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Úvodem
O věcech patřičně nepatřičných
Nechce se mi psát takový ten „státnický“ projev na počátku nového kalendářního roku.
Vím, že spisovatel má silvestr tehdy, když dokončí novou knížku, a nový rok, až zjistí, že
první verš nové sbírky je opravdu nosný a s další knížkou se
bude moci časem počítat. Pro spisovatele jsou dané věci jako je
kalendář naprosto vedlejší, jako je vedlejší, jsou-li Vánoce bílé
nebo ne.
Píšu tyto řádky na Štěpána, který byl kdysi dávno
ukamenován, a říkám si, že časy jsou pořád stejné, protože se
zatím kamenovat nepřestalo. A nepřestalo se ani jinak se
zabíjením člověka, některé vraždy se vůbec neliší od zabíjení
zvířat, a ta člověk usmrcuje od nepaměti.
Tane mi dnes na mysli jev nepatřičnosti, o kterém přemýšlím
od Štědrého dne, kdy jsem na svinovském nádraží hned naproti
těm působivým vodotryskům viděla deset mladých, růžově rozkvetlých sakur. Nejdříve jsem
si myslela, že jsou to vánoční ozdoby, růžové hvězdičky, že je tam někdo navěšel pro radost
cestujícím, kteří vystoupili z Pendolína a libují si, jak je to svinovské nádraží krásnější než
všechna ostatní nádraží v republice. Nedalo mi to, až jsem si sáhla. Potom jsem všem na
potkání povídala, jak u policejního domu nádherně kvetou stromy, ale lidé to povětšině
věděli, nebo se jen tak tvářili a celkem jim to nepřišlo zvláštní.
Já jsem o tom ale přemýšlela, a nevěděla jsem, jestli se mám z té nepatřičnosti radovat,
protože je výjimečná a krásná, nebo mám být smutná, že je zase cosi jinak, než by mělo být.
Jenže takových věcí se mi najednou naskytlo víc, a já jsem pochopila, že nepatřičnosti jsou
patřičné, že prostě patří k věci. Tak mi to řekl i biskup František Lobkowicz, když odcházel
jako řečník laudatia ze křtu jedné z nových ostravských knížek. Odcházel docela v klidu poté,
co se podíval na hodinky, čímž naznačil, že svůj úkol naplnil a čekají ho další. Bylo to brzy
nato, co známý ostravský bavič písničkář mluvil v rámci zahájení svého výstupu o ženském
pohlaví tak, že se červenaly i stoly. Přišlo mi to hodně nepatřičné, ale biskup mi na chodbě
řekl, že už to patří k věci. A šel.
A já teď hledám východisko. To hledají určitě i nezkušené mladé sakury, které si z
pochopitelných důvodů pomýlily roční období, hledá ho jistě i pan biskup; myslím, že takhle
napálit už se nenechá. Ale o tom ten život je. Příčina a následek. A dohromady ten stále
tekoucí proud života, kde se příroda i člověk mýlí i poučují od nepamětna, poučují a zase mýlí
a je to naprosto normální a patřičné.
A roků přibývá, je zde další, ten tu ještě nikdy nebyl. Popřejme mu, aby jeho nasazené
pupeny vykvetly právě včas a hulvátství aby se dostalo na správné místo, určitě ne tam, kde se
křtí nové knížky.
Lydie Romanská
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Z obce spisovatelů
 Obec spisovatelů
Praha získala v loňském
roce finanční příspěvek
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
na pořádání cyklu literárně dramatických pořadů Ostrava město poezie, takže se uskutečnily
tři večery propagující
tvorbu autorů Moravskoslezského kraje a dalších, a to ve spolupráci
s Komorní scénou Aréna. Pořady organizačně
ostravské
zajišťovalo
středisko OS. Eva Kotarbová a Lydie Romanská na podzim r. 2008 sepsaly další žádost o udělení grantu, tentokrát na rok 2009, aby
cyklus měl naději na pokračování. (Další informace o pořadech v roce 2008 v rubrice
O ledačem)
(ke)
Foto Eva Kotarbová: Z prvního pořadu Ostrava město poezie dne 24. 4. 2008. Na snímku (zleva) herec Pavel
Liška (z Národního divadla moravskoslezského), básnířka Lydie Romanská, herci Tereza Růžičková a
Zdeněk Pavlíček (oba z Divadla loutek Ostrava).

 V listopadu 2008 proběhla v Praze valná
hromada Obce spisovatelů. Zúčastnilo se jí 149
členů. Její součástí byla volba nového vedení
spisovatelské organizace. Předsedou zůstává
literární historik a básník Vladimír Křivánek.
Přestože účast spisovatelů z našeho kraje byla
minimální, byla do Rady OS v Praze zvolena
podstatným počtem hlasů také básnířka Lydie
Romanská, předsedkyně ostravského střediska.
Dalšími členy Rady OS jsou: Roman Ráž,
Roman Cílek, Zeno Kaprál, Jan Cimický,
Marcella Marboe, Lubomír Brožek, Josef Šmajs,
Luisa Nováková. Do revizní komise byli zvoleni Pavel Weigel (předseda), Milan Hrabal a
Jindřiška Ptáčková.
(ro)
Foto Eva Kotarbová: (zleva) Jiří Urbanec, David Bátor, Lydie Romanská a Jan Kukuczka.
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Z obce spisovatelů
 Na prvním zasedání nově zvolené Rady OS v Praze v prosinci 2008 byli kooptováni PhDr.
Jana Čeňková, PhD. a doc. PhDr. Petr Poslední, CSc. Další dvě kooptace zůstávají zatím
volné.
Z jednání 6. ledna 2009 je zřejmé, že snahou nového předsedy je angažovat takové
osobnosti, které by svým působením pomohly zabránit finančnímu a tím i faktickému krachu
Obce. Ze stejného důvodu uvolnil ze sekretariátu Pavlínu Kubíkovou a Lídu Zvoníčkovou a
na jejich místa navrhl čerstvé síly: Mgr. Jarmilu Klingerovou jako tajemnici a dr. Nikolu
Richterovou, která se stává redaktorkou Dokořán a produkční Obce.
V plánu Obce spisovatelů na tento rok je zahrnuto scénické čtení v Ostravě a úvaha o
ustavení nové literární ceny. Původní návrh pro Ostravu byla Cena Vladislava Vančury.
Ukázalo se, že taková cena už existuje, a to v souvislosti s filmovým uměním. Bude se
diskutovat o dalších návrzích.
(ro)

 Obec spisovatelů v Praze i v roce 2008 zaštítila konání soutěže Rožnovský fejeton a
Klíček. Slavnostní vyhlášení 15. ročníku této akce proběhlo 4. prosince v krásném prostředí
galerie Městské knihovny v Rožnově pod
Radhoštěm. Porota vybírala ze 49 soutěžních
prací. Ocenění předával spisovatel Richard
Sobotka a další významné osobnosti města.
První cenu v soutěži Rožnovský fejeton získal
Pavel Tomeš z Brna za Moje nejlepší
kámošky obalené igelitem, čestná uznání byla
udělena Vojtěchu Konečnému ze Stonavy za
Fejeton z ranní mlhy, Vladimíře Černajové z
Ostravy za soutěžní příspěvek Od civilizace k
době kamenné a Janu Holečkovi z Nového
Jičína za fejeton Ta naše mluva česká.
V soutěži Klíček, určené pro studenty, byli
oceněni: Kamila Valová (Valašská Bystřice), Romana Krištofová (Horní Bečva), Zuzana
Mazáčová (Rožnov) a Donika Zůbková (Rožnov). Čestné uznání za fejeton Niepowodzenia
mlodzieŜy získala studentka Natálie Zielinská z Ekonomické školy ve Šremu (Polsko).
,,Většina soutěžních prací byla na velmi dobré a celkově velmi vyrovnané úrovni, takže pro
porotu bylo dosti náročné určit konečné pořadí. Anonymita autorů soutěžních prací byla
dodržena až do posledního okamžiku a teprve po určení posledního oceněného příspěvku byly
obálky se jmény účastníků soutěže rozlepeny, " uvedl za porotu spisovatel Richard Sobotka.
Kromě diplomů a cen obdrželi studenti repliku historického klíče (práce uměleckého
kováře V. Holuba). Oceněné fejetony byly otištěny v almanachu a vítězné práce přineslo i
aktuální vydání čtrnáctideníku Spektrum Rožnovska. Během slavnostního podvečera je
přečetli studenti Gymnázia v Rožnově pod R., které k vystoupení připravila profesorka Iva
Kolářová. Soutěže zaštítil také rožnovský T klub - kulturní agentura, městský úřad a městská
knihovna.
(kt)

Foto Eva Kotarbová: Spisovatel R. Sobotka předává cenu P. Tomešovi, vítězi soutěže Rožnovský fejeton.
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Vzpomínky a jubilea
Odešel Antonín Satke – vzácný vědec a člověk
Dne 30. listopadu 2008 zemřel PhDr. Antonín
Satke, CSc. Jeho rodina, nejbližší, přátelé a
kolegové se přišli se
zesnulým vědcem nevšedních znalostí rozloučit při mši svaté v
pátek 5. prosince 2008
do konkatedrály Panny
Marie v Opavě. Nejde
o náhodná místa: s Opavou byl spjat téměř
po celý aktivní vědecký i osobní život,
který byl naplněn svědomitou prací a křesťanským porozuměním
lidem i věcem nejbližším.

kraj připadl do sudetské župy zvané Sudetengau.
Devatenáctiletý odmaturoval v roce 1939 na
ostravské Obchodní akademii, ale právě v této
životně klíčové etapě, kdy se mělo rozhodovat o
osudu jeho další životní dráhy, začal se
pomaličku odvíjet jiný, hrůznější film: první dny
druhé světové války.
Válka a válečný stav v zemi znamenaly mimo
jiné uzavření vysokých škol a vynucené odchody
mladých lidí na práci pro Říši. Totálnímu
nasazení se nevyhnul ani mladý Antonín Satke:
do roku 1943 pracoval nejprve v Ratiboři, nato ve
zbrojovce v Chuchelné a v závěru roku 1944
spolu s jinými byl nucen odejít ke Krakovu, kde
se účastnil výkopových prací při přípravě tzv.
Ostwallu. I ve válečné vřavě nicméně pilně
studoval a usiloval zdokonalit své vědění;
zejména znalost latinského jazyka.
Po skončení druhé světové války složil
doplňkovou maturitu na gymnáziu v Ostravě a
přihlásil se ke studiu bohemistiky a rusistiky na
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Tam po
přijetí ke studiu mezi svými učiteli poznal
vynikající odborníky, mezi nimiž je nutno
jmenovat dialektologa a znalce staré češtiny
Václava Vážného nebo fonetika Bohuslava Hálu.
Odborné školení Satkeho se týkalo především
oboru dialektologie, ačkoliv ho zajímal rovněž
slovanský folklór, avšak ten jako samostatný
obor ještě neexistoval.
Po složení předepsaných státních zkoušek
nastoupil roku 1948 učitelské místo na opavském
gymnáziu, avšak záhy byl z politických důvodů
nucen odtud odejít na střední průmyslovou školu
strojnickou. Snahy ideologů odsunout mladého
učitele a perspektivního vědce do ústraní se
naštěstí minuly účinkem: Satke se nadále
soukromě věnoval sběratelské a odborné
dialektologické práci. Výrazně pozitivní úlohu
přitom sehrál Slezský studijní ústav a badatelé,
kteří v něm na přelomu čtyřicátých a padesátých
let 20. století příkladně pracovali v duchu
programu, s jehož intencemi tato instituce byla
po skončení druhé světové války založena, tj.
poznávat historické Slezsko ve všech jeho
antropologických sférách (historie, hudba, výtva-

Bibliografie PhDr. Antonína Satkeho, CSc. je
poměrně obsáhlá. Rozprostírá před námi
vědeckou činnost našeho předního pracovníka v
oblasti folkloristiky, literární vědy i jazykovědy
(dialektologie),
který
významem
svých
časopiseckých a knižních vědeckých prací daleko
přesahuje slezský region, s nímž, jak už bylo
uvedeno, byl od mládí spjat životními osudy i
odborně.
Narodil se 12. listopadu 1920 v Komárově u
Opavy do rodiny koláře, podobně jako Josef
Vašica, jenž pocházel ze stejného kraje a jehož
literárněvědné i jazykovědné práce Antonín Satke
s uznáním od mládí přijímal. Příměstské prostředí
se tehdy příliš nelišilo od vesnického a malý
chlapec při různých příležitostech spojených s
průběhem zemědělského roku a s lidovými zvyky
a slavnostmi přicházel téměř každodenně do
styku s rozličnými projevy ústní slovesnosti a
mohl si tak každodenně všímat jazykových i
mimojazykových zvláštností mluveného slova;
ústní slovesnost byla však už v této době na
ústupu.
Když vychodil občanskou školu, rodiče chlapce
přihlásili na obchodní akademii do Ostravy. V
průběhu studia ho začala více přitahovat
literatura, jazyk a projevy folklóru. Obchodní
akademii již dokončoval v napjaté době po
uzavření mnichovského diktátu, kdy jeho rodný
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Vzpomínky a jubilea
rné umění a sochařství, literatura, folklór apod.).
Od roku 1953 pracoval Satke v této instituci
nejprve ve funkci externího referenta pro
folklóristiku, v roce 1955 přešel do Slezského
studijního ústavu na plný úvazek. Publikoval v té
době (povětšinou ve Slezském sborníku,
organicky navazujícím na někdejší Věstník
Matice opavské) stati dialektologicky orientované o západoopavském nářečí a o fonetických zvláštnostech nářečí na Opavsku a
Hlučínsku (užíval složité metody zvané
palatografie).
Od roku 1951 publikoval v časopise Radostná
země, který pomáhal zakládat a v němž se
systematicky účastnil redakční práce. Program
folkloristiky ve Slezsku formuloval Drahomír
Šajtar ve stati Stav a úkoly české folklóristiky ve
slezské oblasti (Radostná země 1, 1951), mnoho
úkolů z něj vyplnil heuristickými i analytickými
pracemi právě A. Satke.
Po příchodu do Slezského studijního ústavu
vydal výbor povídek ze svých sběrů: pět povídek
lidových vypravěčů Josefa Smolky a Anny
Beránkové otiskl v publikaci s titulem Lidové
povídky z Hlučínska (1956). Satke ve výzkumech
folklóru navazoval na tradice sběru a studia
folklóru, které se u nás počínají národním
obrozením (V. Prasek, T. Čep aj.). Zatímco však
starší bádání záznamy folklóru chápalo analogicky k písemnictví za text, Satke si začal
všímat opomíjených a skrytých aspektů folklóru:
centrem jeho pozornosti se stali zpěváci a lidoví
vypravěči (narátoři) jako komplementární jednotky výzkumu.
Z takového přístupu vytěžil Satke knižní studii
Hlučínský pohádkář Josef Smolka (1958),
průkopnickou v kontextu českém i v rámci
slovanských zemí. Neanalyzoval v ní výlučně
více než padesát vyprávění, která získal od
Smolky, nýbrž povšiml si rovněž mimojazykových prostředků, mimiky a gest štěpánkovického vypravěče při přednesu, které
fotograficky zachytil Arnošt Pustka v rozsáhlé
černobílé příloze k monografii. Ve spise uplatnil
jak své vynikající školení folkloristické, navazující explicitně na přední znalce v oboru
(Jiřího Polívku a Václava Tilleho), tak své
rozsáhlé vědomosti dialektologické a fonetickofonologické. Vznikla tak monografie, která má
vzácně šťastný symbiotický charakter. Již v roce
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1957 získal Satke obhajobou této práce vědeckou
hodnost „kandidát filologických věd“ (CSc.).
Tvůrčí rozvinutí, které následovalo po vydání
monografie o vypravěči Smolkovi, nesmělo však
trvat dlouho: již v květnu roku 1961 byl Satke
zatčen a v soudním procesu odsouzen ke čtyř a
půlletému vězení. Běželo o proces uměle
vykonstruovaný s politickým podtextem. Obviněn byl z rozvracení republiky – stejně jako
ostatní z neformálního sdružení – tzv. Společenství laiků, které soustřeďovalo katolickou
inteligenci ze Slezska; v řadách sdružení byli
učitelé, hudebníci, spisovatelé, lékaři i kněží,
jichž se komunistický režim obával.
V centru Společenství laiků stál Vladimír
Neuwirt (1921–1998), a přestože střediskem
působnosti bylo nejprve Slezsko, brzo si
neformální sdružení našlo své příznivce v jiných
československých městech a regionech (Bratislava, Plzeň).
Činnost skupiny byla přerušena a zatýkání jejích
členů začalo v květnu 1961; Satke byl zatčen
později než ostatní po svém příjezdu z Bratislavy
29. května 1961, na podzim pak odsouzen k nepodmíněnému trestu v pankráckém vězení, jeho
majetek byl zkonfiskován, rodný dům v Komárově propadl ve prospěch státu. Antiklerikálně
naladěné společnosti však ani tak přísný trest
nestačil: Satke byl nadále očerňován na svém
pracovišti, obviňován ze šíření režimu nebezpečných myšlenek, státní bezpečnost stála
rovněž v pozadí veřejných schůzí v jeho rodišti,
jež měly za cíl skandalizovat jeho osobu a
vyvolat v jeho spoluobčanech náladu protistátního spiknutí, v jehož prospěch měl Satke
údajně pracovat.
V květnu roku 1962 nicméně přišla amnestie a
Antonín Satke byl spolu s mnoha ostatními
z vězení propuštěn. Ale Slezský ústav už mezitím
se Satkem ukončil pracovní smlouvu, vyloučen
byl rovněž z Národopisné společnosti a nesměl
pracovat v institucích spadajících do správy
ministerstva kultury.
Začal se živit jako betonář v Prefě v Třebovicích
u Ostravy, teprve v roce 1966 se stal
vychovatelem učňovského střediska. Zakrátko
naštěstí došlo k liberalizaci poměrů v celé české
společnosti a s tím přišla také možnost učit na
ekonomické škole v Opavě a od roku 1969 se
opět soustavně a systematicky účastnit vědec-
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ké práce ve Slezském ústavu. V roce 1969 mu
byl rovněž udělen titul „doktor filozofie“ (PhDr.).
Ani následné normalizační období nevneslo do
vědeckého života Antonína Satkeho příliš šťastné
chvíle: instituce, v níž opět začal působit, byla po
nařízeních „shora“ reorganizována, předmětem
jejího zájmu se stalo studium vývoje dělnického
hnutí a výzkumy sociologicky orientované. Satke
byl převeden mezi vědecké pracovníky Ústavu
pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze, v
němž jako vědecký pracovník setrval do svého
penzionování v roce 1981. Výhodou jeho práce
bylo, že se nadále mohl soustředit na sběry
folklóru ve Slezsku, zejména na Těšínsku a
Hlučínsku. I po odchodu do důchodu odborně
pracoval.
V charakteristice folkloristické práce A. Satkeho
je třeba podtrhnout, že vycházel z živého folklóru
a že si vždy hledal své osobité cesty sběru i
výzkumu. Zjistil, že folklór udržují nadaní
zpěváci, tvůrčí typy, a proto se soustřeďoval na
jejich celý repertoár a opakovaně. Všímal si, jak
folklór ustupuje a jak se „kazí“, jak upadají
některé žánry ústní lidové slovesnosti (pohádka,
povídka, humorka), pozoroval rovněž dětský
folklór (říkadla, lidové hry) a folklór žákovský
(vtipy, méně humorka), který shledal jako oblast
folklóru dosud nejživější. Vedle tradičního
folklóru ho zajímal folklór specificky lokální,
např. hornický (hornické pověsti, hornický
humor), a vliv prostředí a vyprávěcí situace na
pohádkáře.
Pročítáme-li bibliografii knižních a v časopisech
a sbornících otištěných prací Antonína Satkeho,
snadno zpozorujeme, že jeho vědecké dílo má
dvě kulminační pásma: v letech padesátých a v
letech sedmdesátých 20. století. O knižních
pracích z padesátých letech bylo už pojednáno. V
sedmdesátých a osmdesátých letech otiskoval
studie a recenze převážně v Českém lidu, méně
častěji ve Slezském sborníku, v Těšínsku,
Slezsku, Vlastivědných listech. Knižně vydal v
roce 1984 soubor lidových pohádek pod titulem
Pohádky, povídky a humorky ze Slezska. Edici
vytěžil z několika let trvajících sběrů a jednotlivá
čísla zasadil do kontextu pohádkoslovné tradice v
českých zemích v zevrubné úvodní studii a v
detailních poznámkách. Kniha nebyla dosud
zhodnocena tak, jak náleží. Věda, jak literární,
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tak folklóristická, zůstává badateli ještě mnoho
dlužna.
Po listopadových událostech v roce 1989 se
Antonín Satke dočkal právní rehabilitace, krátce
ještě působil na nově vzniklé Slezské univerzitě,
kde přednášel o počátcích národního obrození
(zejména o vztahu lidové slovesnosti a umělé
literatury), nadále se věnoval vědecké práci,
ačkoliv při výzkumech už začal být omezován
četnými zdravotními problémy a oční chorobou.
Vydal knižně anekdoty a humorky slezského
venkova a hornického Ostravska pod titulem
Úsměv a smích (1991) a výběr veršů z Ludmily
Hořké – Tesknice (1992). Jeho syntetizující
prací, završující celoživotní zájem o folklór na
Těšínsku, představují příslušné pasáže v
kolektivní publikaci z roku 2002 – Těšínsko 4. díl
(Lidová píseň a hudba, Lidový tanec, Prozaická
ústní slovesnost, Lidové umění výtvarné). Do
spisu přispěl kapitolami o prozaické ústní
slovesnosti a několika edičně zpracovanými
ukázkami z těšínského folklóru.
Vedle zájmu Antonína Satkeho o dialektologii a
folkloristiku je nutno připomenout jeho práce o
artistní, umělé literatuře. Zaujali ho zejména
spisovatelé spjatí se Slezskem a zároveň tvůrci
rozkročení mezi folklórem a ústní slovesností, ze
starší generace např. Ludmila Hořká a František
Lazecký, z mladší např. Jindřich Zogata.
V odborných kruzích, domácích i zahraničních,
patří práce Antonína Satkeho k vysoko ceněným
a udržují si i po létech od napsání a vydání
vědeckou svěžest a působivost. Jen málokterý
badatel v sobě spojoval vědeckou akribii se
vzácným křesťanským porozuměním autorům,
textům i běžným lidem jako Antonín Satke. V
tom se mně jeví jako přímý pokračovatel
vědeckého snažení Vašicova.

Čest jeho památce!

Libor Pavera

Vzpomínky a jubilea
Praxitelis Makris - řecký spisovatel píšící česky
Autor řeckého původu Praxitelis Makris se
narodil 6. 10. 1953 v Krnově do rodiny
řeckých
emigrantů. Nejdříve
bydlel na vesnici. Po absolvování
základní
školy se vyučil
tesařem v OSP
Bruntál a byl postupně zaměstnán u několika
krnovských podniků v různých
dělnických profesích, nyní pracuje v krnovské nábytkářské firmě MAN. Je členem
Obce spisovatelů ČR.
Makrisův přirozený vypravěčský talent se
probudil pod vlivem dobrodružné četby. Po
dětských prozaických pokusech a poté, co
přešel k náročnější četbě, psal o tom, co dříve
dobře poznal ve svém řecko-českém kulturním prostředí. V 70. letech začal obesílat
povídkami časopis Československý voják.
Díky radám z listárny časopisu se úroveň
Makrisových textů zvyšovala. Spektrum
obesílaných časopisů se rozšířilo. První
povídka mu vyšla v Ahoj na sobotu v roce
1980 (povídka Válka, č. 6). V 80. letech
Makris začíná uveřejňovat vlastní povídky na
stránkách periodického tisku (Mladá fronta,
Ahoj na sobotu, Československý voják, Nová
svoboda aj.). Dosud publikoval na třicet
povídek v časopisech, včetně ukázky z rukopisu připravované novely Výpověď, která
byla uveřejněna v Československém vojáku
(1987, č. 8) včetně rozhovoru s autorem
„Poslání spisovatele: Být stavitelem mostů
mezi lidmi a národy“. V témže časopise
vyšla povídka Všechno nebo nic (1985, č. 4).
V novoroční příloze Mladé fronty „Víkend“
ze 30. 12. 1985 se objevila Makrisova
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povídka Silvestr. V rubrice Nové svobody „Z
tvorby členů literárního klubu při krajské
pobočce SČS v Ostravě“ byla zařazena
povídka Kavárna na rohu (28. března 1987).
V povídce Bez konce, otištěné v téže rubrice,
nastiňuje složitou situaci navrátivšího se syna
řeckých emigrantů do Řecka, která tematicky
předznamenala autorův první román.
V roce 1986 vyšla P. Makrisovi knižní
prvotina Děti vyděděnců, v rámci ediční řady
Obzory ji vydalo ostravské nakladatelství
Profil. V novele Makris přinesl jisté
tematické obohacení prózy 80. let zaměřením
se na problematiku soužití Čechů a Řeků. Její
vydání vzbudilo poměrně široký zájem u
dobové literární kritiky, přičemž ohlasy, až
na výjimku (J. Švandelík vytýkal knize
především poněkud konvenční obraz
závažného tématu) byly kladné.
Kompozice knihy je vyvážená, pečlivě
promyšlená, prozrazuje náznak stavebního
principu podle vzoru antického dramatu. Pro
svůj námět – složité postavení řeckých
emigrantů a jejich dětí v Československu – si
novela dodnes podržela určitou uměleckou
hodnotu z hlediska pronikavého zobrazení
vztahu etnické minority k majoritě, otázky
vztahu k vlasti původní a k vlastní tradici i k
zemi, která se na dlouhá léta stala
emigrantům domovem.
S odstupem doby na tomto příběhu Řeka
Michala a Češky Jany můžeme dále ocenit
živé dialogy, smysl pro humor, přesvědčivost
obrazu malého města, upřímnost v rovině
vyprávění příběhu, který představoval
ožehavé téma i z hlediska kulturní politiky
státu, a zvláště v postoji příslušníka řecké
národnostní menšiny ve vztahu k domovu
starému i nově nabytému. Kritice poněkud
vadil „deus ex machina“ v podobě smrti
hrdinky Jany, jíž autor vyřešil dilema
zamýšleného návratu do vlasti svých předků.

Vzpomínky a jubilea
Kvůli neštěstí je konec románu otevřený.
Po roce 1989 se Makris jako prozaik
výrazněji již neprojevil. Ve sporadicky
otištěné povídkové tvorbě po roce 1989
opustil námětovou oblast prózy s pracovní a
společenskou tematikou a přešel k žánru scifi v povídce Koho bohové milují.
K řecké menšině
Řecká menšina v České republice je z
mnoha aspektů zvláštní skupinou. Lze
hovořit o „českými Řeky“ uvědomované
„dvojí etnické identitě“, tj. o uvědomování si
vlastního řeckého původu a zároveň vnímání
České republiky jako svého (druhého)
domova. Řekové se plně a úspěšně zapojili
do společenského života, přičemž byly
současně zachovány jejich národnostní
vědomí, národnostní integrita a navíc byl
uchován pocit národní příslušnosti. To se
projevilo také dobrovolným masovým
návratem do původní vlasti, ale i tím, že
navrátilci vzpomínají na Československo a
Českou republiku v dobrém jako na svou
druhou vlast a rádi se sem krátkodobě
vracejí. U „českých Řeků“, kteří zůstali v
Česku, etnologové předpokládají jejich
postupnou asimilaci a snižování počtu
příslušníků řecké národnostní menšiny u nás.
Avšak v současnosti především v Praze
dokonce mírně vzrůstá počet obyvatel řecké
národnosti, neboť vedle řeckých podnikatelů
je ve městě i mnoho řeckých studentů, kteří
nejsou potomky emigrantů, ale jsou to
Řekové narození v Řecku. Někteří řečtí podnikatelé a studenti zůstávají z nejrůznějších
důvodů v České republice, nacházejí tu české
partnerky, usazují se a zakládají rodiny. Důvodem, proč v místech, kde dříve existovala
početná řecká komunita, zůstali ve větší míře
obyvatelé hlásící se k řecké národnosti, byla
mnohdy skutečnost smíšených řecko-českých
manželství, která dnes dokonce převládají.
Československa, resp. později z České
republiky, většinou odstěhovaly zpátky do
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Řecka a jsou u nás v současnosti vzácné.
Mnoho členů řecké menšiny se narodilo až v
exilu a s ohledem na všeobecnou politickou
situaci neměli ani možnost Řecko navštívit.
To se u nich projevilo i výslovností řečtiny.
„Čeští Řekové“ se po dlouhém pobytu v
exilu dostávali v Řecku do situace, kdy jsou
chápáni jako cizinci a naopak v Československu patřili kvůli pěstovanému pocitu
národnostní identity k výrazně odlišné
národnostní menšině.
Ze své zkušenosti mohu říci, že v 90. letech
20. století se Řekové v okresech Bruntál,
Jeseník, Opava nebo Ostrava zařadili
mnohdy ke špičce zdejších podnikatelů,
zvláště v oblasti turistického ruchu, autodopravy, potravinářského, dřevařského i
nábytkářského průmyslu a samozřejmě jako
majitelé restaurací (není-li to skrytá reklama,
doporučuji u příležitosti návštěvy Krnova
poobědvat ve skutečné řecké restauraci
Hermes).
Řečtí emigranti u nás založili řadu tanečních a pěveckých souborů (převážně folklorních). Několik z nich působí dodnes.
Řeckou menšinu v české populární hudbě po
dlouhou dobu reprezentovaly sestry Martha a
Tena Elefteriadu, v Brně působí uznávaný
sochař, absolvent pražské AVU Nikos
Armutidis, grafik Fanis Ainacidis a výtvarník
Lefteris Joannidis. Poměrně pravidelně se
konají celostátní svátky řecké kultury, poslední s mezinárodní účastí a ve skutečně velkém rozměru se konal 21. - 23. června 2002
v Krnově, pořádají se četné řecké zábavy a
kulturní vystoupení zdejších řeckých souborů
na akcích organizovaných v rámci řecké
komunity u nás.

Libor Martinek

Recenze, glosy, úvahy
Libor Knězek pokračuje
Po Horečkovi, Kalusovi a Drozdovi prezentuje Libor Knězek Pavla Tobiáše (1932-1996),
autora, jenž přímo vyzývá k činnosti svou mimořádnou osobností v životě i díle. Knězek
označuje žánr, v jehož mantinelech naplňuje summum vědění,
jehož dosáhl heuristicky, studiem, event. poznáním díla a jež pak
systematicky předkládá jako „čtení o životě a tvorbě“. Tím
nepochybně chce říci, že nejde tak úplně ani o biografii, ani o
monografii v literárněteoretickém smyslu. Že svého cíle –
shromáždit materiál tak, aby hlasitě hovořil a zřetelně artikuloval
pravdu sám o sobě, aniž je třeba doplňovat jej výkladem a
prohlubovat jeho řeč – chce dosáhnout přesto přese vše v nejvyšší míře. Knězek kupí vskutku množství dokumentárního
materiálu, osobního i nadosobního, vzpomínek, korespondence,
autorských zpovědí i sekundární literatury, ale i řadu citátů z díla
autorova; pracuje s ním jako zkušený literární historik a řadí
většinou chronologicky tak, aby nakonec vyplynul - fixován
mnohdy mimořádnou Knězkovou schopností narativní, aniž by šlo o pouhou faktografii –
plastický, proměnlivý, živý a dramatický i tragický obraz života tak plného nadějemi a tak
bolestně zmařeného neúprosným osudem.
Po Horečkovi (S Radhoštěm v erbu – 2004), Kalusovi (Z hor mne nikdo nevyláká – 2005) a
Drozdovi (Pouť za pravdou života – 2006) je tu Cesta z hořícího kruhu (2007) o Pavlu
Tobiáši, pojednání o člověku těžce postiženém, ale silném, nepokořitelném, vnitřně vyspělém
do odolnosti především úpornými bolestmi tělesnými, ale též duševními, jež statečně nesl
často s nelidským utrpením, o člověku, z něhož nicméně právě takovýto život nakonec
vysoustruhoval ranami osudu především celistvou osobnost hluboké lidskosti i uměleckého
talentu přes všecka příkoří urostlou…
Při vší jejich spontaneitě miluji básníky, kteří tvořili velkou poezii a současně psali ryzí
eseje o ní, plné originálních myšlenek mimo čas i prostor (Baudelaire, Mallarmé, Verlaine,
Apollinaire, Březina, Nezval). Zdaleka nikoli tak vysoko nevzlétl ještě Pavel Tobiáš ve svých
básnických počátcích, bylo však na první pohled jasné, že je básník a poeta od počátku
přemýšlivý. Psával dlouhé dopisy jako průvodce básní, které nabízel. Byly to v podstatě právě
už ucelené eseje vymykající se a zcela „odcizené“ hektické době, kdy vznikaly – v polovině
padesátých let, v čase boha zla, „vévodící“ poezie budovatelské a občanské, kdy šlo o „zoon
politikon“, od které se Tobiáš odvracel. Neboť jeho představy o čisté poezii byly se
schematismem a frézismem nesmiřitelné, jeho poezie chtěla růst z hlubin bohaté lidskosti – de
profundis bez oněch průvodních žalů z hlubokosti nevyrostlých, jakkoli on sám měl na ně
právo… Ačkoli, jak se zdá, Libor Knězek přes všecka pozitiva, jimiž charakterizuje poezii,
dává přednost próze, lituji, že Tobiáš poezii opustil.
Oceňuji ovšem Knězkovu akribii tam, kde se próze až minuciózně věnuje. Byla mu zřejmě
bližší než poezie, vznikající v době perspektivních nadějí na počátku Tobiášovy spisovatelské
éry a poněkud zakuklená v subjektivismu. Byla autobiografická (v prvním, životopisném dílu
své knihy z ní vydatně čerpá), o původci svědecká. Pomohla svou látkou, fabulí i syžetem
dovést knihu k vrcholu a k závěrečné kompoziční tečce. Nicméně tak, jak Knězkovi leccos
uniklo v Tobiášově poezii, tak zřejmě bez záměru pomíjí jednu dost nežádoucí věc v próze.
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Zatímco se poezie zpravidla píše zblízka, próze svědčí odstup! Zdá se mi však, že
Tobiášova próza tu distanci postrádá. Že je spíše spjata s jeho senzibilitou niternou a jen volně
s jeho myšlením o světě, sociabilitou vůbec. Je to dáno pravděpodobně tím, jak naléhavé,
tíživé jako jařmo bylo téma Tobiášovy víc než autobiografické „narativní gramatiky“, takže
onoho odstupu byl by mohl dosáhnout až v čase pozdějším…
Nazývá-li Knězek svá zasloužilá díla „čtením“, zřejmě nepovažuje za nezbytné zatížit je
navíc hlubší, poetologickou analýzou tvorby svých protagonistů. Kupodivu natolik o nich píše
způsobem až fascinujícím, že mu to poučenější čtenář s respektem odpouští…
Drahomír Šajtar
Foto Eva Kotarbová: Drahomír Šajtar



Oldřich Šuleř: Třetí strana mince
Projev při křtu knihy

Kniha Třetí strana mince je komponovaná próza a to nikoli na postupně se rozvíjejících
osudech protagonistů a jednosměrným vývojem děje, ale na základě rámcového záměru,
kterým je těsné propojení formy historizujícího výkladu s vyprávěním a povídkou. Mapuje
20. století od vzniku Československé republiky, skoro dvě třetiny století jsou pak zpracovány
na základě osobní zkušenosti autora.
Kniha je rozdělena do kapitol, první jsou Příběhy z Ostravy staré; ty se týkají doby po
vzniku Československé republiky, kdy – cit. „v přítulných hospodách nalévali pejzatí hebrejci
achtlík havířům, hamerníkům, štěrkářům, trhovcům a zelinářkám, také cikánům a potulným
muzikantům a kdejakému chvantovi a kocendrovi… a o kus
dál září do ulice výklady s přepychovým zbožím a před
nočními lokály čekají fiakry na panstvo a z velikých oken
dancingů se line tlumená hudba a ženy se češou na bubikopf
podle Josefiny Bakerové…“
Spisovatel se velmi poučil z historických a společenskosociálních reálií Ostravy z doby mezi dvěma válkami. Vidí
detailně a ostře negace vyplývající z hluboké sociální
rozdílnosti tehdejší společnosti, věnuje se především
nejchudším vrstvám, fenoménu Ostravy živořícího kolem dolů
a hald, kolem struskového tepla na jejich svazích nebo v
ubohých koloniích. Svým dílem autor poskytuje dojímavou
látku zpracovanou neotřelým jazykem s použitím výrazových
prostředků krásné literatury a dá se říci i poezie. Nejedna
metafora povyšuje Šuleřovu výpověď na výsostný umělecký artefakt. Však si poslechněte
třeba větu… „jak ohmatával ostré hrany škvíry, ucítil Tomáš chladný pramínek, olizoval jej
jazykem jako rampouch“. To mluví o závanu čerstvého vzduchu při závalu v dole… „hluk se
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vylamuje z uhelné jizvy“ (takovým veršem by dozajista nepohrdl třeba Jindřich Zogata ve
svých básních), „prameny kouře k nebi hořící na kobzoliskách se rozlévají jako voňavá mlha
po krajině“, „pokyvoval sivou hlavou málem až mezi koleny jako kůň v chomoutu“… „město
pochmurné a bezútěšné, které v kameni a železe zazdilo člověka“, atd.
Šuleř je v líčení míst obsazených člověkem často velmi sugestivní, viz např. dělnická
kasárna nebo haldy, užívá osobitých tvarů slov, slov nově zalomených, v jejichž podloží je
hovorový jazyk zbarvený místními výrazy, každou chvíli překvapí tvarem, který ucho či mysl
čtenáře se zalíbením přijme.
Druhým oddílem jsou Příběhy z Ostravy válečné, která v lidech pracujících v těžkých
provozech dolů a hutí provokovala kromě solidarity také neskutečnou krutost, žerty, v nichž
šlo doslova o život. Až neuvěřitelný je vztah plný šikany k totálně nasazeným studentům, k
nováčkům, kteří s dělníky tvrdě bojovali o své pozice a v mnoha případech o zachování své
existence. Pronikavě a bez příkras vidí autor knihy antagonismus ve vztazích dělníků a
vzdělanců, přikořeněný akcelerujícími negativními vlastnostmi jedinců. Tím dělnictvo
individualizuje, nesdílí tak dávný názor levicových historiků o jeho pevném postoji a frontální
solidaritě v boji proti fašismu. Hlavní postavou je zde Tomáš, gymnazista totálně nasazený
na práci v dolech. Už odtud můžeme zřetelně sledovat autobiografické prvky Šuleřovy prózy.
Ty dál pokračují postavou Jindřicha Pelíška, redaktora rozhlasu, z oddílu Příběhy z Ostravy
budovatelské a Slávka Petáka, strojníka od elektrárenské turbíny, v kapitole Příběhy z Ostravy
normalizační.Všechna pracoviště hlavních protagonistů jsou ztvárněna výjimečně věrně,
protože jimi autor nuceně prošel.
Kniha vrcholí kapitolou Příběhy z Ostravy normalizační, i když je v závěru ještě krátká
zmínka nazvaná Ostrava sametová. Tu tam cítím už jen jako pro úplnost, pro formální svorku,
nehraje však v knize podstatnější roli.
Inteligent, jak se dělníci o redaktoru Petákovi z vrcholného oddílu knihy vyjadřují, se s
dělníky pomalu ale jistě sžívá, získává jejich důvěru, chová se k nim bez nadřazenosti ve
snaze porozumět jim a vyhovět v práci. Nicméně nenechává se strhnout ani vtáhnout do dějů,
které neodpovídají úrovni jeho vzdělání ani povaze. V jedné chvíli, když dělníci při odstavení
turbíny meditují nad pravdou, kdy jeden z nich vysloví přání vlastnit krabičku pravdy,
pokládá Slávek znepokojující otázky intelektuálně zpochybňující takové přání. Ptá se: Kdo by
ji měl vlastnit? Jak by ji získal? Bojem? Jak by ji bránil proti zneužití? K čemu by ji
používal? V zájmu jaké spravedlnosti? Čí spravedlnosti? Tady se ukazuje zdánlivá propast
mezi myšlením zastupitelů obou společenských tříd, ta se vzápětí laskavě vyrovnává použitím
lidového říkadla, které v sobě hlubokou pravdu o fenomenu pravdy obsahuje: „Pravdu
něudusiš, choč je zakopano, dycky čistě stane, jak to slunko rano.“
V tomto duchu se nese závěr Šuleřovy prózy. Tam směřuje. Je to smíření na konci bouří, je
to nová bouře zaseta povstávajícím vánkem – ale vánkem už z jiných rotací, jiné vůně,
vánkem, který semena života přenáší crescendem těžce zaplacených, přesto neúčinných
poučení z místa na místo, z času do času.

Lydie Romanská
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Rozhovor
Dekadentní podzim Jana Kunze
S básníkem a hudebníkem Janem Kunzem
jsem se sešla, abychom si popovídali o jeho nově
vydané sbírce Dekadent dezert. Samozřejmě že
nezůstalo jenom u této knihy. Dotkli jsme se i
dalších zajímavých témat. Dekadent dezert je
Honzova v pořadí druhá oficiální kniha a v současné době ji prezentuje v hlavních kulturních
centrech České republiky.
Čím je Dekadent dezert nový?
,,Zatímco moje prvotina Hičhaikum byla spíš
lyrická a mladicky hladová, Dekadent dezert je mnohem otevřenější, chcete-li,
provokativnější. Kniha je inspirována městským prostorem a jsou v ní zachyceny neobvyklé
pohledy na obvyklé věci. Texty jsou příběhovější a dotýkají se témat, která sice všichni známe,
ale spousta z nás se je bojí pojmenovat. Konzervativnější čtenáři asi budou mít problém
knížku pochopit a správně interpretovat, v knize se objevuje víc linií a vrstev, dá se číst
různými způsoby.“
Většina lidí, kteří přijdou s něčím jiným, je zpočátku nepochopena. V historii umění je
řada takových případů.
,,Prezentovat kontroverzní názor, text, pohled na svět je vždy spojeno s rizikem
nepochopení. Nedávno mi jeden student řekl, že ze mě sice žádný Nezval nebude, ale že jako
jeden z mála lidí na literární scéně „mám koule“ říct některé věci nahlas. Pobavilo mě to a
taky potěšilo. Lidi se bojí jít ven se svými názory, jsou opatrní. Já nechci dělat smířlivé věci.
Je třeba vzbuzovat emoce. Musíme překračovat zavedené formy. Bohužel ten, kdo se liší a
vystupuje z řady, je u nás vždy nepohodlný.“
K prezentaci sbírky máte moderní plakáty a pohlednice ve street-artovém stylu. Ve
stejném duchu je pojata grafika celé knihy?“
„Ano, grafika celé knihy vychází ze street-artu. I toto pojetí překračuje klasické vnímání
básnické sbírky. Chtěl jsem udělat knihu, která reflektuje dnešní dobu jak textem, tak
grafickým zpracováním. Tady bych rád zmínil výbornou práci grafika Jana Gřeška, který beze
zbytku naplnil moje představy o výtvarné stránce knihy.“
Myslím, že mladé lidi to může zaujmout.
,,Je to kniha pro mladé čtenáře, ale jak víme, mládí je stav ducha. Kterýkoli otevřený člověk
si v ní může najít svoje. Problém budou mít jen zkostnatělci.“
Ty sám působíš v nakladatelství Perplex, které se snaží pomáhat mladým
talentovaným autorům. Nebojíš se, že byste se mohli s kolegy ve výběru textů mýlit?
,,Mýlit jak mýlit, náš největší problém je, že celé nakladatelství je nezisková aktivita a
sehnat peníze na knížku je někdy sisyfovská práce. Všechno děláme ve volném čase s omezenými prostředky. Myslím, že Perplex za dva roky existence udělal spoustu práce a do
budoucna chystá velmi zajímavé knihy. A co se týče toho mýlení: nikdy samozřejmě nemůžeš
vědět, jestli náhodou zrovna neodmítáš budoucího zasloužilého laureáta, ale to my neřešíme.
Vydáváme to, co se nám líbí a co si myslíme, že stojí za přečtení. A dobrá prodejnost našich
knížek potvrzuje, že zatím máme šťastnou ruku.“
Vraťme se ale zpátky k Dekadentu. Co bys na sbírce zdůraznil?
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Rozhovor
,,Dekadent dezert je kniha pro lidi s otevřenou myslí, jejichž teritoriem a hřištěm je město a
jeho lidé. V knize se vine příběh, který si musí objevit každý čtenář sám, ale jednotlivé texty se
samozřejmě dají číst i na přeskáčku, nezávisle na sobě. Je na člověku, jakou variantu si zvolí.
Pozorný čtenář odhalí různé textové a grafické odkazy a vychytávky, kniha je komponovaná.
Mezi kapitolami i texty jsou spojitosti a vztahy.“
Jak probíhá prezentace knížky?
,,V listopadu byla kniha postupně uváděna v Praze, Brně, Ostravě a v Olomouci na knižním
veletrhu LIBRI. Jednotlivé pořady měly podobnou strukturu, ale vždy byly trošku jiné.
Návštěvníci se mohli těšit na autorské čtení z nové knihy a zajímavého hosta, vyvrcholením
večera byl můj hudebně-literární projekt s videoprojekcí. Knihu jsme představili samozřejmě
také v Opavě v Café Evžen. Jako můj host a zároveň kmotr knihy vystoupila pražská kulturní
ikona, spisovatel, herec, hudebník a režisér Tobiáš Jirous.“
Rozhovor vedla Zuzana Kůrová (studentka Slezské univerzity v Opavě)

Jan Kunze - Dekadent dezert



Členské příspěvky Obce spisovatelů se pro rok 2009 zvyšují takto:
pracující 500 Kč, senioři 250 Kč.
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Prosincová
Zima zlodějka kradla nám teplo zpod kabátů
sála je z úzkých úsměvů knoflíkových dírek
z mělkých ušních trychtýřů
z kanýrků kůže nad rukavicemi
vítězně halasila větrem
štědře nadělovala sníh ztichlým ulicím
a my nespěchaly
když jako háček rybě do krku do mého zaryla
se slova
Dnes mi potvrdili rakovinu
Jak bezmocný kapr lapala jsem po dechu
bezhlesně křičela na břehu svých jistot
a město jiskřilo girlandami vánočních neónů
já jenom mlčení a dusila se bezeslovím
Zima zlodějka pečlivě zametala tvoje i mé stopy
aby zůstalo jenom nic - bílé prázdno
ten obraz každodenní cesty
kterou bez prodlení spěcháme až na konec

Za oknem vlaku
Kostelík na obzoru
a za kopcem
jakoby staletími unaven
pokládá šedou báň
na rozoranou zem
modlitby tisíců zasévá
do hlubokých brázd
ať mě miluje
ať se uzdraví
ať se narodí Každý den rok za rokem
milost Páně
i hlína mlčí
Voda nesvěcená
déšť za oknem vlaku
láme obrazy
vločkami sněhu zebe
i hejno vran
když uždibují oblohu
a do smutečního halí
kostel za kopcem
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Laskavý neřád
(z rukopisu povídkové knihy s pracovním názvem Jak se stát tlustým andělem)
U plotu chaty přibrzdil poněkud opotřebovaný trabant. Ač bylo horko k zalknutí, vykulil se
z „auta” mladý kudrnatý muž a na nohou měl gumové holínky. Pak se objevilo neuvěřitelně
umouněné dítě, které mělo na hlavě přímo andělské kremrole. Jako
poslední opustila zmíněný povoz hezká žena s čokoládovýma očima,
v bílé krajkové halence a modrých pánských trenýrkách.
Měla jsem právo se domnívat, že den bude vzrušený. Pán k nám totiž
přivezl čtyři hnědobílé králíky a žádal mého manžela, aby ty chudáčky
zabil. Jinak prý je sklátí králičí mor. Můj muž zčerstva popadl koš,
v němž chlupáčci seděli a jaksi příliš lehoučce jej zvedl do vzduchu. I
na dálku jsem viděla náhlý údiv v jeho tváři… Držel totiž uši
proutěného koše sice pevně, avšak králíci přesto zůstali přikrčeni v
kufru auta. Proutěná přepravka neměla dno!
Zatímco si má drahá polovička hrála na kata, snažila jsem se zabavit
„čokoládovou” paní a dítě-kremroli. S ženou to šlo snadněji… Chodila si do naší garáže
v příliš krátkých intervalech nalévat do nabídnuté skleničky taktéž nabídnutou lahodnou
zubrovku. S „kremrolí” to ovšem bylo obtížnější. Chlapec vlezl do auta a otevřeným okénkem
halasil:
– Ta kráva, ještě mě tu vezme a chlapisko ubije moje MAZLY!!!!!
(Po chvíli se mi rozsvítilo, krávou byla myšlena jeho krajková matka a chlapiskem můj nic
netušící životní partner.)
Když jsem se dozvěděla od zubrovkou „navoněné” mladice, že dítě chodí už třetím rokem
do téže třídy, zanechala jsem zbytečných pokusů řídit hovor. Od onoho okamžiku jsem byla
vláčena okolnostmi. Nějak už to tenkrát dopadlo. Dokonce jsem ubránila své verše, když se
návštěvnice nabídla po páté štamprličce zubřího moku, že mi s nimi pomůže. Nepověděla –
kam…
Za jakousi dobu padlo rozhodnutí, že pojedeme za onou rodinou na jejich chalupu. Prý
vezmeme manželovu kolegovi nářadí, potřebné k domácím opravám. Pobrali jsme též
zachovalé hračky po našem příliš vzrostlém synovi, ať si jich užije dítě-kremrole, když už to
v životě zřejmě nebude mít vůbec snadné.
Manžel upozornil mne i našeho hocha na to, že rodina žije v netradičním prostředí, které se
dá vykreslit jediným slovem – změť. Zvědavost nás napnula k prasknutí. Slunce bylo též
připraveno na vše a den jevil se jako požehnaný, bylo dobré vyjet na výlet.
Po hodině ničím nerušené jízdy se před námi objevila cedule s nápisem N. Sjeli jsme
z hlavní cesty, abychom projeli uličkou, nad kterou se s chutí objímaly vzrostlé stromy. Ze
zeleného houští vykoukla střecha tušeného obydlí, co měla příliš úsporně položené střešní
tašky. Vypadala jako roztomilý opilec, kterému se svezla čepice na levé ucho. Snad kvůli
prostorové rovnováze jsme prudce zahnuli doprava…
Cestičkou od vchodu záhadného domečku, nebo domečku s překvapením (chcete-li), k nám
přicházel „holínkový” chlapík. Za ním se hnalo dítě „kremrole”, potom mladá ženuška
s nezaměnitelně hnědýma očima, tentokrát halena černými trenýrkami a blýskavou blůzkou z
brokátu.
Bylo na čase opustit vnitřek našeho povozu. Manžel tak učinil, já a syn nikoliv. Oněmělí
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jsme hleděli na skladiště věcí všude kolem, jejich soupis by stačil na tři povídky hutného
obsahu. K boku auta se ke všemu náhle přitulil jakýsi pes – boxer. Byl prašivý!!! A
z pomyslné zahrady běžely rovnou k nám za halasného bekotu zdivočelé ovce.
- Proč nevystupují? – ptal se pán v holínkách, aniž by nás jaksi pojmenoval. Bojí se psa,
zachraňoval situaci manžel. Nebáli jsme se psa, ovcí ani tazatele. Nevěděli jsme, kam položit
nohy! Situace byla neudržitelná.
Tu se odkudsi vynořila další svérázná postava, babička rodiny – jinak lékařka. Na spodním
rtu jí visela cigareta. Usmívala se mile a s napřaženou pravicí k uvítacímu stisku přeskakovala
haraburdí s takovou baletní svižností, až jsem byla jata obdivem. Na sobě měla zmuchlané
kalhoty s nedopnutým rozparkem. Tento nedostatek však byl zanedbatelný.
Zcela nepochopitelně se ze smetiště nemožného k oblakům pnul překrásný strom. Přímo
jsem pocítila nutkavou touhu usednout pod touto přírodní zelenou klenbou a vydechnout si od
vnitřního napětí. Ale pod dubem sedělo staré železo. A paní doktorka mne beztoho už
směrovala jinam. Za mudrování: Kam bych vás tak, paní spisovatelko, uprdelila, minula
lavičku, kde nebyl centimetr volného místa. Tu by si neposeděl ani mravenec, natož já.
Ach, jak jsem radostně upadla na zídku pod verandou stavení, pokrytou dlaždicemi, protože
se mi ze silných vjemů třásly nohy. V ruce jsem držela šálek vonící kávy. Poslouchala jsem
při lahodných doušcích filozofické úvahy stárnoucí dámy, která stále měla na dolním rtu
přilepen zbytek cigarety a stále vypadala zajímavě.
Mí dva mužští byli pozváni hospodářem na zahrádku. Posílala jsem za nimi oči. Viděly toto:
vzrostlé byliny neurčitého původu. Plot nikde, ale pečlivá branka. Hostitel branku odemkl,
otevřel, nechal návštěvníky vstoupit a zase zavřel. Nepochopila jsem nic z toho úkonu, šlo
snad o jakýsi tajný zahradní obřad? Vždyť docela dobře mohli projít oním prázdnem po plotu.
Leda, že si snad zahrada potrpí na bonton a nesnáší vlezlé návštěvy, dumala jsem.
- Tady mám rajčata – halasil pyšně hostitel. Kde? – ptal se můj muž a bloudil očima
polozoufale po divokém kvítí, bujarém plevelu. Chtěl totiž majiteli poradit, jak rajčata ošetřit
zaštipováním.
Aby toho nebylo dosti, po nenápadném upozornění svou ratolestí jsem i já uviděla, že do
stavení vede obrovská díra, jako by kdosi z děla vystřelil rovnou proti jedné z bočních zdí. Za
dírou je místnost. Vstupujete z nitra domu, klasicky, dveřmi. Zavřete-li za sebou ony
rozpraskané dveře, pak sestoupíte z podivného schodu, připomínajícího jeviště. Tak říkajíc –
v hledišti – sedí suchý dřevěný záchod a čeká, až se otočíte a vyšpulíte nahé půlky na celý
svět. A jen hory, hory jsou němým svědkem…
Při vzpomínce na onen „pokoj úlevy”, kde se vám promítá před očima film „Staré dveře” a
za pozadím film „Beskydy pokaždé jinak” – se mi natřásají útroby vnitřním smíchem. Ten
smích je čímsi jako bohatým rámem obrazu, který by se mohl nazývat Laskavý neřád.
V rámu jsou chyceny navždy ony postavičky se svým podivínstvím, zablácený pes, dobře
utajené rajčatové keříky, námi přivezená bedýnka hraček a výkřik pána domu – To jste neměli
vozit, oni to všechno roztahají a rozbijou…
A místo rozmáchlého podpisu malíře vidíte jeho bezmocně rozhozené ruce.
Já až po letech na ono zvolání odpovídám svým halekáním –Táááák ááááááááááááááť. A
ozvěna odpovídá – takaťtakaťtak.
Božena Klímová
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S podzimem
letky listí křídlí podzimem
nepošlapány plují mezi barvami
tma tence teplá
převrací kořínky trav
blíž k hladové hlíně
vrásčité hory se zase posunuly
chodí s námi v snách
ještě chci vidět rozednívání
nad řekou a nad horami
hledám cestu dovnitř živlů
dovnitř slotných slov
možná naposledy

Živly
bylo to
s živly se přiživit
oheň srdce zohnivit
země ve mně nejemně
vzduch naspermil voňavé klíny
voda vonná jako ras
vítr zvichřil vilné viny
živly lásky vysál čas
bylo to

Panta rhei
proč něco sdělovat o světě
o sobě
jiným i pro sebe
podeští měkne i beze slov
ticho nečeká na pohlazení
opilých metafor
někde se mrouská radost
ale co s tím
pořád všechno obvykle plyne
jako mrazivé mraky
jako řezanka řeky
nakonec v blekotu chvály
nádherní lidé
tě normálně spálí
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Čekání na tmu
Kdo by dnes čekal na tmu? Stejně se nedočká. Skoro všude ji prosvětlují zářící světla, reflektory,
neóny reklam, obrazovky a kontrolky, čidla různých elektrických spotřebičů. Do tmy si bereme s
sebou světlo. Snad jen myslivce v lese občas zastihne pravá tma. Na čekané se večer nečekaně otmí.
Někdy si také kvůli lovu přivstanou. Spěchají do lesa za tmy a čekají na
svítání, na první paprsky slunce, které přivábí zvěř.
Já jsem měla to štěstí, že jsem přirozenou tmu zažívala od nejútlejšího
dětství. Na hájence v lese, kde naše rodina bydlela, nebyla zavedena
elektrika. Se světlem petrolejky a jiných obdobných vynálezů se šetřilo. A
tak každý večer celá naše rodina čekala na tmu, kdy se pak rozsvěcovala
petrolejka. Nejdříve, a to byl obřad, otec u petrolejky zkontroloval, zda je
v ní dost petroleje. Sundal cylindr a zjistil stav knotu. Ten zastřihl,
nastavil ho do přiměřené výšky a nastala další fáze, ta nejdůležitější,
čistění cylindru. To byl zvláštní úkon, ve kterém byl otec mistr nad
mistry. Nikdo neuměl vyčistil cylindr tak jako on. Přichystal si tři kusy
novinového papíru a pomačkal je. Nasunul první pomačkaný kus do
křehkého skleněného cylindru a šroubovitým pohybem vyčistil nejdříve
vydulou a nejvíc zčernalou část cylindru od sazí. Druhým papírem se dočisťovalo a třetím papírem se
leštilo. Leštící papír se tahal ven jinudy, a to zúženým komínem cylindru ven. Nejméně deset minut si
otec dával záležet, ani jeden cylindr mu v životě nepraskl. Tuto práci zvládal víceméně po paměti a
cylindr se musel jen lesknout. Jak se leskne, vyšlo najevo, až se rozsvítilo. Do té doby jsme však my,
děti, při čistění cylindru čekaly na tmu. Pokud se otci zdálo, že není dostatečná, schválně čistění
cylindru prodlužoval. „Už je tma?“ dohadovaly jsme se jako děti mezi sebou. Seděly jsme kolem stolu
a čekaly na výsledek otcovy práce. Plamínek v lampě se konečně zažehl, nasadil se cylindr. Jakmile se
rozsvítilo, tak světlo daleko nedosahovalo. Jen kousek od světla jsme zase potkávaly tmu.
Pravou tmu jsme pak už jako odrostlé děti zažívaly hlavně při nočních návratech domů. Na cestu
jsme si nikdy nesvítily, světlo bylo na obtíž. Někdy nám sice vypomáhal jasný Měsíc a hvězdy, ale my
jsme čekaly na to, kdy už budeme konečně potmě v lese. Lesní cesta byla totiž po stranách lemována
temnou stěnou stromů a jen nahoře nad námi se táhl světlejší pruh nebe. Ten nás vedl. Tudy se šlo
dobře nejen pěšky, ale jezdilo se dobře i na kole. A bylo zbytečné dívat se dolů pod nohy. Dívaly jsme
se raději nahoru, na světlejší pruh nad sebou. Samozřejmě, uši jsme měly napnuté. Vyjeté koleje při
každém kroku nebo při jízdě vydávaly svůj typický zvuk. Pokud jsme zamířily blíže k příkopu, do
trávy, vše se ztišilo. Zkorigovaly jsme chůzi či jízdu o nějaký ten centimetr vpravo, vlevo, ale hlavní
směr byl nad námi.
I jako dospělí jsme se pak rádi vraceli potmě domů. Kolikrát jsme za tmy vystoupili i z auta,
abychom si s hlavou vzhůru tuto trasu prošli. Za ta léta se pouze jednou stal karambol. Ale i tehdy
sestra při pádu z kola měla štěstí. Při jízdě ve tmě narazila do stáda divočáků, které zrovna přebíhalo
kolmo cestu. Vše se odehrálo velice rychle, takže ani na velký úlek nebyl čas. Po pádu z kola byla
velice překvapená, že se neoctla na zemi. Místo toho se za podivného ryku ještě hezký kus svezla na
jednom či více hřbetech semknutého stáda. Teprve až sesedla ve strouze na zem, mohla přemýšlet, co
se vlastně odehrálo. To už bylo všude kolem ticho a tma. Ohmatala nejdříve svoje údy, a pak našla
kolo. Bylo pojízdné. Opatrně na něj nasedla. Tehdy prý se ve tmě nedívala dolů ani nahoru, jen jela.
Při pádu se jí nic nestalo, neměla ani jeden škrábaneček, jen na druhý den si za světla vybírala z vlasů
dlouhé štětiny.
Čekání na tmu bývalo a stále pro nás je tajemnou záležitostí. Vždyť to není jen tak potkávat tmu,
tmu s první hvězdou na obloze, tmu v měsíčním svitu, kdy vše kolem, obzvlášť na bílém sněhu, jiskří.
Anebo co tma tmoucí, kdy není vidět ani na krok, jen světlejší pruh nebe zůstává nad hlavou…

Gabriela Kopcová
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Informace
Můžeme mít radost!
 Literární historik PhDr. Libor Knězek, CSc., člen ostravského střediska Obce spisovatelů, je novým
nositelem Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje. Z Frenštátu si pro ni přijel 9. prosince 2008 do
Nové síně Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Významné ocenění obdržel z rukou hejtmana Jaroslava
Palase za knihu Cesta z hořícího kruhu, přibližující
život a dílo spisovatele Pavla Tobiáše (který v závěru
vysokoškolského studia onemocněl obrnou a do konce
života byl upoután na invalidní vozík). Knězkova
literárněhistorická publikace vyšla u příležitosti
Tobiášových nedožitých 75. narozenin. Pavel Tobiáš
byl jedním z prvních autorů, kteří do literatury vnesli
téma zdravotně postižených lidí.
Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje se již několik
let udělují tvůrcům popularizujícím životní problémy
handicapovaných občanů a myšlenku jejich integrace
do společnosti. Ocenění za rok 2008 také získali: ing. Pavel Löffelmann za filmový dokument Verše
pro dvě ruce, který je netradičním ztvárněním veršů sluchově postižené básnířky Elišky Vyorálkové,
přeložených do znakového jazyka. Dalšími oceněnými byli Roman Gábor (klient domova pro osoby se
zdravotním postižením a mentálním postižením) za kolekci obrazů a Marie Zachařová (klientka
pobytové služby Oáza pokoje ve Frýdku-Místku) za keramické dílo Proměna nálady.
(ko)

 Spisovateli Oldřichu Šuleřovi byla loni udělena cena E. E. Kische za knihu Třináctá komnata, která
se zabývá fenoménem literatury a vznikem literárního díla. Vyšla v roce 2007 v nakladatelství Mladá
fronta. Bližší informace o knize lze najít na příklad
v zamyšlení Jiřího Urbance, které je zveřejněno v Haló,
Ostrava! na webové adrese www.kotarbova.eu.
Citace: „Nejrozsáhlejší kapitolu věnoval Šuleř románu,
nazval ji Král prózy, a má téměř sto stran. Vyznává se tu
z obdivu k desítkám autorů především světové prózy, ale
také české (Čapek, Schulz, Durych, Řezáč, Kundera),
hodnotí je a interpretuje, hodně z nich cituje, aby ukázal
různé možnosti, jak lze psát román, dialogy, vnitřní monolog
aj. (přirozeně nás napadne, že právě tato pasáž Třinácté
komnaty by mohla být vhodným materiálem pro výuku dnes
módního vysokoškolského předmětu Tvůrčí psaní).“
(l)

 Jiří Urbanec obdržel Cenu Vladislava Vančury, kterou každoročně uděluje spisovatelovo rodiště,
Háj ve Slezsku. Za rok 2008 ji dostali Jiří Urbanec a režisér Jiří Menzel.

Blahopřejeme oceněným!
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Informace
 Autor tří básnických sbírek Lukáš Bárta podlehl před časem pokušení napsat román. Jeho
románová prvotina Průvodci vyšla nedávno v ostravském nakladatelství Repronis. Krátce
před jejím slavnostním křtěním v klubu Atlantik (20. 11. 2008)
o svém novém „knižním dítku“ prozradil: ,,Zhruba před rokem
a půl se mi zrodil v hlavě nápad, velice mlhavý. Nechal jsem
ho spát, ale on se občas budil a zcela suverénně nabýval
jasnějších obrysů, aniž bych třeba jen jednou usedl a začal
nad ním vážně přemýšlet. Tuhle vlastní pasivitu přičítám tomu,
že nemám s psaním prózy valné zkušenosti, jednoduše řečeno
jsem si nedokázal představit takhle rozsáhlý a dlouhodobý
literární „projekt“. Zavání to seriózní, vytrvalou, houževnatou
a důslednou spisovatelskou prací, což zcela odporuje mým
obvyklým tvůrčím metodám. Nakonec zvítězila zvědavost nad
tím nezmarem v hlavě. Nad tím, jak se jednotlivé motivy
spojují a vytvářejí cosi, co by snad mohlo být obsahově i
kompozičně celkem působivé. Zakázal jsem si autobiografický
román, třebaže bude takový dojem logicky vyvolávat – jedna z
narativních linií textu je vyprávěna v ich-formě gymnaziálním učitelem češtiny. Zábavný
román „ze školních tříd“ jsem však rozhodně nezamýšlel. A Průvodci jím ani nejsou. I tahle
negativní definice snad má určitou výpovědní hodnotu.“
Lukáš Bárta také upřesnil, že svou románovou prvotinu bere jako převážně lyrizovanou
prózu, „převlečenou báseň“. Uvidíme, jak se k ní postaví odborníci – literární kritici. Reakce
publika tvořeného převážně studenty byly v Atlantiku velmi příznivé. Snad proto, že
ostravský středoškolský profesor Lukáš Bárta si ke čtení zvolil část textu značně ,,lechtivou“.
(ko)
 Lydii Romanské byla dne 17. prosince 2008 udělena Unií českých pěveckých sborů
dirigentská Cena prof. Jana Šoupala za celoživotní sbormistrovské dílo. L. Romanská založila
se svým manželem D. Lidmilou několik pěveckých sborů. S Ženským komorním sborem D.
Lidmily pracuje už 33 let. Dlouhodobé bylo i její umělecké působení v dětském pěveckém
kolektivu Cantabo (29 let), jehož vystoupení mohli slyšet posluchači v ČR a v dalších
evropských zemích.
(red)
 Posledním ze tří loni vydaných knižních titulů Oldřicha Šuleře byla kniha Třetí strana
mince, která byla slavnostně, za přítomnosti primátora města Ostravy Petra Kajnara, pokřtěna
v knihkupectví Librex 14. listopadu 2008. Se svým zamyšlením nad knihou vystoupila Lydie
Romanská, ukázky četl Zdeněk Pavlíček, zpěvem provázela Sandra Schwarzová. Akce se
zúčastnil i tým výrobců knihy z vydavatelství Montanex Pavla Starovičová, Miroslav Vlček a
ředitel Aleš Rett.
Literární kavárna byla při této akci do posledního místa obsazená, a to nejen ostravskými
příznivci díla Oldřicha Šuleře.
(rom)

22

Informace
 Ostravské středisko Obce spisovatelů se po čtvrté v loňském roce (třikrát v Ostravě, jednou
v Památníku Petra Bezruče v Opavě) prezentovalo 24. 11. na Komorní scéně Aréna. Výběr
autorů provedl Zdeněk Pavlíček, účinkovala už osvědčená skupina, kde herečku Zuzanu
Růžičkovou vystřídala Lenka Pavlíčková.
Stává se pomalu tradicí uvést v tomto pořadu hosta. Po Vladimíru Křivánkovi, který byl
hostem 18. června, to byla 24. listopadu plzeňská básnířka Karla Erbová; ta byla druhého dne
hostem Lydie Romanské v knihkupectví a literární kavárně Academia a 26. 11. v Místecké
Viole, kam byly obě autorky pozvány na literární čtení s besedou.
Pořad má správnou propagaci, a tak se nemusí jeho tvůrci obávat o návštěvnost. Tvorba
spisovatelů žijících v našem kraji veřejnost zajímá, není lhostejná ani studentům, lépe řečeno
osvíceným středoškolským profesorům, kteří své žáky přivádějí.
Pokud se ohlédneme bilančně, pořady ostravského střediska OS podpořené grantem
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz měly úspěch. Dík patří autorům, kteří poskytli
své práce, interpretům, a především Zdeňku Pavlíčkovi, scenáristovi a režiséru pořadů cyklu
Ostrava město poezie.
Budeme se těšit, že grant určený pro pořady Ostrava město poezie bude ostravskému
středisku OS udělen i v roce 2009.
(lr)

 K přestěhování ostravského střediska OS: Na počátku léta 2008 bylo ostravské středisko
Obce spisovatelů ve fyzické režii Jany Stonišové, Evy Kotarbové a Lydie Romanské
přestěhováno do prostor Knihovny města Ostravy. Téměř po roce od přemístění můžeme
konstatovat, že se nové místo nijak negativně nepodepsalo na práci a fungování agendy
Obce. Ušetřily se peníze za drahý nájem - nájemné v knihovně je spíše symbolické, činí 200
Kč měsíčně. Je v něm zahrnuta cena za čtyři úřední dny v měsíci a za místnost určenou ke
schůzkám výboru. Za symbolický poplatek lze využít hudební sál k literárním akcím pro
veřejnost.
Přestože nemá tajemnice Jana Stonišová k dispozici samostatnou místnost, provoz knihovny
v daných prostorách neomezuje její práci. Ve finanční krizi, která dlouhodobě postihla Obec
spisovatelů, považujeme rozhodnutí o přestěhování centra ostravského střediska Obce
spisovatelů za šťastný krok.
(lr)
 Libor Martinek vydal v druhé polovině roku 2008 obsáhlou, téměř stoosmdesátistránkovou
studii v polském jazyce s názvem śycie literackie na Zaolziu 1920-1989. První oddíl knihy se
zabývá literárním životem na Zaolží v letech 1920 až 1945, druhý se zaměřuje na období
1945 až 1989.
Kniha je napsaná a vybavená s důsledností vlastní jejímu autoru: je opatřena úvodním
slovem a doslovem, poznámkou o autorovi doslovu i o Liboru Martinkovi; má rejstřík autorů,
veškeré použité literatury a také anglické resumé z pera Simony Martinkové. (Kritiku zaslouží
text na obálce, který uvádí místo rozmezí let 1920-1989 léta 1920-1945.)
(rl)
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Z dílny polských autorů
Narodil se v roce 1951 v Olsztynu (Polsko), kde žije a pracuje jako novinář a redaktor deníku
Gazeta Olsztyńska. Debutoval v r. 1968 povídkou v harcerském týdeníku Na przełaj. Poezii
uveřejnil mj. v časopisech Borussia a Czas Kultury, v antologii Olsztyn w wierszach (Olštýn
v básních, 2003). Je autorem sbírek veršů Piecyk na niebie (Kamínka na nebi, Olsztyn, 2000),
Poezja w miejscach publicznych (Poezie na veřejných místech, Olsztyn 2008). Záznam
z autorského setkání M. Barańského se čtenáři v Olštýnu byl vydán na DVD pod názvem
PodróŜ do obrazów (Cesta k obrazům, Olsztyn 2005). Překlady pocházejí ze sbírky Wiersze
magnetofonowe (Magnetofonové básně, Olsztyn 2004) a Poezja w miejscach publicznych.

Žena říká, že je krásný večer
Mohl bys
napsat báseň
sedím v našem holubníku
v jedenáctém patře
a znovu odhaluji město:
sršni šustí když letí
nad vůni večeře a večerního chladu
město funí
za chvíli si lehne na všechny čtyři
jako pes

Obrys
Je mi líto chvil, které blednou
jako pohledy dívky
sedící na schodech
kadeřnictví
Odložil jsem ten dojem
na horní poličku paměti
ale sfoukl ho vítr
Zapamatoval jsem si jen
let kapesníku
s obrysem tváře
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Z dílny polských autorů

V supermarketu
Potkal jsem ho v supermarketu
s prázdnou krabicí od bot
namísto košíku
Oslovil mě německy
ohromený vším co viděl
co vypadalo jako obraz
z Godardova filmu „Alphaville“
Při pohledu na chřest v plechovkách
importovaných přímo z Hamburku
ještě zvolal: Konec světa!
To je vážně konec!

Noční program

Nemohl vyjít z údivu
že se vrátil do stejného města
které včera opustil

Nevinní ať už to znamená cokoli
mohli přijít o život
říká bývalý voják
nepřátelské armády
a krčí rameny

Večer mi zatelefonoval:
Poláci už nekonspirují
Poláci si už vybojovali
svobodu nedělních nákupů

Byli jsme nadšení
vysvětluje po šedesáti letech
a tady najednou střih
živé oči hledí
do čočky kamery
Někteří z vedených na porážku
se smějí aby ochočili strach
ještě jsou mladí ještě žijí
Hledím v noci do jejich očí
voják nepřátelské armády
zavírá víčka

Překlad Libor Martinek
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O ledačem
Aby oheň nevyhasl aneb srpnové louky plné sněhu
poněkud impresionisticky. Malý prostor,
krátký příběh či jen jeho výsek, náznak.

Film. Jeho podmanivé kouzlo, průnik do
jiného světa. Po celý svůj život jsem jej
vděčně konzumoval. Ale od loňského srpna
můžu skromně tvrdit, že jsem nahlédl i do
jeho černé kuchyně. Co na tom záleží, jestli
celý ten magický rituál zrodu trvá několik let
a jeho výsledkem je gigantický dvouhodinový opus, nebo zda se natáčení vejde
do jediného týdne a celistvá filmová báseň se
narodí o několik málo měsíců později?
Michal Starosta je studentem ČVUT
v Praze, nedávno složil bakalářské zkoušky a
směřuje k dvouletému finále s inženýrským
vavřínem v cíli. Znám jej už několik let, také
on prošel naším společným Gymnáziem Olgy
Havlové, povídali jsme si u maturitního
zeleného sukna. Teď se mi znovu ozval,
krásně „nepopražštěný“ mladý muž z Krásného Pole, a svěřil se mi se svým přáním
proniknout do filmové režie, dostat se na
FAMU.
Po technické stránce ví už o filmu tolik, že
když spolu vzácně rozprávíme u piva, musím
ho každou chvíli zastavovat a žádat o překlad
do jazyka nezasvěcených. Ale tvůrčí duch,
ten ho žene k režii. Míchat z těch působivých
ingrediencí, jež moderní technologie
nabízejí, novou realitu. Vyzývat diváka
ke hře světla a zvuku. A to se mi líbí. Znal
jsem Michala už před lety jako muzikanta,
textoval jsem mu písně, které si dodnes
absolventi gymnázia s kytarou rádi připomenou, když se někdy po půlnoci zapomeneme v ostravském Divadelním klubu.
A proto vím, že ho láká tvoření, fantazie,
imaginace.
Michal Starosta hledal námět pro
studentský film, který by mohl na FAMU
nabídnout. Seděli jsme mnohokrát nad
nejrůznějšími nápady, všechny jsme pak
během jediného večera zavrhli jako nepoužitelné. Nakonec mě napadlo projít své
staré povídkové texty, pojaté tehdy před lety

Atmosféra okamžiku. Tohle všechno mně
připadalo vhodné pro desetiminutový snímek, jehož cílem je zasáhnout především
emocionálně a ukázat, co dokáže kamera.
Zvolil jsem text s názvem Aby oheň
nevyhasl. Malá úzkostná vzpomínka na skutečnou nevydařenou party v podhorské chatě.
Setkání lidí, mezi něž život vrazil klín čehosi
nevyjasněného, nevyříkaného. Oslava odsouzená předem k nezdaru, k trapnosti a bolesti,
protože samota je nejhorší mezi lidmi, mezi
čtyřmi stěnami, ze kterých se dá utéct leda
pár metrů – do závěje a noci.
Michal Starosta mě požádal, abych z původní povídky vytvořil filmový scénář. To už
zatím přišlo léto a my jsme se začali znovu
setkávat v parných večerech nad oroseným
pivem u porubského Josífka.
Pochopil jsem, že filmový čas běží jinak
než ten náš. A že v krajině příběhu platí jiné
zákony. Přepisovali jsme, seděli u silnice a
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O ledačem
vypadalo to, že jsme podivně zaujatí
pozorovatelé. Jenže my už ve skutečnosti
promítali. Všechny desetkrát pozměňované
představy, které už teď snad budou vypadat
dobře, až je v sobě uzamkne kamera.
Natáčeli jsme začátkem srpna, ve dvou
lokacích. Chatu nám zapůjčil kamarád
Honzík. Tři dny trnul nad vším tím
těžkopádným, necitelným stěhováním kamery útulným prostorem dřevěnice. A naše milá
ochotnická sebranka se tři dny potila
v zimním oblečení, protože „až to všechno
bude hotové“, musí divák uvěřit, že za okny
praští mráz. Nezapomenu na scénu, jejíž
příprava a natáčení trvaly dobrou půlhodinu,
ačkoli ve filmu zabírá maximálně čtyři vteřiny. Navlékli jsme si tehdy bundy, kulichy a
pletené rukavice a pan režisér nás hnal
posečeným letním polem, aby měl ve filmu
také nějaký exteriér. Digitální čarování dnes
dokáže vymazat lenivou ospalost srpnového
poledne a vtisknout kyjovickému poli
zimomřivou rozechvělost ledna. Za plotem
jedné chatky postávala v ten den vyjevená
rodina. V trenýrkách a propocených nátělnících dívali se ti lidé na trojici šílenců
zvedajících nohy, jako by se brodili
závějemi...
Zbylé dva dny jsme natáčeli na gymnáziu.
Smál jsem se sám sobě, že nemám školy dost
ani za celý školní rok, a tak se ustýskaně
vracím i v srpnu. Dva dny jsme od rána do
večera oživovali bizarní snové obrazy
v opuštěných učebnách a kabinetech. To aby
se do filmu dostal též kousek uctivé
vzpomínky na surrealistické experimenty a
expresionistickou ponurost vyvěrající z nezvládnuté lidské úzkosti. Michal Starosta
mě zapřísahal, aby nemusel na premiéře fil-

mu mluvit.
„Co když se mě zeptají, o čem to celé je?!“
hrozil se, na tváři úsměv trošku zkyslý.
Trvalo další bezmála čtyři měsíce, než se
z natočených barevných střípků zrodila
působivá mozaika. O těch měsících nevím
nic, pomáhal jsem jen velmi sporadicky,
zejména při hrubém střihu. A v prosinci jsem
se dočkal. V klubu Atlantik jsme 12. prosince
2008 „spáchali“ další autorské čtení Bezejmenné skupiny. Vystoupili Jana Balcarová,
Karel Čížek, Daniel Ševeček, Honza
Ostřanský a torzo skupiny Dříve Dva, do
toho všeho praskal oheň v kamnech – pouhá
nahrávka sice, ovšem autentická, přímo
z Kyjovic, kde nám to v srpnu ne a ne začít
hořet... A jako zlatý hřeb přehlídky jsme
divákům slíbili film.
Technika neselhala, Michal Starosta napůl
ležel v první řadě, a třebaže si nehty nervozitou nekousal, tvářil se tak. Přišlo mi to
roztomilé, a tak jsem po něm každou chvíli
pošilhával, ačkoli jsem měl strach, aby mi
z promítání neutekla ani vteřinka.
Aby oheň nevyhasl je patnáctiminutovým
dílkem lidí, kteří se o film teprve ucházejí.
Ale jsem na něj pyšný, stejně jako na Michala Starostu. Díval jsem se velice pozorně
a po celý večer pak tajně přemýšlel uprostřed
živelných debat. Věřil jsem, že ve filmu se
zrcadlí náš život. Snad ano, ale podivným,
proměněným způsobem. Všechno, co k tomu
vede, lze totiž změnit. Jiné barvy, jiné hlasy,
zvuk kroků na podlaze, který se natáčel jindy
a jinde. Sníh, který dodnes nenapadl. Ve
filmu zůstalo tak málo z těch pěti letních dnů,
a přece to tam všechno je. Dobře jsem si
všiml.

Lukáš Bárta

Foto z archivu Lukáše Bárty: Scenárista L. Bárta s režisérem M. Starostou.
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Jak se dělají knihy v Opavě
Opavské nakladatelství PERPLEX vzniklo před dvěma lety jako společný projekt Martina
Kubíka, Dana Jedličky a Jana Kunzeho. To, co se možná jeví jako typická nadšenecká aktivita
poháněná „vyššími ideály“ a mladistvou energií, mělo nicméně ryze praktické důvody. Mladá
autorská generace, která v Opavě dozrála po r. 2000, si jen obtížně hledala cestu do edičních
plánů „velkých“ nakladatelství. Hlavním záměrem projektu bylo tedy vytvořit fungující
systém, který by umožnil vydávání knih podle aktuální potřeby a s dostupnými prostředky.
Zakládat v podmínkách současného knižního trhu nakladatelství zaměřené na nezavedené
autory z regionu je samozřejmě ekonomickou sebevraždou, a PERPLEX se ani nesnaží
fungovat jako typická vydavatelská firma. Je to nakladatelství, jehož aktivity jsou
nevýdělečné a pro všechny zúčastněné představují hodiny dobrovolné práce ve volném čase.
Možnosti jsou - logicky - omezené a ediční plán není v porovnání s komerčními
vydavatelstvími nijak rozsáhlý. Vydávání a propagaci knih hradí PERPLEX z vlastních
prostředků, z finančních příspěvků samotných autorů, ze sponzorských darů a z příležitostných grantů a dotací.
Od založení v r. 2006 vydal PERPLEX čtyři knihy a v r. 2008 k nim přibyly ještě další dvě.
Ačkoli bychom od malého nezávislého nakladatelství čekali spíše útlé brožované sešitky, jde
o plnohodnotné knižní publikace s profesionální grafickou úpravou a kvalitním knihařským
zpracováním. Kvalita přitom není vykoupena cenou - knihy se prodávají za méně než 100 Kč,
což při odečtení běžné knihkupecké marže představuje vlastně cenu nákladovou. Knížky jsou
k dostání v síti knihkupectví Academia (Ostrava, Brno, Praha) nebo přes internetový obchod
na stránkách nakladatelství. Lze je také zakoupit během akcí, které PERPLEX pořádá (volný
cyklus literárních večerů Nadějné vyhlídky je v Opavě už dobře zavedenou značkou).
Nakladatelství se zaměřuje převážně na poezii autorů z opavského regionu a tuto scénu
systematicky mapuje. V budoucnosti by oblast působnosti chtělo rozšířit i na další autory a
žánry; například na r. 2009 bylo předběžně ohlášeno vydání dvou prací překladových. Více
o aktivitách nakladatelství na webové stránce www.perplex.cz.
Dan Jedlička



28

David Bátor – V kraji dvou židlí

O ledačem
Aréna, větrné mlýny a poezie
Na pořadu Ostrava město poezie, komponovaném z ukázek díla současných autorů
ostravského střediska Obce spisovatelů, jsem byl 24. listopadu 2008 už potřetí. Nemám tedy
žádnou bulku a cítím se dostatečně
oprávněn hodnotit. Vezmu to zcela
stručně, z hlediska impresionistického
(jako Miroslav Stoniš v první ukázce
večera).
V Aréně se mi líbí. Ta obýváková
atmosféra na jevišti, jednou houpací
křeslo, tentokrát sofa a almary z Kafkova brka, které se tu inscenuje s obrovským úspěchem, a já osobně jej
viděl dvakrát, dokonce brzy po sobě. A
lahvinka vína. Řekl bych, že nás bylo v
publiku víc, kdo jsme měli chuť
přisednout ke stolu interpretů a dát si
taky kapku. Lydie Romanská, Lenka
Pavlíčková, Pavel Liška a Zdeněk
Pavlíček, režisér všech tří uskutečněných pořadů, zmíněnou útulnost podvečera podporovali,
takže jsem v tom tichu cukrovaném krásnými slovy občas málem klímal. Věřte, že to není
myšleno pejorativně. Koneckonců, každou chvíli mě něco opětovně probíralo – třeba ta
poznámka o desetihodinovém křtu mého románu… Ale kdeže, Lydie, křtít jsem přece začínal
až o sedmé, nikoli v pět, jak bývá zvykem.
Speciálním hostem pořadu byla tentokrát básnířka Karla Erbová, která za námi přijela až z
Plzně a zakončovala první půli večera předčítáním ze svých sbírek. Slastně jsem se pásl na
tom hrobovém tichu posluchačů, na tom vřelém hlase a
pomalu plynoucích, moudře prozrálých verších. Odcházel
jsem s přáteli ihned po skončení, stačil jsem ještě převzít
čerstvě vytištěné číslo Nových břehů od Davida Bátora, se
kterým jsem se viděl třikrát v životě – a pokaždé tady. Když
jsem se šoural pasáží a podvědomě se připravoval na tu
ledovou facku předčasné zimy, kterou mi bůhvíkdo vlepí
hned ve venkovních dveřích, opakoval jsem si v duchu ten
krásný verš, který mi uvíznul z předčítání Karly Erbové:
„Tohle už se netýká mých větrných mlýnů“. A pokud to snad bylo trošku jinak, nevadí. Na
jaře se těším do Arény. Na čtvrtý autorský večer. Bude se mě každopádně týkat, tak či onak.
Lukáš Bárta

Foto Eva Kotarbová: 1. (zleva) Zdeněk Pavlíček, Lenka Pavlíčková a Lydie Romanská, 2. Karla Erbová.
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Hodnotíme, plánujeme
Činnost ostravského střediska OS v roce 2008
Kontrola plánu činnosti střediska OS za rok 2008 – zveřejněného v Průhledech č. 1/2008.
1. Byla vydána dvě čísla zpravodaje OSOS Průhledy (květen, listopad).
2. Uskutečnila se tři profesionální čtení v Aréně (duben, červen, listopad).
3. Ostravské středisko OS zajistilo pro Hlavnici A. C. Nora porotu i edici sborníku a také
účast spisovatelů na vyhlášení vítězů v září (Romanská, Stoniš, Šuleř, Urbanec).
4. Multižánrového festivalu Bezručova Opava se středisko zúčastnilo pořadem z tvorby
našich autorů (v září 2008 v režii Z. Pavlíčka).
5. Soutěž Rožnovský fejeton byla vyňata z programu ostravského střediska. R. Sobotka, jeden
z organizátorů, přispěl svou činností k úspěšnému průběhu této akce.
6. L. Martinek, L. Romanská, J. Urbanec a F. Všetiška se zúčastnili mezinárodního setkání
spisovatelů v Českém Těšíně (červen 2008).
7. Čtení k celostátnímu Dni poezie se uskutečnilo jako třetí pořad Ostrava město poezie v Komorní
scéně Aréna (24. 11. 08).
8. V tomto bodě se z devíti položek splnilo osm (spolupráce s Čs rozhlasem, s PPB v Opavě,
s knihovnou PB v Opavě, s Knihovnou města Ostravy, s Komorní scénou Aréna, se
Syndikátem novinářů, s nakladatelstvím Žár Ostrava, s příhraničním časopisem Sztuck).
Ustala spolupráce s trnavským literárním klubem.
9. Jan Kukuczka vedl Kulturní sdružení Bezručův kraj.
10. Jan Kukuczka se podílel na vydávání Listáře KS Bezručův kraj.
11. Libor Knězek se věnoval spolupráci s Literárním klubem Petra Bezruče.
12. Jan Kukuczka vedl umělecký kolektiv Místecká Viola ve F-M.
13. Eva Kotarbová vydávala internetové noviny Haló, Ostrava! (www.kotarbova.eu).
14. Spolupráce s internetovými novinami Subjektivník pokračovala i v loňském roce.
15. Za členy OS ostravského střediska byli přijati Lukáš Bárta, David Bátor, Bohuslav
Kobliha, Miluše Anežka Šajnohová a Sylvie Stankušová.
16. Pokračovala spolupráce s jmenovanými autory: Dan Jedlička byl pozván na schůzi střediska a
referoval o tom, jak se v Opavě vydávají knihy, s Janem Kunzem a Lukášem
Průšou byly udržovány kontakty, předsedkyně dala prostor dvěma začínajícím autorům
z gymnázia Wichterleho, žákům L. Průši – Karlu Střelcovi a Michalu Místeckému; ty uvedla
v knihkupectví a kavárně Academia. Zúčastnila se křtu nové knihy J. Kunze (Dekadent dezert),
Lukáš Průša byl se svými studenty účasten několika čtení a literárních besed se členy střediska.
17. Křtu nových knih se účastnil omezený počet členů našeho střediska.
18. L. Romanská spolupracovala s Literárními novinami jako recenzentka i jako autorka veršů
a povídek. Spolupracoval také Jiří Urbanec.
19. L. Romanská i J. Urbanec se zúčastnili všech akcí pořádaných Radou OS v Praze.
20. Předseda Rady OS V. Křivánek navštívil v červnu Ostravu. Představil se při čtení na
Komorní scéně Aréna 18. 6. a téhož dne v hodinovém vysílání Českého rozhlasu, studio Ostrava.
21. Valné hromady OS v Praze se zúčastnili: D. Bakalová, D. Bátor, E. Kotarbová, M. Kracík,
J. Kukuczka, L. Romanská, S. Stankušová, J. Urbanec.
22. Obě členské schůze proběhly podle plánu v květnu a v říjnu.
23. Hodnotící závěrečné setkání se uskutečnilo 11. 12. 2008.

K plánu činnosti pro rok 2009
Plán se bude měnit jen v několika bodech:
1. Pokusíme se změnit vzhled i rozsah Průhledů a vydat více než dvě čísla ročně.
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2. Profesionální čtení v Aréně uskutečníme dvě, pravděpodobně v červnu a listopadu 2009.
3. Hlavnice A. C. Nora zůstává pravidelným úkolem střediska, zatím v nezměněné sestavě
týmu (Romanská, Stoniš, Šuleř, Urbanec).
4. Prezentace našich autorů při festivalu Bezručova Opava se projednává (L. Romanská).
5. Odpadá Rožnovský fejeton, akci zaštiťuje OS Praha.
6. Mezinárodního setkání spisovatelů v Českém Těšíně na téma Humor a satira ve
středoevropských literaturách se zúčastní spisovatelé podle nominace Radou OS.
7. Čtení ke Dni poezie se uskuteční jako druhá Aréna našeho střediska v listopadu 2009.
8. Spolupráce s médií, knihovnou a kluby zůstává úkolem zainteresovaných členů.
9. Vedení Bezručova kraje, místecké Violy a účast na tvorbě Listáře - Jan Kukuczka.
10. Libor Knězek setrvá v roli pozorovatele a spolupracovníka LK Petra Bezruče.
11. Nadále je možno zasílat příspěvky pro internetové stránky Haló, Ostrava! na www.kotarbova.eu.
12. Spolupráce se Subjektivníkem se nabízí všem, kdo mají zájem v internetovém médiu
publikovat.
13. V této době zatím nejeví žádný z mladých autorů zájem o vstup do OS v našem středisku.
14. S mladými autory se budou udržovat další kontakty (Střelec, Místecký, Kubicová, Kunze,
Šatánková, Jedlička a další.)
15. Podle potřeby budou členové ostravského střediska OS i nadále spolupracovat s vydavatelstvími
při křtech nových knih, při jejich hodnocení a prezentaci.
16. Přivítáme spolupráci našich členů s Literárními novinami, s Tvarem, s Hostem Brno či s
časopisem Dokořán atp.
17. Spolupráce s centrem OS v Praze je na předsedkyni L. Romanské. Ta se pokusí o kooptaci
dalšího člena našeho střediska.
18. Členské schůze plánujeme na duben či květen a druhou na konec října 2009 – podle dohody
s knihovnou.

Seznam členů k 1. lednu 2009
Bakalová Dagmar, Bárta Lukáš, Bátor David, Blahynka Milan, Cvek Dušan, Halama Theofil,
Horzyk Piotr, Jaworski Kazimierz, Kasík Miroslav, Kaszper Kazimierz, Klímová Božena,
Knězek Libor, Kobliha Bohuslav, Kopcová Gabriela, Kopecká Irena, Kovář Kamil,
Kotarbová Eva, Kracík Miroslav, Kubíček Miroslav, Kukuczka Jan, Lisická Helena, Makris
Praxitelis, Man Lubomír, Martinek Libor, Mičkalová Helena, Nohavica Jaromír, Olšer
Břetislav, Padych Jan, Pavera Libor, Pospíšil Jaroslav, Przeczek Lech, Romanská-Lidmilová
Lydie, Skalna Jarmila Marie, Stankušová Sylvie, Stoniš Miroslav, Šajnohová Anežka Miluše,
Šajtar Drahomír, Šiška Jiří, Škutchanová Květoslava, Šuleř Oldřich, Ševčíková Jaroslava,
Urbanec Jiří, Vůjtek Karel, Vosiková Marie, Všetička František, Vysloužil Karel, Waszková
Lucyna, Záchová Soňa.
(Richard Sobotka - odhlášen, Božena Páleníčková - zemřela, Jan Pyszko - zemřel)
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Hledáme sponzory pro Průhledy. Jednotlivce, instituce a firmy.
Čekáme právě na vás!
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