aerolinií v Jižní Americe, Velké Británii, Švýcarsku a dalších zemích světa. Na ulici
Avner Street ji přijal skromný byt. To se už vrátila ze světa, kde dlouhé
roky pracovala. Její cesta do tohoto domku byla víc než dramatická,
stejně jako životní pouť jejího souseda...
Robert David se jako židovské dítě přistěhoval do Palestiny v roce
1946 z Ostravy. Přežil Terezín. ,,Hitler chtěl ukázat, jak pečuje o Židy.
Vězni museli pro komisaře hrát divadlo, děti měly své představení známého Brundibára, židovští
umělci zase museli hrát v symfonickém orchestru…” říká Boby Moše David.
Za necelé čtyři roky prošlo ghettem v Terezínu více než 140 000 vězňů. V posledních dnech války k
nim přibylo ještě na 15 tisíc z koncentračních táborů vyklízených před postupující frontou. Na 35 000
vězňů zde v důsledku stresu, hladu a hrozných ubytovacích a hygienických podmínek zemřelo.
Z Terezína na "Východ" do Osvětimi bylo vypraveno celkem 63 transportů, jimiž odjelo více než 87
tisíc osob. Z nich se dočkalo osvobození 3800. Tragický byl osud terezínských dětí. Ze 7590
nejmenších vězňů deportovaných na východ se osvobození dožilo jen 142...
Franzi Lansbergerová umí poutavě vyprávět...
"Když k nám 14. března 1939 přijeli Němci, bylo mi osmnáct a stala jsem se svědkem toho, jak se
čeští vojáci 8. pěšího pluku postavili s kulometem jako jediní z naší armády fašistům na odpor. Pak se
začaly chystat transporty Židů, naši příbuzní v Ostravě a Brně byli Němci zadrženi hned první den
okupace. Odjeli jsme proto do Prahy, kde jsem se rozhodla uprchnout do Palestiny..."
Vlak s židovskými uprchlíky odjel 2. září 1940 z Masarykova nádraží. Ve Vídni se nalodili na
parníky Melk, Uranus a Schönbrunn. Další Židé přistoupili v Bratislavě a v rumunském přístavu
Tulcea byli cestující pro přetížení lodí nahnáni na lodě Atlantic, Pacific a Milos. Ty se potápěly už
při vyplutí, k jídlu byly jen suchary, které se musely doslova štípat kleštěmi a máčet ve vodě, aby byly
poživatelné. Na lodi Milos bylo 740 pasažérů.
Po plavbě Dunajem, Černým mořem, kolem Bosporu, Dardanel, Istanbulu, ostrovů Lesbos, Kréta a
Kypr, v neustálém boji s žízní, hladem, úplavicí a tyfem byli přeloženi na loď Patria, která kotvila pár
stovek metrů od haifského mola. Tady se uprchlíci dozvěděli, že nesmějí vstoupit na palestinskou
půdu a že budou spolu s lidmi ze zbývajících plavidel - Atlantic a Pacific - deportováni na ostrov
Mauricius do koncentračního tábora. 25. 11. 1940 došlo na Patrii k tragickému, ilegálně připravenému
výbuchu. Během čtvrt hodiny zahynulo 257 lidí.
Franzi Landsbergerová skočila do vody a doplavala si pro svobodu na břeh zaslíbené země.
Pamětnice pro československou armádu hrdinného, bohužel pouze ojedinělého boje s německými
okupanty ze dne 14. března 1939...
Dnes, s devadesátkou na bedrech je pořád znamenitou hráčkou bridže, který bývá označován jako
královská karetní hra. Svět si bridže tak cení, že byl přijat mezi ukázkové olympijské sporty.
Nepochybujme, že si často vzpomene na své mládí, na koncentráky a pionýrské začátky v izraelských kibucech s komunismem s kapitalistickou tváří a dolary zlých oligarchů...? Dá se na to vše
vůbec někdy zapomenout...?

Břetislav Olšer
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Přijde spisovatelka, znáš ji?
„Přijde spisovatelka, znáš ji?“ – začíná se vedle mě v poslední lavici Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity odbíjet rozhovor. Abych vysvětlila, jak jsem se zde ocitla. Dozvěděla jsem se o besedě
s Lydií Romanskou, autorkou
mnoha vydaných sbírek poezie a
jedné prózy. I osedlala jsem kobylu od dopravního podniku a
lačná po tom, „jak se rodí báseň“, ocitám se mezi studenty
v posluchárně.
Lydie Romanská byla nejprve
představena studentům (budoucím učitelům literatury a hudební výchovy) a krátce poté dostává otěže do vlastních rukou.
Pozoruji okolí a vidím, jak
svým vtipem a nadáním promlouvat k lidem získává první
impulsy zájmu. Studenti pookřáli a debata se spirálovitě roztáčí
směrem výš.
Lydie Romanská se mladému publiku vyznává jak ze životních zkušeností, tak z vlastní tvorby. Tu
představuje ze sbírek Den latimerie (2002) a Svlékání z růže (2008).
Čtení poezie velmi zaujalo a ten, kdo zná autorčiny básnické obrazy, ví, jak oživily zájem o ni
samotnou – o člověka. Poselství, které nám přišla sdělit, jsou spíše filozofické hádanky. Každý člověk
na ně musí přijít sám. Romanská jakoby s orientální moudrostí zabývala se uměním žít. Z jejích úst
vše vyřčené zaznívá přirozeně a upřímně. Dotýká se velkých témat – jako jsou na příklad cesty
k lidství, pravdivost poezie, vnitřní hlas – poznání – prameny inspirace. Vyjadřuje se ke zrodu básně,
jež má být procesem ke vzniku absolutně nové skutečnosti – nikoliv jejím pouhým ozvláštněním.
Inspirace je nekonečná, záleží na příjemci, zda je to schopen pomocí básnických prostředků vyjádřit.
Ovšem cílem besedující autorky není jen pouhé představení vydaných sbírek. Ale je tu něco navíc –
dostaveníčko s tím, kdo je vlastně píše a jak o nich mluví. Cílem takovýchto besed je vzbudit zájem o
literaturu a poznat její současné autory naživo, z masa a z kostí, nejen z učebnic či studií. V případě
Lydie Romanské jsem zaznamenala kladnou odezvu a dobrý pocit z toho, když jsem na chodbě
univerzity zaslechla, že „vůbec to nebyla nuda, spisovatelka je milá a příjemná osoba“.
Odjíždím z besedy Lydie Romanské a doma mě čeká máma s obědem. Teď bych z výšin utekla
hodně nízko, kdybych řekla, že oběd byl v tu chvíli tou pravou poezií pro můj žaludek. Ale víte, když
jí člověk pořád sám, jak krásné a sváteční mu připadá, když na něj někdo čeká a uvaří jen pro něj, co
má rád. V Praze mám pár přátel - samotářů. A scházíme se na obědy. Ať je svátek, že nejíme sami.
Moment – Lydie Romanská dodala, že zdravější, než sníst každý večer hromadu zeleniny, je setkat se
denně s přáteli. Pravda pravdoucí!
Text a foto: Radana Šatánková

Božena Klímová

se s redakcí Průhledů podělila o radost ze své další sbírky, kterou vydala
v nakladatelství Žár v Ostravě. Svazek deseti básní nazvaný Podzimková má netradiční grafickou
úpravu. Úvodní list tvoří reprodukce autorčina akvarelu s přírodním motivem.
(ko)
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Je nás víc...
V dubnu t.r. se stali členy Obce spisovatelů tři autoři našeho kraje Radana Šatánková, Miroslav Sehnal
a Břetislav Uhlář. Srdečně nové kolegy vítáme a těšíme se na spolupráci.
Radana Šatánková (nar. 1980) se věnuje literatuře od let, kdy opustila základní školu. Glosuje
kulturní dění, sleduje literární akce, festivaly, publikuje v denním tisku, na vlnách Českého rozhlasu,
fotografuje, píše prózu i poezii, vydává knížky. Její zatím poslední, pátou knižní publikací poezie je
sbírka veršů Medúza (Tribun EU 2009). Je členkou literárně-dramatické skupiny Místecká Viola. Žije
střídavě ve Frýdku-Místku a v Praze, kde dálkově studuje.
Miroslav Sehnal (nar. 1953), redaktor, televizní scenárista a publicista, prozaik. Pracoval v Ostravském večerníku a v ČTK, spolupracoval s časopisy Melodie, Tvorba, Kino, Kulturní měsíčník a
Literární měsíčník. Pro Čs. rozhlas napsal okolo 200 fejetonů a krátkých povídek. K jeho knižním
titulům patří V kartách se nepodvádí (1990), Lidový receptář na poopiční stavy (1994), Nevinní
(2000), Hodinu před svítáním (2007) a V hodině svítání (2008).
Břetislav Uhlář (nar. 1954), redaktor kulturní rubriky Moravskoslezského deníku, publicista,
scenárista, básník. Spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Za scénář k dokumentárnímu filmu Poselství zvonů získal 1. cenu v novinářské soutěži Crystal v 2. polovině 90. let
minulého století. Věnuje se tvorbě katalogů k uměleckým výstavám, píše profily výtvarných umělců.
Vydal sbírky veršů Něžnosti (2002), V bazénu polibků (2003), Píseň nedočkavého (2004) a Laskání v
hodině vlků (2005). Poezii také publikuje knižně společně s Miroslavem Sehnalem.
ro

Na žerď poezie korouhev chvály
Takovým praporem se začíná pyšnit Šumperk. Největší zásluha patří básníkovi, malíři a herci
Aleši Kauerovi, který už v roce 2008 zorganizoval čtvrtletní setkávání šumperských básníků
s posluchači a čtenáři. Z tohoto setkávání vznikl poetický almanach Krásný vrch, v němž byli
zastoupeni tito autoři: Zdeněk Gába, Aleš Kauer, Miroslav Kubíček, Robert Poch, Miluše
Anežka Šajnohová, Ivan Tuša. Ještě v závěru roku vyšla podobná publikace s rozšířenými
texty autorů s názvem Proti pohybu korouhve.
Koncem ledna letošního roku Vila Doris v cyklu pořadů Via Lucis opět ve spolupráci

s Alešem Kauerem připravila pořad POEsie, věnovaný E. A. Poeovi.
Také Sdružení cestovního ruchu Jeseníky obohatí regionální literaturu o nové tituly. Vydá
Pradědovy pohádky aneb Pohádkový cestopis do Jeseníků od Miroslava Kubíčka a nástěnný
kalendář Lyrické Jeseníky s obrazy Jaroslava Mináře a s texty Miroslava Kubíčka.

ku
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Salonní večer s poezií ve znamení Jiřího Wolkera
S organizátorkou krajského kola recitační soutěže Wolkrův Prostějov Lucií Semančíkovou jsem se
setkal v poněkud nepoetickém prostředí Shopping Parku Avion. Společnost nám dělala i herečka
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Anna Cónová. Měl jsem se stát porotcem soutěže
jako ona a zároveň mě Lucie pověřila vedením
literárního semináře – či workshopu, jak se teď
stále častěji říká.
Onemocněl jsem, takže jsem se v těchto rolích
na Wolkrově Prostějově nakonec neuplatnil, ale
přislíbil jsem alespoň sobotní večerní účast v bohumínském Salónu Maryška.
Byl to onoho 28. března příjemný večer.
Seznámil jsem se tam mimo jiné s bohumínským básníkem a výtvarníkem Jiřím Gregerem, se kterým jsem se okamžitě pustil do hořkosladké debaty o vydávání poezie, a on mi vyprávěl, jak svou první knížku vyprodal až do posledního kusu díky nezdolné trpělivosti a houževnatosti – naskládal všechno do batohu a jezdil
křížem krážem po Moravě a východních Čechách, dokud nepřemluvil dostatečný počet knihkupců. Prodalo se prý všechno.
Pak nás Lucie Semančíková pozvala na jeviště. Odpovídali jsme na všelijaké dotazy přítomných a
nakonec došlo i na riskantní operaci sebe sama (totiž interpretaci vlastních veršů) – kupodivu to
nebolelo.
Scénu potom ovládla herečka a recitátorka Jana Trojanová, jedna z porotkyň letošního ročníku
soutěže. Jana Trojanová, sama dvojnásobná laureátka prvního místa celostátního kola Wolkerova
Prostějova, se v Salónu Maryška představila v několika rolích dramatu Viktorie Hradské „Commedia
finita“ o životě a skonu světoznámé pěvkyně Emy Destinové. Publikum ocenilo její výkon nadšeným
aplaudováním. Jana Trojanová pak společně s herečkou Annou Cónovou zavzpomínala na svá první
setkání s poezií a divadlem, nechyběla ani profesionální recitace v podání obou umělkyň.
Po mnohém srdečném loučení jsem nakonec opustil Salón Maryška a vysypal se do nehostinné
bohumínské noci bůhvíproč nasáklé dráždivou dezinfekcí. Moji noví přátelé mi připadali jako nenápadný, pečlivě ukrytý domorodý kmen, jehož náboženstvím jsou literatura a krása a který mi bylo
Lukáš Bárta
přáno konečně objevit.
Na fotografii: básníci Lukáš Bárta (vlevo) a Jiří Greger s moderátorkou Lucií Semančíkovou

Dobrá zpráva
Ostravské středisko OS získalo v březnu grant městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
na realizaci dalších dvou literárních večerů Ostrava město poezie. Uskuteční se v květnu a
v listopadu tohoto roku na jevišti Komorní scény Aréna.
Na listopadový pořad zasílejte příspěvky do 15. 9. 2009 na mailovou adresu režiséra pořadu
Zdeňka Pavlíčka: zdepacek@seznam.cz.
(ko)
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Děti - budoucnost literatury
Letos v únoru jsem se zúčastnila spolu s básnířkou a spisovatelkou, Lydií Romanskou a s novinářem,
cestovatelem a spisovatelem, Břetislavem Olšerem (viz foto) ve Středisku volného času v Ostravě
dětské tiskové konference.
Hned ve vstupní hale byla výstava školních časopisů,
jejichž redaktoři se toho dne stali zpovídajícími. Dětských
periodik je mnoho a jsou dobré. V sále sedělo kolem devadesáti mladých redaktorů z více jak deseti školních časopisů. (V Ostravě je takových tiskovin kolem čtyřiceti.) Podobné dětské tiskové konference se konají pravidelně každý
měsíc už od školního roku 1996/1997. Jejich hosty byly
nejen slavné osobnosti showbyznysu, ale také významní
činitelé politického a veřejného života.
Děti nejsou jen redaktory časopisů, ale také autory
původní tvorby. V r. 1997 vyšel první Almanach žákovské poezie a od té doby se vydává každoročně.
Dětskou literární tvorbu hned na počátku tohoto projektu podpořily kmotrovstvím už tehdy silné
kulturní osobnosti: Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Pak následovali např. Jiří Žáček, Richard Krajčo,
Radek Pastrňák, Jan Fišar a další. Jednotlivé almanachy si lze mj. také vypůjčit v knihovnách. A že
děti skutečně kvalitně tvoří, dokládají čestná uznání z národní soutěže „Náš svět“ pořádané
ministerstvem školství. Toto uznání získává deset nejlepších bez udání pořadí. Již se projevil výsledek
tohoto dlouhodobého procesu; na Almanachu vyrostli první mladí autoři - samostatnou knihu fejetonů
vydala Lucie Friedrichová, sbírky básní Michal Žurovec a Zuzana
Bělová. Od roku 2006 vychází také Almanach studentské poezie.
V roce 1998 byla v Ostravě založena Dětská tisková agentura, která
se stala spoludržitelkou Ceny Ferdinanda Peroutky a dnes pracuje pod
záštitou UNICEF. Jedním ze zajímavých počinů mladých novinářů je
např. mezigenerační publikace s názvem Kořeny, kterou vydal Institut
komunitního rozvoje MSK, v níž senioři psali na téma „Dětství“ a
dětské příspěvky byly na téma „Stáří“, to vše ozdobeno fotografiemi
fotosoutěže Kids Press Photo.
Děti mají také zkušenosti s internetem a rozhlasem. Od roku 1998,
kdy byla založena, se regionální redakce Dětské tiskové agentury
podílela na zpravodajství rádia Domino. Od školního roku 2004/2005 nejméně další tři roky vysílal
Český rozhlas Ostrava relaci s názvem Nedělníčky – nedělní úvahy a zamyšlení dětí z ostravských
škol a gymnázií. Ty získaly každoročně udělovanou cenu Bohumila Koláře. Bohužel Nedělníčky bez
udání důvodu a vlastně beze slova ostravský Český rozhlas zrušil.
Letos v březnu vznikla česko-polská televize dětí a mládeže, která vysílá na internetu. Nejsou v ní
jen dětští redaktoři, ale také kameramani, režiséři, střihači atd. Zkrátka – dělají si všechno sami.
A co politika? V dubnu 2007 symbolicky ustanovil primátor Petr Kajnar původní Ostravské dětské
zastupitelstvo Parlamentem dětí a mládeže. Podobná uskupení existují i v dalších městech. Působí
v jednotlivých komisích (mediální, zahraniční a v komisi pro zvláštní úkoly) a zaměřují se na otázky
regionální, ale také nadnárodní (např. spolupracují s organizací Amnesty International).
O tom všem přemýšlím, když píšu o naší tiskové konferenci. Trvala přes dvě hodiny a všichni tři
jsme měli po celou dobu na co odpovídat. Otázky byly smysluplné a významné, bloky redaktorů se
plnily poznámkami. Já jsem se snažila poctivě informovat o práci redaktora, oba spisovatelé o své
tvorbě. Kdyby v sále seděli dospělí, neodpovídali bychom jinak.

Milena Vlčková
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Na startu
Dana Jedličku a Jana Kunzeho spojuje platforma nakladatelství Perplex v Opavě, kde je Dan editorem sbírek
veršů; oba zároveň patří k hudební skupině Kofe-in. Mají za sebou knižní publikace poezie, Jan Kunze je navíc
performer a ctitel street-artu. Radana Šatánková rovněž publikuje knižně, je mj. členkou literárně-dramatické
společnosti Místecká Viola. Její zatím poslední sbírkou veršů je letos na jaře vydaná Medúza.
rl

Jan Kunze

Radana Šatánková

Dan Jedlička

Ona (ve vaně)

***

Léčba neklidem

Zas smývá z kůže
další flám
mejdlo bylo veliké
každého znám:
úvodní proslov
doutníky
alkoholy
raut

strach jsi
a v strach
se obracím

Zas smývá z duše
další flám
co slyšela - je stejné

***

už nejsi malá holka
a velká ještě taky ne
pro jistotu jsme legalizovali
náš vztah jako přátelství
hned ze začátku
říkáme si věci tak napůl upřímně
nejasně
korektně
jsem z toho jak couravá myš
ukolébaný vleklým neklidem
chtěl bych tě od začátku až do konce
ale nahlas to neřeknu
klidně objednám kafe
zaplatím čaj
projdeme se parkem
budeme se do nekonečna bavit o umění

Zvoní
Migréna
jak přístavní siréna

Café Imperial /neznámé lásce/

a mísím
svůj dech
do tvých slin

lámem se v jazyce
já mluvím
ty říkáš
každý to svoje
mezi náma
zkratka dění
iluze pohybu

naštěstí mám načteno

Lyrický subjekt a nekonečno

Utíkali jsme
do slunečných dní
do sobot, nedělí
tam trubka Louise Armstronga
hraje na rohu květinářství
obchod mýdlem voní
levandulí...

***

Navrhuji koblihovou válku
- tak velká a dětské móresy zvedneš hlavu
od Financial Times

***

- vzdej se naděje,
pak najdeš štěstí pravil moudrý filozof

ve znehybnělém klíně
prazbytky mého
ticha

čas hladí hranu
o kterou zazněl
den stojí splývám
s jeho prázdnem

ležíš mi v nohách
jak kniha proroctví
rozevřená na první stránce

Nebude z ní jiná žena
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jenže já jsem
lyrický subjekt
žiju a píšu
tyhle věty
ty nádherné vzrušivosti
vytiskne nějaké nezávislé nakladatelství
a na čteních
kde budu pálit slova jako o život
si lidi budou domýšlet barvu tvého hlasu
křivku těla
budou si dokonce domýšlet i to
co mezi námi bylo a nebylo
a tobě
v knížce mezi slovy
děkuju za ten příběh

Hledáme sponzory pro Průhledy. Jednotlivce, instituce a firmy.
Čekáme právě na vás!
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