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Úvodem
Mezi námi zvířaty
Nejdřív jsem si pomyslela, že udělat mottem multižánrového festivalu Bezručova Opava sousloví
„mezi námi zvířaty“, je jakási nepatřičná z nouze ctnost. Až později mi všechno došlo. Stačilo vzít do
ruky vkusný kroužkovaný artefakt festivalového programu. Bylo okamžitě jasné, že inspirace nezná
mezí, že zamyšlení nad pojmem zvíře, které žije vedle nás, s námi, pro nás a dokonce i v nás, a to
nejen svými vlastnostmi, je umělecky velmi nosné.
A začala jsem o tom také přemýšlet.
Které zvíře mám v sobě já? Možná jsem přítulná jako kočka, možná paradoxně volná jako pták,
teskním jako labuť, ponocuji jako sova či vstávám se skřivanem. V žádném případě nežiji v tlupě, ve
stádu či v houfu, natož ve stáji či v králíkárně. Naopak, jako hlemýžď mám vždycky všechno své
s sebou a jsem docela ráda, že mám svůj domeček skoro jen pro sebe a mohu si tam přemýšlet či psát,
což hlemýžď nedělá.
Ani auto většinou nemá, zato já ano a téměř vždy, než stačím natankovat u své pumpy, Dena Elvíra
(nikdo neví, že má ještě tohle druhé vznešené jméno), což je můj pes, vlastně je to ta moje pes,
zhlédne kus televizní debaty o vlivu tekutého koření Magi na prosperitu české společnosti Vitana, jak
to bylo posledně. Televizi má obsluha čerpací stanice pod pultem, aby mohla tehdy, když jsou stojany
v klidu, zaplavit své mozky informacemi; obvykle z nich vyplývá taková otrávenost, že se bohužel
přenáší na další, kteří si ještě uchovávají zbytky iluzí, naděje a optimismu.
Žiji s Denou Elvírou a nevadí mi, že je to jen zvíře. Ona se jako člověk enormně ráda dívá na
televizi a ještě raději sedí u počítače, sleduje tah myšky a všechny změny, které na displeji probíhají. I
ve svém pase má fotku s počítačem a sklenkou červeného. Ne, nepije, to je jenom náladovka, ale
celníkům mimo EU se ta fotka vždy líbí. Líbila by se jistě i Punťovi, což je její veliký ctitel a jaksi
přisouzený pes, potenciální otec jejích budoucích dětí; avšak Dena Elvíra své mateřství stále odkládá,
a toho Punťu tudíž tahá za nos. Je naprosto oddaný a přející. Když dostane svou misku, lehne si
opodál a čeká, až si jeho velká láska vybere nejlepší sousta. Byla by hloupá, kdyby jedla těstoviny,
sní všechno maso a Punťa si jde potom vyhrabat zakopanou kost. Tak je to mezi nimi zvířaty.
Neptejte se, co dělá Dena Elvíra teď. Když to píšu, ležíme u slané vody a ona si užívá pettingu
s malým bílým maltézáčkem, který jí vlezl pod bříško, hlavičku otočil vzhůru a olizuje jí sladká
místečka pod ocáskem. Dena Elvíra spíše z překvapení drží, pak ale uskočí a začíná si s psíkem hrát,
aby jako naplnila tu předehru, aspoň tu kratičkou zamilovanost, z jaké se může odvíjet láska. To by
byl Punťa smutný. Já mu ale to nepovím.
V té chvíli přichází na břeh bizarní společnost, ptáčník s klecí, v níž sedí dvě bílé čínské kachny.
Třetí drží ve volné ruce. Kousek od nás se muž svléká a přitom dělá takové směšné pohyby. Mává
lokty, vypadá to, že si hraje na kačera, ale nehraje, je to kačer. Kachny to vědí a s láskou ho
obklopily. On je hází do vody, jednu po druhé a přitom třepe křídly. Kachny ho napodobují a po
chvilce se úspěšně vracejí na břeh. Tu třetí kachnu však každou chvíli líbá a pak ji zvedá a dívá se jí
pod ocásek.
Je to nepochybně zvíře, myslím si teď o něm a jako na počátku hledám zvíře v sobě, určitě jsem ho
předtím přehlédla. Ale dozajista bych nechtěla mít v sobě lvici, to bych na tom byla hůř než Dena
Elvíra. Musela bych čekat, až se můj pán nají, až si vybere z hostiny ta nejlepší sousta, byl-li by mi
život milý.
Ale já takového pána nemám, mám úplně jiného, ten se stará, abych žádné zvíře v sobě neměla, a
když, tak ovečku, neboť beránek, to je právě on…

Lydie Romanská
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Oldřich Šuleř přebírá za své celoživotní literární dílo listinu s čestným občanstvím města Ostravy
z rukou primátora města Petra Kajnara.
Foto: archiv MMO

K jubileu Oldřicha Šuleře
1. června letošního roku slavil doyen spisovatelů žijících ve Slezsku a na Ostravsku Oldřich Šuleř
své životní výročí, těžko uvěřitelné vzhledem k jeho robustnímu zjevu plnému tvůrčí i osobní energie.
Stále aktivní, podnětný, s širokým rozmachem zájmů, v posledních letech především na poli
memoáristiky a edic kulturních medailonů.
Jako rodák ostravský (spatřil tam světlo světa v roce 1924 v železničářské rodině) žil od roku 1929
na Jesenicku, kde rodina bydlela v Hukovicích. Denně jezdil do české jednotřídky ve Vidnavě, v níž
každá lavice znamenala jeden postupný ročník. Po ukončení páté třídy se již ocitá v Krnově v české
měšťance a po zkoušce do sekundy českého gymnázia v Opavě zde navštěvoval školu až do října
1938, kdy gymnázium muselo evakuovat do Valašského Meziříčí. Toto město, někdy zvané také
„valašské Atény“, ho přivedlo v prostředí bohatého kulturního života na dráhu umělce. Na několik let
se vzdálil od jesenického regionu, který mezitím prožil dramatický přelom, nicméně od padesátých
let, v nichž se stal redaktorem ostravské stanice Československého rozhlasu, se najednou překvapivě
mnohokrát vrací na Jesenicko, často až dvakrát týdně, s reportérským magnetofonem, ale i jako
dychtivý badatel, který studuje archiválie, hledá pamětníky starého života a dokonce dopisuje si i
s těmi, kteří po roce 1945 už žili v Německu.
Právě tento jesenický region byl prvním inspiračním zdrojem Šuleřovy tvůrčí dráhy. Jeho rozsáhlé
Letopisy v žule, s nimiž zvítězil v roce 1957 v literární soutěži Svazu československých spisovatelů a
Československého svazu mládeže a jež poté poprvé vyšly v roce 1958 v pražském nakladatelství
Mladá fronta (podruhé roku 1961 v Krajském nakladatelství v Ostravě, potřetí 1967 v nakladatelství
Československý spisovatel v Praze), zachycují ve stylu monumentální ságy kořistnický charakter
rodu cukmantelských Tröstrů v protikladu k důvěřivé rodině pacholka a brzy nato dříčského kameníka
Hankeho.
Při studiu všeho, co dosud bylo o Jesenicku, zvláště na úseku vlastivědné literatury, napsáno, musel
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se Šuleř nutně střetnout také se starými bájemi a pověstmi v německém jazyce. Již několik snaživých
lidí se pokusilo po roce 1945 přetransponovat tyto pověsťové podklady do nových textů v češtině,
ale ze starších dob nesmíme zapomenout ani na Vlastenecké putování po Slezsku od Františka Slámy
z roku 1886 nebo na Staré pověsti slezské, vydané poprvé v roce 1934, jejichž autorem je František R.
Jura. Pochopitelně u těchto dřívějších autorů byla hlavní pozornost upřena na oblasti s obyvatelstvem
českého jazyka a širšího Jesenicka se dotýkali jen okrajově. Šuleř má poměrně velké zkušenosti se
zpracováním takových témat z valašského prostředí, kde ve svých knihách hýří lidovými úslovími a
slovy s názvukem nářečí, ať je to např. Nic nalhaného, máloco pravda (1990), Poklad pod jalovcem
(1993) nebo Zbojnické pohádky a pověsti z Valašska (1993).
Tak nemohl pracovat v případě své knihy s jesenickými pověstmi s názvem Modrá štola a jiné
pověsti z hor na severu z roku 1985 (nakladatelství Albatros v Praze). Nepokoušel se ovšem ani zčeštit vlastní jména původních postav, které vystupují v textech německých, takže v Modré štole je to
ovčák Konrád, tkadlec Teodor, rytíř Helembert, pastucha Gill, hejtman Tymlink, nebo kuchařka Matta
a loupežník Zachariáš Hunzaches. Originálním přínosem Šuleřovým je u těchto jesenických pověstí
určených spíše dětskému čtenáři jejich výrazná beletrizace včetně působivých dialogů a také
kompoziční sevřenost příběhů, jež vždy spějí k výraznému zakončení.
Konečně je to kniha Severní svahy z roku 1997 (Knižní klub v Praze), která je – přes zdánlivě jen
lehce nahozené vyprávění – Šuleřovým nejvnitřnějším svědectvím o vlastním přilnutí k Jesenicku.
Skládá se ze tří částí, první je nazvána Dogy a je to působivé vystižení pocitů malého chlapce, který
jezdí vláčkem do české třídy ve Vidnavě, přátelí se s německým hochem ze mlýna a je posléze
překvapen, jak musejí české rodiny utíkat v roce zfanatizovaného henleinismu. Jsou to prvotní a
hluboce zaříznuté pocity dětského Oldřicha Šuleře, na jedné straně bezpečí domova s otcem a milující
matkou, na druhé – jak uvádí v druhé části Severních svahů nazvané Ruřiště (vlastně jde o Rejvíz) –
„nevypuditelná představa chladné cizoty tohoto kraje“. Jakmile brzy po válce přijíždí jako
vysokoškolák znovu na Jesenicko, mísí se v něm tato nostalgická vzpomínka na šťastná léta
v rodinném závětří a zároveň vědomí jakéhosi odcizení. Třetí část se nazývá Žula a je především
dokumentem o prostředí jesenických kameníků v prvních letech po válce.
Již jsme uvedli některé Šuleřovy knihy z Valašska, které je druhou námětovou oblastí jeho tvorby.
Právě beskydská krajina, důvěrně známá a místy až adorovaná, vystupuje především v knize širokého
pohledu na život a jeho zvyky Je to chůze po kotárech! (1989) a v láskyplné a věcně dobře podložené
publikaci o kulturním Valašsku Paměť domova (1994). Ale Šuleř nezůstal jen u komplexního poznání,
vydal též román s kontroverzní postavou někdejšího města Valašské Meziříčí Sláva a pád valašského
pánbíčka (1998), napsal jazykově velmi působivou a téměř lyrizující legendu o životě malíře Kobzáně O Janíčkovi malérečkovi (poprvé 1960, podruhé 1961 a ještě 1969), několikrát se vrátil k různým
příhodám z doby partyzánů v Beskydách a vyzpíval i obdiv ke krajině a přírodním zákoutím v knize
Zpěvník léta (1960).
Konečně třetí skupina jeho knih patří Ostravě. K minulosti města se vrátil velmi pěkným beletrizujícím shrnutím v knize Bílý kůň ve znaku (2001) a především romány Měsíční krajina (1979) a
Dlouhé stíny (1984), přičemž neváhal se pustit i do žité současnosti (obojí 1969, Vášnivé povahy a
Marné návraty) a později podívat se zpětným pohledem na atmosféru dnes již odeznělého prostředí
ostravských šachet a jejich někdejších oslavovaných „hrdinů“ (Hořela lípa, hořela, 2002). Sám o sobě
a lidech kolem něho v elektrárně, do níž musel na čas odejít na počátku „normalizačního“ období, psal
v pozoruhodném románu Horký provoz (1994).
V krátkém jubilejním medailonu není místa na úplný přehled jeho tvorby, je to už na padesátku knih
a edic, často vycházejících i z poznání lidí a prostředí na dlouhé profesní dráze. Vždyť za války
pracoval i na šachtě, poté vystudoval práva, působil v Krajské knihovně v Ostravě, v rozhlase,
v Krajském nakladatelství, jako tajemník ostravské pobočky Svazu československých spisovatelů a po
epizodě v elektrárně byl právníkem na Okresní správě silnic v Novém Jičíně. Ale v závěru musíme
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uvést aspoň rozsáhlé kompendium o problémech spisovatelského řemesla Třináctá komnata (2007) a
několik svazků vzpomínek a údajů o spisovatelích a umělcích ze Slezska a severní a severovýchodní
Moravy (2005 Laskavé podobizny, 2007 Laskavé medailony a 2008 Laskavá setkání).
Ve všech aktivitách Oldřicha Šuleře nalézáme příbuznost k někdejšímu příkladu Vojtěcha Martínka,
který rovněž působil nejen jako spisovatel, ale též v roli kulturního organizátora. Nechť jubilant žije
co nejdéle, těžko někdo jiný nahradí šíři jeho zásluh a činorodého úsilí.

Jiří Urbanec

Další pořad z cyklu Ostrava město poezie

Herci: manželé Pavlíčkovi a Miroslav Kudela

Svatava Urbanová s Evou Sobkovou

Nebyli jste při tom? Pak je to škoda! Dne 28. května
se opět uskutečnil pořad Ostrava město poezie (tentokráte už čtvrtý) v ostravské Komorní scéně Aréna.
V pásmu sestaveném z veršů a prózy byla uvedena
tvorba L. Bárty, D. Bátora, P. Horzyka, G. Kopcové,
I. Kopecké, E. Kotarbové, L. Mana, L. Romanské, M.
Stoniše, M. A. Šajnohové, R. Šatánkové, O. Šuleře a
M. Vosikové. Účinkovali: M. Kudela, L. Pavlíčková,
Z. Pavlíček. Na kytaru improvizoval P. Marek a
scénář i režii vzal na svá svá bedra opět Z. Pavlíček.
Pořad se konal i díky finanční podpoře městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Text a foto: kot

Lydie Romanská a manželé Šuleřovi

Piotr Horzyk a Lydie Romanská

Uprostřed Miroslav Stoniš
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Komu patří Libor Knězek?
Libor Knězek (který oslavil 13. 7. 2009 neuvěřitelné osmdesátiny, patrně v rodném Frenštátě, kde
žije, to jest hlavně pracuje) byl mi až do poloviny šedesátých let jen jedním z mých starších
vrstevníků a věděl jsem o něm pramálo. Roku 1951, kdy jsem maturoval, koupil jsem si (za 3 a 2,50
Kčs, což byla před peněžní reformou cena směšně nízká) jeho právě
vydané sešitky O Ivanu Olbrachtovi a O Petru Jilemnickém. O dva roky
později, kdy se - nadlouho naposled – obhajovaly doktorské disertace a
udělovaly tituly PhDr., doslechl jsem, že „v Praze to stihl“ mj. i Libor
Knězek, který už rok předtím v Praze absolvoval studium literární vědy
a estetiky (totéž já tehdy ještě studoval v Olomouci, takže mi byl blízký
co starší kolega) a jehož monografii Fraňo Kráľ (1953) vydal Čs. spisovatel. Knězek psal o Jilemnickém a Kráľovi, a tak se mi jeho přesídlení
na Slovensko (po vědecké aspirantuře na UK v Praze) zdálo jako docela
přirozené; vydal se ke kořenům literatury, která ho zaujala, ostatně ne
sám a první, už před ním tak učinil Břetislav Truhlář. Narodil jsem se a
rané dětství jsem prožil na Slovensku a – aniž jsem o tom přemítal – moc
jsem rozuměl tomu, čím asi Slovensko (jako už předtím tolika jiným od
Heyduka přes Šaldu, Vančuru a Nezvala až po Jilemnického) Knězkovi učarovalo.
A ač jsem čítal ve slovenských časopisech Knězkovy články nejrůznější, povšiml jsem si, že jemu
se stal Fraňo Kráľ tím, čím Vladimíru Justlovi Holan nebo mně Nezval. F. Kráľem, „sociálním
básníkem drsného výrazu“, řečeno s Alexandrem Matuškou, který vysoce oceňoval i Kráľovu tvorbu
pro děti („od Šoltézovej nebolo u nás umelca, ktorý by tak rozuměl deťom jako Fraňo Kráľ“), zabýval
se L. Knězek nesčetněkrát, publikoval dopisy, které Kráľovi psal B. Václavek, a také Kráľovu
korespondenci s K. J. Benešem a s pražským nakladatelstvím Družstevní práce, popularizoval
Kráľovo dílo i život scénářem k dvojdílnému diafilmu (1959), scénickým pásmem (1961), besedami,
komentovanou edicí Kráľova románu Stretnutie - a po monografii z roku 1953 vydal o něm dvě
knižní práce: 1973 Detstvo a mladost Fraňa Kráľa, 1981 monografii Národný umelec Fraňo Kráľ. Tu
mi Libor Knězek při nějakém setkání v Bratislavě 1981 věnoval, a já jsem tehdy nebyl dost pohotový,
abych mu řekl, co píšu až dnes: jak mu vděčím, že mi objevil literární podobu úchvatného kraje svého
předškolního dětství. Když jsem se roku 1966 chystal do Banské Bystrice a okolí, padl jsem
v knihovně na Knězkovy Literárne prechádzky po Stredoslovenskom kraji (1965), dílo čtvercového
formátu o 350 stranách (s líbeznou obálkou Albína Brunovského), jehož „literárne trasy vyhotovil
Pavol Uhrín“ a na němž se spolu s ním a dvěma dalšími podílel Knězek i jako fotograf. To bylo právě
to, co mi chybělo: Kraj, v němž jsem žil, ještě než jsem se naučil číst, nabyl mi náhle i literární
rozměr. Samozřejmě jsem dávno věděl, že v Banské Bystrici žil první předseda Matice slovenské
biskup Štefan Moyzes (z oken kanceláře mého otce byla přes úzkou uličku přímo naproti bočním
oknům bánskobystrické biskupské rezidence), věděl jsem, že se v Banské Bystrici narodili Pavol
Kuzmány a Peter Karvaš, že tam žil a zemřel Ján Botto, že tam kdysi vycházela slavná Hronka atd.,
ale něco jiného je vědět, něco jiného zažít. Asi dva roky předtím jsem se v Bystrici seznámil s dvěma
básníky: Blankou Poliakovou a Mikulášem Kováčem, ale až Libor Knězek a Pavol Uhrín mě svými
Literáními procházkami zasvětili do slovesného genia loci mého města měst.
Později jsem často sahal a stále sahám po Malém literárním místopise Československa (1972), jehož
českou část zpracoval Jaroslav Nečas, slovenskou Libor Knězek. A až do konce osmdesátých let jsem
nezapochyboval, že Libor Knězek už náleží cele Slovensku a jeho rychle se rozvíjející slovesnosti,
nanejvýš ještě česko-slovenským kontaktům, a to jako literární historik, kritik, bibliograf, editor a
literární průvodce. Žil na Slovensku a žil slovenskou literaturou jako málokdo, sžil se se slovenskou
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kulturou a stal se její živou encyklopedií. A tu náhle roku 1989 šok: 860 stránková Encyklopédia
Literárnych diel z bratislavského nakladatelství Obzor, „spracoval kolektiv autorov, zostavovateľ
Libor Knězek“. Vida, kompendium děl světové literatury (česká a slovenská tvorba ponechána
stranou), jaké může česká literatura Slovensku závidět: důkladný český dvojdílný Slovník světových
literárních děl, koncipovaný a redigovaný Vladimírem Macurou, jde jistě do větší hloubky a je
bohatší i o údaje o překladech a základní literatuře k vybraným knihám, ale informuje ani ne o
čtvrtině literárních děl, a tak když si potřebujeme rychle ověřit, „o čem je“ některý příběh Waltra
Scotta, máme větší naději to zjistit v Encyklopedii sestavené Liborem Knězkem: informuje o
jedenácti Scottových knihách, český Slovník o dvou, a to nejznámějších. Jenže zvlášť často nám
paměť selhává, pokud jde o knihy méně známé… Encyklopédia literárnych diel vyšla v čase
převratných změn, strhujících na sebe veškerý zájem, a tak nedošla zaslouženého uznání, a to hlavně
za promyšlený výběr, velké umění lapidární charakteristiky a přesnost údajů. Už ona sama dokládá,
že Libor Knězek nepatří jenom slovenské literatuře; že má také mimořádný dar i houževnatost podílet
se na monumentálních projektech o literatuře vůbec.
Ve věku, kdy se jiní vracejí do rodného kraje, aby už jen víceméně zaslouženě odpočívali a nejvýš
sepsali knížku vzpomínek, která možná najde, spíše však dlouho nenajde nakladatele, Libor Knězek
se vrátil z Bratislavy do Frenštátu pod Radhoštěm a dvojím „čtením“ (o životě a tvorbě Bohumíra
Četyny a Josefa Strnadla) v letech 1988 a 1989 zahájil novou, i publikačně vydatnou, impozantní
periodu své kulturně a literárně historické práce. Nejenže se začlenil jako jistě nadmíru dělný
spolupracovník do týmového díla na třech slovnících (Slovník kulturního a společenského života
Valašska, 1998, širší reedice 2000; Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000, od
1998 zatím 19 svazků; Biografický slovník Slezska a severní Moravy, od 1993, zatím 19 sešitů), že ho
čteme v nejrůznějších sbornících, knihách jiných autorů i v časopisech (v Hlasech muzea ve
Frenštátě, v Alternativě plus aj.) a že musíme ocenit jeho práci editorskou (Jaroslav Seifert, S láskou
pozdravuji kraj Váš milý…, 2001, dotisky 2002 a 2003), nejenže přednášel slovenskou literaturu na
Palackého univerzitě v Olomouci a literaturu pro děti a mládež na Slezské univerzitě v Opavě, ale
pustil se i do souboru knížek o tvůrčích osobnostech svého kraje. Našel si nakladatele (po Muzejní a
vlastivědné společnosti ve Frenštátě to byl brněnský Doplněk, v posledních letech frenštátská Veronika), což bývá někdy obtížnější než knihu napsat, a hlavně našel odvahu a sílu s úžasnou akribií
vydat v letech 1998-2007 už devatero knížek O spisovatelích a výtvarnících zpod Radhoště (řečeno
názvem třetí z nich) a navíc jednu o Seifertovi, Halasovi a jejich přátelích v Beskydech (Ve Frenštátě
mají rádi poezii, 2003). Šest z těch knih má v podtitulu skromné žánrové zařazení „čtení o životě a
tvorbě“ (to jsou svazky o Četynovi, Strnadlovi, Horečkovi, Kalusovi, Drozdovi, Tobiášovi), dvě se
prezentují jako „ze vzpomínek“ a „z dokumentů a vzpomínek“, ale ve skutečnosti jsou to práce
splňující kritéria náročného, namnoze badatelského vědeckého studia, zároveň však psané živě,
čtenářsky vděčně. Jako by ani na tom neměl dost, Knězek mimo tuto knižní řadu (od roku 2000 ve
stejném formátu a grafické úpravě) jednak vydal své satirické verše z let 1990-1992 (2006; průvodní
slovo napsal Jakub Chrobák), jednak se podílel svým vzácně kondenzovaným textem na reprezentativní fotopublikaci Beskydské kouzlo Frenštátska (2008).
Bilance je to úctyhodná: během jedenácti let dvanáct knižních titulů o celkovém počtu 1230 stran!
Knězkovo poslední desetiletí je jeho období publikačně nejplodnější a snad i nejšťastnější. Když ve
„čtení o životě a tvorbě Františka Horečky“ S Radhoštěm v erbu (2004) Knězek mimoděk prozradil,
že sérií svých monografií vlastně uskutečňuje to, co si počátkem třicátých let předsevzal (a z čeho
splnil jen pětinu) už Horečka, totiž jakousi desetidílnou Vlastivědu Frenštátska, ovšemže ve svém
vlastním pojetí, v soustředění na nejvýznamnější osobnosti a jejich osudy, kladl jsem si (aniž ovšem
vyslovil) otázku stejně znepokojivou jako přirozenou: může to autor, tehdy už pětasedmdesátiletý,
dokázat? Před svými sedmdesátinami (po nich chtěl odejít na penzi) plánoval Jaromír John, že napíše
během deseti let ještě deset knih. Jemu se to nepodařilo, zaskočila ho v měsíci jeho sedmdesátin smrt.
Libor Knězek už svůj smělý záměr realizoval: zbývá vydat už jen syntetizující svazek Literatura na
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Frenštátsku. I bez něho knihy už vydané představují jedinečné dílo, přesvědčující, že Frenštátsko
patří k zaslíbeným tvůrčím ohniskům české literatury a že výsostná regionální tvorba není nějaký
předstupeň, ale integrální a nepominutelná součást celonárodní slovesnosti.
Odkud Knězek načerpal sílu k takovému dílu? Nepochybně nejen v sobě, ve svém talentu, vzdělání
a metodickém úsilí, ale i v tradici svého Frenštátska, zosobněné i jeho rodiči, maminkou malířkou
Marií Parmovou-Knězkovou a otcem Vítězslavem. Ten vydal, jak píše kdesi Libor Knězek, jedinou
knížečku – Průvodce Frenštátem p. R. a okolím (1949). Nuže, na obálce a na titulním listě je jako
autor skutečně uveden V. S. Knězek, ale v tiráži se čte: „napsali V. S. Knězek a Libor Knězek“. Libor
tehdy studoval v Praze, bylo mu dvacet a tatínek ho zřejmě – přitáhnuv ho ke spolupráci na své
publikaci – naváděl takto na jednu dráhu jeho pozdější literární práce. Tím Průvodcem po rodném
kraji (ať už podíl Liborův na něm byl jakýkoli) se vlastně otevřel kruh, který se teď pomalu uzavírá.
Komu tedy patří Libor Knězek? Kdo by se spolehl na Slovník slovenských spisovatelů, napsaný pod
vedením Valéra Mikuly (Praha 1999), na dvoudílný akademický Slovník českých spisovatelů od roku
1945 (1, 1995) a na Literární slovník severní Moravy a Slezska (2001), vlastně nikomu: heslo Libor
Knězek není v žádném z nich. To se může stát snad jenom u nás. Slovník slovenských spisovateľov 20.
storočia (2001), a dokonce ani žilinský Malý slovník slovenských spisovateľov (2002) Knězka ovšem
neignorují. Ale nejde o slovníky. Hlavní je, že Knězka znají čtenáři. Ti vědí, že patří literatuře jak na
Slovensku, tak u nás. A jim.
Milan Blahynka

K Bezručově Opavě 2009
Členové ostravského střediska Obce spisovatelů představili svoji tvorbu 23. září 2009 v rámci 52. ročníku festivalu Bezručova Opava. Ve zcela zaplněné
vinárně U Přemka zazněly verše a próza autorů
Lydie Romanské, Davida Bátora, Gabriely Kopcové,
Evy Kotarbové, Břetislava Olšera, Radany Šatánkové, Lukáše Bárty, Oldřicha Šuleře, Jana Kukuczky, Theofila Halamy a Miroslava Stoniše.
Nastudovali je ostravští herci Zdeněk Pavlíček a Lenka Pavlíčková, dále pražský host, populární Saša Rašilov. Autorem scénáře k pořadu Na křídlech Pegasů
byl Zdeněk Pavlíček.
Text a foto: (kot)
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Zelené dějiště básníka Jiřího Daehneho
(k desátému výročí úmrtí)
Jiří Daehne (4. 8. 1937 Holešov – 17. 8. 1999 Krnov) donedávna reprezentoval jediného autora
starší generace na Krnovsku, který byl aktivní jako tvůrce i jako vydavatel. Jeho úmrtím byla
ukončena jedna fáze vývoje regionální literatury na Krnovsku.
Básník, povídkář, výtvarník a editor J. Daehne vydal svou básnickou
prvotinu pod názvem Berný peníz a obsahovala verše většinou memoárového charakteru. Vyšla v Praze roku 1979 a o rok později za ni Jiří
Daehne obdržel výroční cenu nakladatelství Mladá fronta. Podobné
tematické ukotvení měla básnická sbírka Gramofon v okně (1995 Krnov)
zahrnující poezii vzniklou převážně v letech 1975 až 1981. Tištěné
podoby se dočkala i autorova novoročenka pro rok 1984 Z veršů na
holešovské motivy (1983 Krnov) přinášející dvanáct vzpomínkově
laděných básní z Gramofonu v okně spolu s prozaickým doslovem
editora: citátem z rozhlasového pásma vysílaného a reprízovaného
ostravským studiem Českého rozhlasu. Linii memoárové poezie završuje
sbírka Ztráta rodného domu z roku 1996.
Druhý rozsáhlý celek tvorby J. Daehneho vyplňuje přírodní lyrika, knižně zčásti zachycená ve sbírce
Zelené dějiště (1990 Ostrava). Svou poetikou na ni navazuje právě výbor z veršů z let 1989–1992,
jemuž se dostalo shodného přívlastku označujícího jednu ze základních barev přírody: Zelený brevíř
(1995 Krnov). Podobně jako v Zeleném dějišti se v Zeleném brevíři vyskytují nejčastěji scenérie
autorova „druhého domova“, Krnova a jeho okolí. J. Daehne si sbírku opět vydává vlastním nákladem
a není bez zajímavosti, že souboru předcházely dvě rozsáhlejší a v xerografické tištěné podobě
stejnojmenné předlohy z let 1992 a 1993. Do třetice Podobizny krajiny (1996 Krnov) jsou výborem
veršů jednotlivě již vytištěných v podobě novoročenek a grafických dvojlistů z let 1993 a 1994, jimiž
J. Daehne příležitostně obdarovával sobě nejbližší, přátele a známé a jež si sám výtvarně upravuje.
K nim se řadí novoročenka pro rok 1997 Pětiverší v podobě grafického dvojlistu. Z novoročenky pro
rok 1999 Krajina zaniklých vsí (1998 Krnov) můžeme usuzovat na plánované, ale již neuskutečněné
vydání nové stejnojmenné sbírky.
Oba tematické okruhy Daehneovy poezie nevytvářejí dva izolované, navzájem se sebou
nekomunikující sémiotické roviny. Naopak, lze je přirovnat k dvouproudé silnici, jejíž oba pruhy
představují prostor oddělený pouze přerušovanou čárou s možností vzájemného a oboustranného
prostoupení nebo dva chodníky po dvou stranách, obou březích mělkého, neširokého suchého příkopu.
K autobiografické či biografické memoárové a až kronikářsky přesné lyrice na straně jedné a reflexivní či meditativní přírodní lyrice na straně druhé připočtěme ještě jeden významný pól poezie
Jiřího Daehneho. Tím je velmi pestré spektrum veršů inspirovaných výtvarným uměním, historií,
některými vědními obory, objevy... Verše tohoto typu nalezneme v ineditní sbírce Archeologie
(1981 Krnov), z níž rozsáhlejší ukázka byla zveřejněna na stránkách časopisu Tvorba. Oficiálně byla
vydána pod názvem Věstonická píšťalka (1996 Mnichov). Skutečností vydání v renomovaném
nakladatelství sbírka přesáhla horizont regionu. Doplňkem k ní byl soukromý tisk Věstonická venuše
(Dvacet básní ze sbírky Archeologie) vydaný v březnu 1998. Básně inspirované životem K. H. Máchy
shrnuje ineditní básnická sbírka Radobýl (1978 Krnov). V současné době autor píšící tato slova usiluje
o její vydání ve spolupráci s Městskou knihovnou v Krnově a MěÚ Krnov v souvislosti s výročím
úmrtí Jiřího Daehna v tomto roce a s máchovským výročím v roce příštím.
Některé texty z ní vyšly časopisecky, jiné knižně v bibliofilii Ve znamení podzimu (1981 Roudnice
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nad Labem). Náročně upravený tisk vydal v omezeném nákladu Emil Gebauer ve spolupráci s výtvarníkem Václavem Rykrem. Tématem zpracování životních osudů B. Němcové - zajímavé básnické
sbírce Bosá Barunka (Krnov 1996), předchází prozaický úvod, v němž autor představuje pro tento
účel upravený text stejnojmenného Daehneova pásma odvysílaného ostravským studiem Českého
rozhlasu.
Jiří Daehne, autor i četných próz, získal v roce 1993 v anonymní literární soutěži Povídka ’93 cenu
za povídku Krabice. Povídka se pak objevila ve výboru nejlepších próz ze soutěže vydaném pod
názvem Sám přes Atlantik (1993 Praha).
V letech 1958 a 1959 redigoval časopis studentů olomoucké filozofické fakulty Tribuna a byl
redaktorem vlastivědného a kulturního zpravodaje Krnovsko. K tomu připočtěme četné publikované
básně v novinách, časopisech, sbornících, příležitostných tiscích, novoročenkách, bibliofiliích i
několik rozhlasových pásem a vyvstává před námi obraz vícerozměrné osobnosti krnovského autora.
Jako spisovatel neměl Daehne ve zvyku se inspirovat módními literárními směry a trendy.
Dlouhodobě usiloval o nalezení vlastního a neodvozeného slovního vyjádření. Není bez zajímavosti,
že sbírka Berný peníz obdržela zmíněnou cenu vydavatelství Mladá fronta „za myšlenkově a tvarově
podnětnou lyriku“. Ačkoliv sám v rozhovoru s autorem tohoto příspěvku žertem tvrdil, že nedisponuje
hudebním sluchem, je z jeho způsobu psaní zřejmý hluboký cit pro akustické zvláštnosti mluveného
slova. To platí jak o Daehneově poezii memoárové, zastoupené v knížce veršů Gramofon v okně, tak o
linii autorovy přírodní lyriky. Zvukomalebné elementy nalezeneme už v názvech samotných sbírek
Zelené dějiště a Zelený brevíř.
Jestliže Zelené dějiště pojmenovávalo knihu veršů o zeleném dějišti přírody, živé zelené krajiny, pak
titul Zelený brevíř představuje zelený brevíř člověka konce 20. století. Jinak řečeno setkáváme se zde
pouze s jiným pojmenováním téhož: krajiny, k níž bychom se měli denně vracet jako k svému
jedinému domovu, kolébce či hnízdu, když jsme už nuceni ji opouštět. Především k ní se navrací i
Daehne svými básněmi, vědom si skutečnosti, že všechna jiná dějiště nám byla vnucena coby
náhradní, nouzová...
Ve sledované trojjediné linii Daehneových námětově blízkých básnických sbírek jde v případě
knížky Podobizny krajiny dosud o poezii nejosobnější i nejintimnější. Tomuto emotivnímu ladění
odpovídá výrazné zastoupení obrazů aktivizujících elementy přírody, ať už jsou to doruda zbarvené
šípky a jeřabiny, rumělkové bobule skalníku, osamocený jestřábníkový květ, černý bez, žlutě zářící
květ vratiče, dorezava zbarvené jehličí modřínů nebo hejna jiřiček a havranů.
Každá báseň je tu mýtem, chápeme-li mýtus jako vyprávění o dobách, kdy člověk žil v souladu se
sebou samým i s obklopující jej empirickou skutečností. Básnické poznání činí člověka součástí
vesmíru a zároveň ho vytrhává z lhostejnosti, apatie a navrací ho k pochopení místa mezi lidmi, k odkrytí svých kořenů. A posléze v tomto poznání nepochybně nachází svou identitu.
Daehneova poezie, zvláště to, co považujeme a označujeme za poezii přírodní či meditativní, má
v tomto světle a v této souvislosti výraznou nazývací nebo pojmenovávací funkci. „Nazvání krajiny“
bylo básníkovým oblíbeným souslovím. Měl tím na mysli fakt, že kraj, který se mu stal domovem, byl
pojmenován mnohokrát. Nesčetněkrát též v jazycích, které dnes už neznáme, upadly v zapomenutí
v běhu dějin, ačkoliv mnohé z nich jazykovědci systematizovali. Autorovi však nejde o prostá toponyma, zeměpisná vlastní jména. Kdyby mu šlo jen o ně, spokojil by se s tím, co v názvech potoků,
řek, kopců, hor, pohoří, cest a pozemkových tratí zůstalo po Keltech, Germánech či starých
Slovanech. Ne náhodou patřila etymologie k privátním koníčkům Daehneho. Pro Daehneho píšícího
však platí, že krajina je nazvána až naší (etnicky i generačně) lidskou přítomností a následně písemně
fixovanou zprávou o ní. Našimi jedinečnými lidskými osudy. Až do předčasného odchodu ze svého
každodenního povolání působil Jiří Daehne v Krnově v profesi výtvarného pedagoga.
Pro Daehneho je přirozeným dominujícím typem postoje ke světu hodnotící estetický postoj. Ze
škály smyslového vnímání věcí pak u něj logicky převažuje vizuální vnímání. Ozývá-li se v titulech
předcházejících dvou sbírek zelená barva, pak sémantika názvu sbírky Podobizny krajiny v sobě
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neobsahuje konkrétní barevný kolorit. Podobizny krajiny jsou momentkami zachycujícími přírodu
v době podzimu a zimy, kdy není pohled nasycen zelení, ale dobrý pozorovatel v ní objeví valéry
jiných, takzvaně teplých barev: žlutí, oranží, červení, odstínů a tónů, které lidské smysly podvědomě
chápou jako povzbudivé, kladně podněcující, a které jsou navíc barvami prvého lidmi poznaného
zdroje tepla a zahaněče tmy, ohně. Po způsobu impresionistických malířů, obecně snad všech
krajinářů, se často obrací k jednomu a témuž námětu, k popisu konkrétních setkání se zcela určitým
místem a navíc i ve zcela přesný čas. Nejsou to setkání letmá a povrchní, jsou to dojmy více než
impresivní.
Lyrika Jiřího Daehneho, zdánlivě ulpívající na ohraničeném lokálním fenoménu, přechází v rovině
takřka „ekologické“ jak svými obavami o osud zástupců rostlinné a živočišné říše planety, tak
hledáním alternativy k harmonickému soužití člověka s přírodou, ve výzvu nám, autorovým
současníkům, i těm, co po nás teprve přijdou.

Libor Martinek

Hodinu pod drnem na vlnách 99,0 MHz
Každou zářijovou sobotu od půl sedmé večer jsme se mohli na vlnách Českého rozhlasu
Ostrava (107,3 a 99,0 MHz) zaposlouchat do autorského čtení spisovatele Miroslava Sehnala.
V celkem čtyřech půlhodinách Podvečerního čtení redaktorky Evy Lenartové se bylo možné
seznámit s nejnovější knihou tohoto renomovaného ostravského prozaika, která se v říjnu
objevila na knižních pultech. Napsal ji společně s básníkem Břetislavem Uhlářem a nazval
Hodinu pod drnem.
Podtitulem knihy je název „(Ne)konečné scény s hormony a geny“, což už samo o sobě vypovídá o záměru autorů postihnout křehká témata lásky a partnerských vztahů. V barevném
přebalu s kresbou Adolfa Borna najdou čtenáři šest tematicky propojených povídek Miroslava
Sehnala, proložených decentně erotickou a klukovsky hravou poezií Břetislava Uhláře. Kniha
je volným pokračováním souborů Hodinu před svítáním a V hodině svítání, ve kterých jsme se
seznámili s osudem mladé dvojice, prošli jsme s ní obdobím zamilovanosti, až po první
manželskou nevěru, odloučení a rozvod. V Hodině pod drnem jsou povídkové příběhy
sestaveny tak, aby při vzájemném provázání společně gradovaly. Tvoří čtivou novelu, plnou
nečekaných, téměř detektivních zápletek, absurdních situací, mystifikace a ironické nadsázky.
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Cesta Drahomíra Šajtara k literatuře
Nenadálý odchod literárního historika a kritika, editora a vysokoškolského pedagoga doc. PhDr.
Drahomíra Šajtara, jehož životní pouť skončila 4. dubna 2009 v Ostravě, byl podnětem k hodnocení
jeho přínosu pro českou i ruskou literární vědu. Některé jeho vzpomínkové stati a pasáže z korespondence, napsané v posledním desetiletí jeho života, nám umožňují
nahlédnout do okolností, které formovaly jeho vztah k literární tvorbě a
vlastní aktivní přístup k této problematice od studentských let.
Velkým štěstím D. Šajtara bylo, že v národnostně smíšeném prostředí
česko-polsko-německém, v němž se v dětství na Bohumínsku pohyboval,
vyrůstal v rodině národně uvědomělého, vzdělaného a sečtělého člověka.
Jeho otec Josef Šajtar byl vyučený stolař se zájmem o historii našeho
národa, o literaturu a divadlo. Byl vzdáleným příbuzným Leoše Janáčka a
od svých osmnácti let si vedl deník, do něhož si zapisoval kromě vlastních
zážitků a dojmů i básně a někdy i delší úryvky z četby. Od podzimu 1911
sloužil v rakouské armádě a jako zdravotník a ošetřovatel prožil prvou
světovou válku na ruských bojištích. Tu ještě vzrostla jeho láska k ruské
literatuře, z níž už předtím znal Tolstého a Gorkého.
Otcovy záliby ovlivnily již v gymnazijních letech Drahomírův život. Svět divadla, na němž se otec i
matka Milka podíleli v mládí jako ochotníci, jim přibližovaly návštěvy ostravského divadla. A s divadlem jsou spojeny i Drahomírovy publicistické začátky – již v patnácti letech psal jako student
příborského gymnázia o ostravských inscenacích pro časopis Lubina, který vycházel ve Valašském
Meziříčí. Pak se ve studentském časopise objevovaly v rubrice Dopisy jeho poznámky o literatuře.
Tyto juvenilie však po letech do své bibliografie nedal.
Když se po neslavné Mnichovské dohodě ocitl i Příbor v území zabraném nacistickým Německem a
příborské gymnázium našlo útočiště ve Frenštátě, stal se i Drahomír kvintánem tamějšího ústavu.
Díky obšírnému vyprávění Vzpomínka na Frenštát, kterou jsem od něho vymámil pro Hlasy muzea a
archivu ve Frenštátě p. R. ( r. XVII, č. 3 – 4/ 2000, s. 74 – 76), zachoval se autentický dokument o
jeho studiu, který mi pak ještě v korespondenci doplnil. To dvouleté dojíždění na kole z Příbora do
Frenštátu udalo totiž směr jeho pozdějšímu působení v literatuře. I když tehdy podle vlastních slov
„mnoho četl, hlavně moderní poezii, ale také například klasické Rusy (od Gogola po Čechova)…
zdaleka to ještě nebyl přístup zcela vědomý a organizovaný. Například jsem skoro neznal klasickou
českou literaturu 19. století – ani Máchu…“ Teprve profesorka Oldřiška Marjánková, která ho v sextě
učila češtinu, mu naši literární epochu přiblížila.
„Na Marjánkovou vzpomínám s nesmírnou radostí a vděkem. Teprve ona mi objevila literaturu jako
slovesné umění v celé podstatě a šíři – a také v teorii. U ní jsem pochopil, co je to báseň, román a
jejich struktura. Ona mne přivedla k literárněhistorickým monografiím, k dějinám české literatury –
takže jsem se zájmem četl nejen beletrii, ale i teoretická díla – například obsáhlé Dějiny české
literatury Arne Nováka. A nikdy nezapomenu na ono oslnění a okouzlení, které mne ovládlo při tom,
jak vyložila Máchu a především Máj… za to, že se mi literatura stala životním posláním, s pokorou,
úctou a uznáním vděčím této skromné, nenápadné, ale vnitřně zřejmě bohaté básnické duši, jakou
měla paní profesorka Marjánková… nezapomenu pochopitelně na staré, dobré, i když poněkud kožené
gymnázium příborské, ale nestačilo mě obohatit do té míry jako gymnázium frenštátské. Tam jsem se
jakoby probudil – a bylo mi naráz jasno. Pro celý život.“
Na podzim 1940 nastupoval již Drahomír do septimy reálného gymnázia v Ostravě-Přívoze. Rodiče
se museli z Příbora vystěhovat, aby otec unikl pozornosti gestapa v Novém Jičíně – byl totiž zapojen
do ilegální protifašistické Obrany národa. A jeho synům odmítli příborští Němci vystavovat propustky
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přes hranici tehdejších Sudet do Frenštátu, který byl v Protektorátu. I pro ně byla Ostrava možností,
jak pokračovat ve studiu.
V septimě reálného gymnázia v Ostravě-Přívoze našel významnou oporu v profesoru Leopoldovi
Vrlovi, psal do časopisu katolických studentů Jitro, který Vrla redigoval do roku 1942 s Dominikem
Peckou, a patřil mezi studenty, kteří se scházeli ve Vrlově bytě na faře a diskutovali o literatuře.
V oktávě přinášela Šajtarovy literární recenze a divadelní kritiky ostravská mutace týdeníku List
mladých. Závěr středoškolského studia byl pro Drahomíra svízelný. V září 1941 zatklo gestapo jeho
otce, uvěznilo ho v brněnských Kounicových kolejích, byl převezen do koncentračního tábora
v Mauthausenu a tam byl nedlouho po Drahomírově maturitě v červenci 1942 popraven. Drahomír se
stal hned po maturitě úředníkem, aby pomohl matce uživit rodinu a mladšímu bratrovi dokončit
střední školu. O literatuře psal do časopisu Řád a Živá tvorba.
Byl podle vlastních slov pravidelným čtenářem ostravské městské knihovny a „nenasytně hltal
světovou i českou poezii i literaturu romanopiseckou“. Přátelil se s mladými lidmi od pera – v Ostravě
to byli především Věra Bajnarová, Věra Stolaříková a její bratr Ivo Stolařík, Leopold Kaňok, Bohumil
Pavlok, Erich Sojka a výtvarník Stanislav Kolíbal, z Valašska přijížděl Augustýn Skýpala. Navazoval
kontakty s básníky, kterých si vážil, například s Vilémem Závadou a Ivanem Blatným. Měli velké
plány – chtěli vydávat vlastní časopis i almanach mladé literatury, podařilo se jim pouze uspořádat
v dubnu 1943 „večer mladých“ v ostravském Domě umění s Drahomírovým úvodním slovem. V té
době měl již napsány tři studie o protektorátní poezii Kamila Bednáře, Klementa Bochořáka a Jiřího
Ortena, které vyšly knižně až po válce s názvem Zlomená gesta (1946) jako jeho prvotina. I vytoužený
ostravský literární časopis, nazvaný Číslo, k němuž již za války soustřeďoval texty, vyšel až v květnu
1946 a další svazky již Slezská literární skupina pod jeho vedením ke čtenářům neposlala. A samotný
Drahomír se od roku 1945 intenzivně věnoval studiu románských a slovanských literatur, estetiky a
filozofie na Karlově a pak na Palackého univerzitě, aby se připravil na své vysněné životní povolání.

Libor Knězek
Foto Eva Kotarbová: Drahomír Šajtar

Nejlepší české básně 2009
Dne 18. listopadu v 19 hod. bylo v kavárně Krásný ztráty (Náprstkova 10, Praha-Staré Město)
slavnostně uvedena a pokřtěna antologie poezie s názvem Nejlepší české básně 2009. Ročenku
připravil editor Karel Piorecký a z jeho „předvýběru“ pak arbitr svazku, Karel Šiktanc,
vybral podle svého uvážení ty nejlepší básně. Výběr „nejlepších“ básní je výsledkem setkání
dvou subjektivních pohledů na poezii daného roku i na poezii jako takovou. V tom je projekt
průlomový.
Svazek nabízí třicet šest básní, jež byly uveřejněny v uplynulém roce. Vybíralo se z českých
básní publikovaných v období od září 2008 do září 2009 v jakémkoli periodiku, sborníku,
knize či na internetových stránkách. Soubor byl uveden v rámci již několik let probíhajícího
Dne poezie, který řadou akcí konaných na konci listopadu v celé republice připomíná památku
narození Karla Hynka Máchy.
V antologii jsou i básně autorů ostravského střediska OS.
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Čarosloví Miroslava Kubíčka
Slovo čarosloví se mi pro pojmenování recenze dvou posledních knížek Miroslava Kubíčka nabídlo
samo v jedné z nich. „Krásná labuť Lada, která prý umí i čarovat“, pomůže v ní rybě prahnoucí po
létání: jen skoro zaúpí, ať se z tvých ploutví stanou křídla - a ryba vylétne z vody, zatímco „Lada ve
svém čarosloví ještě pokračovala.“ Mudrci provozují mudrosloví, labutě z pohádek a básníci
čarosloví. Ten Kubíčkův neologismus, lingvisticky bezvadný, jako by to slovo tu bylo odjakživa
podobně jako už čaromoc nebo čaromluva, ačkoli je nezná ani náš doposud největší devítisvazkový
Příruční slovník jazyka českého, vystihuje jasně a přesně, jaká je (a to ve větší míře než předešlé
knihy) nejnovější Kubíčkova sbírka veršů Sladké hořkosti hořké sladkosti (Oftis, Ústí nad Orlicí,
2009, ilustroval Václav Smejkal) i jeho zároveň vydaná kniha (nejen) pro děti, Pradědovy pohádky
aneb pohádkový cestopis do Jeseníků (Jeseníky-Sdružení cestovního ruchu, Šumperk, 2009,
ilustrovala Miroslava Šulcová).
Žánrově zcela rozdílné knížky jsou si blízké kolumbovským, objevným způsobem práce se slovy.
Ta často působí jako nová. Může se zdát, že je v těch verších i próze neologismů až moc: černozář,
sluncovat, čekaniště, hlinovatka, větřiště, půlvoda, podeští, slunky atd. ve verších, divoušiny,
čaroluzný, klanec atd. v pohádkách. Zdání však klame. Víc než polovinu z velkého množství slov,
která většině čtenářů mohou připadat nová, až básníkem nyní utvořená, třeba i trochu násilně, najde
čtenář ve slovnících jako slova už dávno existující, pozapomenutá anebo „jen“ nářeční. Kubíčkovy
„slunky u sluncových břehů“, to není básníkova neologická svévole jenom v zájmu slovesné
zvukomalby za každou cenu; slunky jsou prostě ryby, slunka je ryba z čeledi Cyprinidae, a dnes ne
zrovna běžné přídavné jméno sluncový je tu od nepaměti, vždyť Němcová psala o sluncovém voze,
Hejduk o sluncovém koni, Šalda o sluncovém dítěti. Podobně ani rozsívka („je škoda dnů bez rozsívek
snění“) není slovo nové, je to - například u Čecha nebo u Holečka - zástěra rozsévačů; bořina
(„pěšinou bořinou“) je borovicový porost nebo les (třeba u Jana Vrby); ráztoka ramuje znamená, že
příval vod na svažujícím se horském úvalu (roztoka, nářečně ráztoka) přírodu uklízí, čistí (tak vykládá
sloveso ramovat Vašův-Trávníčkův slovník, který je uvádí jako přejímku z němčiny). Někdy básník
slovo, které svou pohádkovou knížkou vrací do oběhu, už přímo v textu vysvětluje: „Přešli úzký žleb
neboli klanec“ – klanec je skutečně jedno ze synonym pro rokli, úval nebo žleb a známe je z Holečka.
Co může dnes působit jako neologismus a ve skutečnosti je archaismus nebo dialektismus, koexistuje
u Kubíčka se skutečnými jeho neologismy, většinou srozumitelnějšími než slova už „zastaralá“ nebo
nářeční. Tak vedle hlinovatky (= hlinitý pozemek, u Baara) je na první poslech jasnější, co je to
větřiště, podeští, vytichlý, načesnekováno, mezimračí atd., slova vesměs nyní nově, většinou ústrojně
odvozená od slov obecně známých a dobře korespondující s jinými, běžnými (větřiště se strništem
atd.). Hlavní ovšem je, že jak archaismy a dialektismy, tak neologismy jsou v Kubíčkových textech
prostředkem ozvláštnění, objevování podivuhodné sladké hořkosti a hořké sladkosti života, světa, ale
i básníkovy situace - a že jsou zpravidla jedním z konstitutivních prvků významové i eufonické
výstavby jak básně, tak i pohádkového vyprávění autora, který miluje přírodu (ta je prvním slovem
první básně sbírky a ve verších i pohádkách je živlem života) a který svou „cestu dovnitř živlů /
dovnitř slotných slov“ hledá stále znova (v letech, kdy nemohl knižně publikovat, neustále
přepracovával rukopisnou sbírku Lesy jazyčné), nyní však „možná naposledy“, a tedy zvlášť usilovně,
pozorně, naléhavě. Právě nyní se Kubíčkovi téměř bez výjimky daří, co málokomu: vtisknout
výsledku své promýšlené slovesné práce punc přesvědčivé přirozenosti. Podobně jako u archaismů,
dialektismů a neologismů by bylo poučné se pozdržet také u eufonické výstavby veršů, od Bieblovy
sbírky Zlatými řetězy nevídané a nepůsobící křečovitě, spočívající tu třeba na verších monovokálně
laděných (na konci léta je „tráva zrzavá krása“, „jíní v síti mdlí“, „večer ještě něžně šedne“, „okolo
slov podzimno“ – „i“ se neoctlo v tom verši náhodou, ale nadmíru funkčně), tu zas na neuvěřitelně
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rozvinutém umění aliterace. Vše, co by v jiných kontextech byla „jen hra“, „hříčka“, nese u Kubíčka
vážné životní poznání a poslání. Citované Vokály na konci léta končí dokonale aliterovanými verši
„páří se parfémy páry / polibky pořád pálí“. V tom je smutek konce slunných nebo sluncových dní
roku a (v sousedství básně Ztráty) snad celého života. Cožpak se první Kubíčkova knížka nejmenovala
Dny sluncí? Polibky pořád pálí, ale ovšem jinak než kdysi, je v tom i trpkost, ale ne rezignace. „Lásky
se mění jako vlas“, ví hned první básní prvního svého čtvera Souznění (sbírku tvoří oddíly Souznění
I-IV; IV je bez jediného slova, cítíme ovšem hladivý „tlukot vytichlého ticha“, jak se čte v básni
z konce Souznění II), ale je tu vzápětí jistota, že „otevřený les vyklíčí / jak lačná láska.“ Láska a život
vře u Kubíčka i v (umanutě monorýmním) Podzimním tlení.
Síla Kubíčkových básní je ve vytěžení sémantického maxima z minima různě souznivých slov vyznání oddanosti lásce, životu, rodnému kraji (Kamenitý kraj mám za jeden z vrcholů celé české poezie
domova) a Jeseníkům, kde básník žije a které v knize moderních pohádek místy až rozverných
objevuje čtenáři. Při jejich psaní se zřejmě básník bavil stejně, jako se budou při jejich četbě bavit
čtenáři a posluchači. Jestli je kde začátek nového a veselého nesentimentálního vlastenectví, které se
výslovně distancuje od krasořečnění, je to právě zde. Pro úchvatnou krásu přírody, pro hory, kopce,
údolí, sedla, stráně, loučky, toky a studánky, nalézají tu dvě skupiny pohádkových bytostí, víly a
skřítkové vedeni pohádkovým jelenem a laní a za pomoci mravence Perdy a lišky Kyšky úchvatná a
výstižná pojmenování jako Smolný vrch, Ztracené skály, Čertovy kameny, Medvědí důl, Vřesová
studánka (tedy objevují, co zdánlivě objevovat netřeba, protože je to dávno obecně „známé“), a
vymýšlejí si k nim a nejen k nim pohádkové příběhy; nadto vybízejí čtenáře, aby si je vymýšleli také.
„Dnes mám nápady jako básník,“ dělá si legraci ze své křtitelské mánie skřítek Fanda. Má pravdu.
Pojmenovávání je ryze básnický akt a nemá nic společného s ozdobnictvím, je to akt nejpřesnějšího
určení a poznání. V tom smyslu jsou prozaické Pradědovy pohádky kniha navýsost básnická, z jaké by
měl jistě radost Kubíčkův (i můj) fakultní učitel Oldřich Králík, který nám stále znovu připomínal
Šaldovu vzestupnou stupnici spisovatel-umělec-básník a který jako jeden z porotců fakultní soutěže
literárních talentů sázel (k mé nemalé radosti) na Miroslava Kubíčka jako básníka. Básník je Šaldovi,
Králíkovi a nám, jejich žákům, víc než umělec, který sebevíc ví a umí. Je ovšem dobré, když i básník
zná a dovede co nejvíc, ale nad vrstevníky i nejvzdělanější vyniká tvůrčí odvahou, například dávat
jméno horám, řekám, lidem, tužbám a všemu, co jedinečné jméno nemá nebo co jedinečnost jména už
pozbylo. Halas to kdysi napsal o Nezvalovi: „Je to tak jednoduché / postavit vejce po Kolumbovi /
básník to činí po sté / se všemi slovy.“ Ano, je prosté pojmenovat jesenické vrchy, doly, vody „po sté“,
a přece nově. Básníku Miroslavu Kubíčkovi se to jeho pohádkami podařilo.
Zvláštní půvab dodává jeho pohádkám třaskavá směs tradičních pohádkových motivů a jazykových
obratů s tím, co dennodenně žijeme i co si pamatujeme ze školní i jiné četby, co se nám líbí i čemu se
posmíváme, směs obřadnosti, obyčejnosti i směšnosti. V Kubíčkových pohádkách se střídají dneska
„obyčejné“ věty jako (Praděd) „tehdy ještě neměl mluvčího“, „Jenouš nic neříkal, myslil si o plánu a
vílách svoje“, „kámen by možná promluvil, ale nedali mu příležitost“ anebo „nasedat, mládeži,
zavelela Jelenka“ s parodií na pravopisný diktát („výři vířili a víly vily věnce“), s parafrázemi nebo i
citáty z národní poezie, z K. J. Erbena („raníčko všichni vstali, ze snů si uzel uvázali“), ze St. K.
Neumanna („panovník všech okolních hor, lesů, vod a strání“) nebo třeba i Jiřího Žáčka („ráno bylo
modřejší večera“). A tučným písmem se přímo cituje, co jednou (ze stanoviska pohádkových bytostí
v budoucnu) „o takových studánkách budou psát básníci“. Schválně: kolik asi čtenářů pozná, koho to
Kubíček slokami Tam ptáci, laně chodí pít… a Když usnou lesy hluboké… cituje? A kolik si už
nevzpomene, ale sáhne po staré čítance, kde by to mohli mít, kde by si osvěžili paměť, aby nebyli za
pitomce?
Básnické čarosloví je mocnější, než se zdá, cestopis do Jeseníků je i cestopis do naší kulturní
paměti.

Milan Blahynka
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Průhledy, držím vám palce.
O autorce článku Paed.Dr. Janě Waldnerové, PhD.
Pracuje od roku 1997 v Jazykovom centre Filozofickej fakulty UKF v Nitre, kde sa špecializuje
na výučbu anglického jazyka pre žurnalistiku, na Katedre romanistiky vedie semináre
semiotiky a na katedre translatológie je školiteľkou diplomových a bakalárskych prác. V roku
2008 získala doktorát v odbore Estetika a dejiny estetiky za prácu s názvom Poetika fikčných
svetov. Vo vedeckej oblasti sa zameriava hlavne na súčasnú anglo-americkú prozaickú tvorbu.
So svojimi príspevkami sa zúčastňuje na domácich a zahraničných konferenciách (Česká
republika, Poľsko). Je zapojená vo viacerých grantových úlohách a v roku 2007 sa zúčastnila
vzdelávacieho grantového pobytu americkej vlády na University of Florida, zameranom na
súčasnú americkú žurnalistiku. V súčasnosti je aj redaktorkou vedeckého časopisu
Xlinguae.eu. Knižné publikácie: English for Students of Journalism (skriptá), De/konštrukcia
fikčných svetov.

Průhledy, občasník ostravskej Obce spisovatelů, sa mi dostal do rúk na júnovom tešínskom stretnutí
spisovateľov. Potešil moje oči a pohladil dušu. Je to publikácia, ktorá informuje, motivuje
a v neposlednom rade slúži ako kronika literárneho diania ostravského regiónu. Na jeho stránkach
môžu svoje nové texty predstaviť rovnako skúsení spisovatelia
a básnici, ako aj mladí začínajúci autori a to je služba prospešná obom
stranám, rovnako čitateľovi, ktorý má možnosť zoznámiť sa s novým
textom a tvorcom, ako i autorovi, ktorý získa poznatky o tvorbe svojich
kolegov spolu s inšpiráciou. Ostravské Průhledy ma prekvapili svojou
vysokou kvalitou, a to nielen obsahu, ale aj grafického spracovania
a tlače. V druhom čísle som sa začítala do tvorby viacerých autorov,
dozvedela sa o nových publikáciách, prekladoch, významných jubileách
i hlbokých stratách. So záujmom som si prečítala glosu Libora Martinka
predstavujúcu Tomáša Hájka, článok Jiřího Urbanca stručne mapujúci život a dielo disidentského
autora Jaromíra Šavrdu, nové básne Evy Kotarbovej a ukážky tvorby niekoľkých ďalších autorov.
Žijeme v uponáhľanej dobe a nie je vôbec prekvapením, že literatúra a najmä básne si v nej ťažko
razia cestu k človeku. Nemám na mysli iba skalných priaznivcov literatúry, rodených čitateľov poézie
a prózy, z ktorých sa postupne, ale iste stáva ohrozený druh, ale súčasnú väčšinovú skupinu
konzumentov masovej kultúry. Poznajú mnoho pohodlnejších a jednoduchších spôsobov zábavy,
ktoré nevyžadujú nič iné než pasívne prijímanie vysielaných signálov. Kniha si vyžaduje iný prístup.
Prv ako zakúsite pôžitok z čítania, musíte vykonať sériu úkonov (nebudem ich však vymenúvať, aby
som neupadla do calvinovskej uvravenosti).
V minulosti sa čítalo viac, aj keď socializmus, so všetkými reštrikciami, k literatúre určite nebol
priateľskejší. Ibaže čas vtedy určite plynul pomalšie (aspoň nám sa tak zdalo) a my sme hladne čakali
na každý nový knižný titul, najmä ak nepochádzal od lojálneho autora. Aj poézia niektorých básnikov
sa čítala viac. V ich metaforách a inotajoch sme hľadali ukryté posolstvá, ktoré nemohli byť vyslovené nahlas. Tento motív sa však už stratil a demokracia spolu s internetom úplne zmenili situáciu.
V dnešnej slobode môže písať a publikovať každý, kto na to má ... (za posledné sloveso si dosaďte
vlastnú množinu výrazov a významov). Čitateľov však ubúda, a aby ich stav bol zachovaný, treba ich
vychovávať, ponúkať im kvalitné texty, ktoré v nich prebudia skryté chute a oni opäť siahnu po knihe,
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začítajú sa do básne, porozmýšľajú nad vetou, dekódujú správu.
Ak čitateľ potrebuje knihu, potom autor ešte zúfalejšie potrebuje čitateľa a čitateľov. Žiaden autor
nechce písať do zásuvky. Čitateľov potrebuje pre svoju existenciu, pre jej potvrdenie. Publikovať však
nie je ľahké. Stojí to peniaze, a ako vieme, súčasnosť kultúre nepraje.
A čo som vlastne chcela týmto všetkým povedať? Ak je v dnešnej dobe niekto schopný vydávať
časopis-občasník, a to v kvalite, akú dosiahli ostravské Průhledy, potom mu musím naozaj
zablahoželať a držať palce, aby sa mu aj naďalej darilo udržať entuziazmus u všetkých zapojených
ľudí a získavať potrebné financie, nevyhnutné pre zmaterializovanie jednotlivých čísel, veď ako som
sa v Průhledoch dočítala, aj tento časopis, odhliadnuc od jeho kvality a prospešnosti, závisí v nemalej
miere od finančných darov sponzorov.

Jana Waldnerová
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Moje letní knihovnička
Moje letní knihovnička (oddíl autoři a překladatelé našeho kraje)
Lukáš Bárta: Průvodci (Ostrava: Repronis 2008)
Oldřich Šuleř: Sága rodu Chabalů (Ostrava: Montanex a. s. 2009)
Miroslav Kubíček: Pradědovy pohádky (Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 2009)
Danuta Muchová: Motýli slov – překlad Libor Martinek (Opava: LITERATURE & SCIENCES 2009)
Marek Mariusz Tytko: Setkání s Jiným – překlad Libor Martinek (Opava: LITERATURE &
SCIENCES 2009)
Libor Martinek: Literatura a hudba I/1,2 (Opava: Slezská univerzita v Opavě 2009)
Libor Martinek: Hledání kořenů (Opava, Krnov: LITERATURE & SCIENCES 2009)
Libor Knězek: Ve Frenštátě mají rádi poezii (Brno: Doplněk 2003)
Richard Sobotka: Štěňata (Toronto: Moravia publishing 2008)
Piotr Horzyk: Návraty na rozcestí (Český Těšín: PROprint, s. r. o. 2009 – překlad E. Sobková)
První knihou, kterou jsem o prázdninách dočetla, byla Sága rodu Chabalů Oldřicha Šuleře. Šuleř
je pan spisovatel, knihy mu jdou od ruky jedna radost a nejsou to žádné čaje. Obsahově promyšlené,
reáliemi dobře a spolehlivě opatřené, historicky věrohodné a navíc příběhy. Takových je všude plno,
jen je napsat… Pěkně mě vtáhl do rodiny nedovzdělaného lehkonohého vlastence Františka Chabaly
ve Velké Bytči a po nuceném vystěhování do ostravského Feldmanovce kolem dvacátých let minulého
století. A do havírny a na dráhu, kde robí Šuleřovi hrdinové, synové Sidonie Chabalové, a do
snobárny syna Fridolína a také mezi padlé ženštiny a na haldu, do vší bídy, z níž je smutno, a do vší
lásky, která jediná je schopna spasit člověka zde na zemi… Kniha je prvním svazkem Ostravské
trilogie, která postupně v přepracování vyjde v Montanexu. Podle mě by to měla být povinná (co
může být dnes povinného?) četba středoškoláků, aby věděli, že cesta k hypermarketům nabitým
zbytečným sortimentem zboží vede teprve sto let - a odkud? Od kaše z hrubé mouky maštěné vodou…
Štěňata Richarda Sobotky jsem četla a přečetla v ten den, kdy jsem pro recenzenta dr. Lukáše
Průšu sháněla výtisk Sobotkovy nejnovější knihy, která se týká života lidové zpěvačky, vypravěčky,
výtvarnice Františky Pituchové. A toho dne, kdy vydavatel té nové knihy Aleš Rett seděl v kremaci a
já jsem na jeho lehce nahrbených zádech viděla všechnu tíhu rozloučení s jeho matkou.
Štěňata mi přišla jako knížka milá, takový ostrov mezi hororem zpráv a skutečností soudobého
světa. Jak paradoxní. Knížka o válce. Našla jsem v ní potvrzení toho, co si myslím o životě. Člověk by
se měl učit být šťastný vždy, brát věci z lepší stránky, vědět, že všechno neštěstí už na světě bylo, že
nejsme sami postižení těžkými životními podmínkami. Křesťanské podloží dělá z té knížky dílo po
linii Raisově. A také ty dětské oči. Válka jako životní skutečnost, v níž je nutno žít a čestně přežít. Je
to čtivá knížka pro děti, kterými zaplaťbůh jsme, pokud o to stojíme, celý život.
Sobotka nás navíc uvede do slovníku lidí na Rožnovsku, konkrétně v Zašové, předloží nám slova,
která ve slovníku českého jazyka nenajdeme: Zhabat, krkoška, šklebík, podsínek, škarbaly apod. A ve
větné stavbě někdy vynechává přísudkové sloveso, a to i pomocné ve jmenném tvaru, kde potom
zůstává jen přídavné jméno, a tak jsme často na větách jednočlenných a uvědomujeme si to. Jako by
chtěl zabruslit do poezie; ale ne, píše prózu, takže hned ty brusle sundává a běží se šklíhat na
Martínkovu stráň po svých…
A já jsem výtisk nové knihy R. Sobotky druhého dne sehnala a knížku Čisté vody pramen (životní
příběh básnířky, lidové vypravěčky a výtvarnice Františky Pituchové) jsem předtím, než si pro ni
přišel dr. Průša, přečetla.
Podtitul zcela nesedí, je v té knížce daleko víc, než se v něm uvádí. Jen třetina knihy se přímo týká
Františky, další třetina – ta první – mluví o krajině a rodových kořenech především dlouhou citací
z kroniky Františčina otce Jana Satiny a poslední třetina jsou Dodatky, zvláště cenné, které se zabývají
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převážně Petrem Bezručem. Jádrem jsou vzpomínky Bezručovy majordomky, paní Otýlie Lojkáskové, zapsané Františkou Pituchovou.
Sobotkovi se v knize podařilo podat ucelený obraz života v Pobeskydí, konkrétně ve Starých
Hamrech od 30. let minulého století a to na životě Františky Pituchové, jejích předků a významných
osobností, které její život nějakým způsobem poznamenaly. Je to knížka živá, s četnými dokumenty a
fotografiemi, zachovávající ráz řeči, směs nářečí i spisovnosti tak, jak se vypravěčka vyjadřuje.
Z textu je cítit, že není uměle upravován, jak šla řeč, stejně čteme její záznam v písmu. Richard
Sobotka zvládl všechna úskalí tohoto způsobu s přehledem zkušeného spisovatele.
Průvodci Lukáše Bárty mě provázeli k moři. Dočetla jsem je v den, kdy jsem se na Savudriji
s mořem loučila. Bylo šedé a vlnilo se hrozivě, u břehu se vlny rozlévaly do širokých krajek se silou
mnoha koní. Na obzoru byla v té chvíli jediná plachetnice. Připadala jsem si jako ona, protože jsem si
také plula sama na svých vlnách a protože mě navíc opouštěli Průvodci, kniha smutná, ale jen proto,
že pravdivá; takový je i život, občas bychom každý nad sebou zaplakali. Bárta je básník a dal do
svých příběhů celé své poetické srdce, příběh však nikde nepokazil. Kdo má smysl pro detail chvíle,
pro pohnutku lidského konání, musí si libovat. Důmyslně knihu vystavěl. Dvě roviny – Daniel a starý
vrátný, jenž vypravuje svou životní story, a na druhé straně středoškolský profesor, který své příběhy
do dna žije. Nejsou to příběhy vůbec nudné, neboť kdo umí, ten ozvláštní svým náhledem i tu
zdánlivě nejvšednější chvíli. A všechno to do sebe zapadá, je to promyšlené a na mne působilo
věrohodně.
Na prázdninách jsem s sebou měla i Libora Knězka. Vzala jsem si jeho knihu Ve Frenštátě mají
rádi poezii vydanou v Brně roku 2003, již mi nedávno (už jsou to zase dva roky) věnoval. Je to kniha,
kterou nelze číst jako román, už z názvu lze poznat, o čem bude řeč. Potřebovala jsem si ujasnit, jak je
to vlastně s poezií v Pobeskydí, kam ti naši velikáni jezdili a ke komu. To proto, že jsem se zabývala
dílem Bohumila Pavloka, který se stýkal s Janem Zahradníčkem, Janem Čepem, Jakubem Demlem a
dalšími, a chtěla jsem se dozvědět, zdali se jeho přátelé na cestách do Frenštátu k Pavlokovi třeba
nezastavili. Ale ne, opravdu ne, tím, že se spisovatelé na cestách líbeznou krajinou u někoho
zastavovali, se proslavila jiná jména: Vojtek, Knězek, Jelínek, P. Martinek, a především Parmovi. A
to tam měli i Seiferta a dokonce Holana! Své informace jsem získala a tím knihu zhodnotila, přesně
tak ji zamýšlel literárně historicky erudovaný letošní jubilant Libor Knězek – podat cenné informace,
ozářit svůj kraj paprsky slávy jeho obdivovatelů. A ukázat, že tam se neházejí perly… víte komu, že
tam si poezie cení. Povedlo se.
Úplně na počátku prázdnin jsem četla Pradědovy pohádky od Miroslava Kubíčka, ale o těch píše
v těchto Průhledech Milan Blahynka. Vzal si je důkladně na paškál, takže mu nepolezu do zelí. Já tedy
jenom říkám, že Kubíček je básník. Jeho knižní řeč se mi líbí, je pestrá a nápaditá, často jsem se
zastavila nad krásnými tvary slov a souslovími, nad metaforami v té próze. A řekla jsem si, že by stálo
zato s názvoslovnou komisí, v níž jsou skřítkové, víly, jeleni, sova, mravenec a liška, procestovat ten
kraj kolem Praděda a potěšit se krásami, v nichž ty bytosti žijí, spí pod širákem, pijí vodu z lesních
studánek nebo zrovna z kalíšků rozkvetlého borůvčí - a vůbec, jsou šťastni z kraje, z přátelství, ze
sebe. Kéž bychom to také uměli! Tu návnadu hodil Kubíček skvěle. Nepochybuji, že se už dnes
zakládají společenství, která se po stopách názvoslovné komise kombinované z bytostí přirozených i
nadpřirozených docela přirozeně vypraví. To si pište, že se tím zvýší cestovní ruch v Jeseníkách,
o tom to také je.
Kapitolou, nad níž jsem se také zamýšlela, je práce spisovatele a překladatele, badatele a literárního
teoretika Libora Martinka. Od konce školního roku do uzávěrky Průhledů jsem se setkala se čtyřmi
novými knihami z jeho dílny. Jsou to dva překlady - a sice sbírka básní Motýli slov od polské autorky
Danuty Muchové, kniha básní Marka Mariusze Tytka Setkání s Jiným, vysokoškolská skripta
Literatura a hudba a kniha Hledání kořenů (Literatura Krnovska a její představitelé). Každá ta
publikace by si zasloužila samostatné pozornosti. A možná proto, že mě hudba obklopuje deset
měsíců roku, jsem publikaci Literatura a hudba jen prolistovala. A později jsem se dozvěděla
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k svému úžasu, že dr. Martinek vystudoval kromě bohemistiky také hudbu pro učitelství.
Pro účely Průhledů se omezím jen na myšlenky, které mi při listování v uvedených knížkách
zůstaly.
Danuta Muchová je kultivovaná polská básnířka, která své poetické dílo píše na okraji své vědecké a
vysokoškolsko-organizační práce. Jeví se, že psaní poezie je pro ni posvátnou relaxací, potřebným
odreagováním od akademického usilování, v němž je agilní a úspěšná. Z jejích veršů hlava nebolí,
nejsou nijak objevné, neexperimentují, nejsou metaforicky komplikované, jsou krátké, často
jednoslovné, řazené pod sebou bez interpunkce, napájené sny a vlnami, sluncem, zelení a především
motýly, ti jsou všude, pokud ne celí, tak alespoň jejich křídla. A potom slova, Danuta Mucha je
uhranuta slovy, nechává je vstupovat do básní nejen jako materii, z níž verše vznikají, ale i jako
náměty, všímá si jich, oslavuje je, mění je v motýly…
Jak jiný je krakovský básník Marek M. Tytko a jak okrajově ho zhodnotil Vojtěch Probst, autor
recenze uveřejněné v Nových knihách (Literární noviny č. 40 z 29. 9. 2009); alespoň že pochválil
vytříbenou práci překladatele… Má-li být pravda, že Tytkova poezie je tou, která pronikne jen mezi
věřící, a ostatní si ji založí „do zákoutí k ukradenému kostelnímu zpěvníčku“, pak nemá Tytko skoro
žádnou naději, protože věřící v Čechách masově moderní poezii nepěstují. Moderní Čech, byť třeba
nepatří mezi věřící, není nevzdělaný ignorant. Tytkova poezie se vyznačuje prezentací myšlenek
hlubokých náboženských a filozofických ponorů. V polské literatuře je chápán jako zakladatel nového
uměleckého směru vycházejícího z eschatologismu. První a poslední věci člověka, transcendentální
přesah jeho života, tajemství doprovázející lidskou existenci rozvrstvenou schopností citu a
metafyzikou vnímání v nesčetné bohatství projevů, fascinace takto pochopeným lidstvím, to všechno
jsem v překladu Libora Martinka u Marka Mariusze Tytka našla. Ano, jsou v té knize i básně
jednoznačné adorace Boha či Krista, verše zbožňující, ale poučenost, vzdělanost a dobrá schopnost
pohybovat se v básnickém umění tvoří převažující tón této poezie. Dotýká se Řecka i Egypta,
židovské kultury, hudby, umění, je všestranná. Zdaleka jsem zatím nezaznamenala všechno, co
osobnost básníka v této poezii nabízí. Snad se k této knize jako čtenář i glosátor ještě vrátím.
Při čtení Hledání kořenů jsem si uvědomila mezery, které existují v naší české vzdělávací soustavě.
Co všechno zůstává studentům utajeno. Má v tom jasno třeba Dan Gawrecki, historik Slezské
univerzity, který uvažuje o simultánní syntéze dějin Slezska z hledisek všech národnostních proudů
v něm historicky existujících – německého, polského a českého. Jasno v tom má Libor Martinek, který
neváhá a dává k dobru svou hřivnu, literaturu Krnovska, kterou jako by nestálo zato nést na světlo,
přestože jsou její středověké kořeny plně v kontextu evropském a její nejlepší novodobí spisovatelé
součástí národních literatur. Ukázky z knih sudetských spisovatelů píšících německy, jejichž rodiny
byly neurvalým způsobem z Krnovska o 2. světové válce vyhnány, jsou Čechům nepříjemnou
připomínkou mravního selhání. Regionem a regionalismem se Martinek zabývá už delší dobu, je
potěšitelné, že našel zálibu v hledání a zároveň v objevování nových nebo málo známých hodnot tam,
odkud se jakoby nic nového nečeká. Badatel v této oblasti se zřejmě nedočká potlesku, ale to Martinek určitě ví a nestýská si.
Poezie, která je uložena v Horzykových Návratech na rozcestí, se dobře čte, přes všechno
zamyšlení je plna života, žije v realitě; tam nachází všechno lidské, i zklamání a stesk, přesto se váhy
naklánějí blíž ke kráse, k touze, křehkosti, k naději. Básník o ně stojí, vynakládá na získání těchto
hodnot mnohé ze svých sil. Je radostné číst tu stylově jednolitou poezii, stručnou, oproštěnou od
banalit a nadbytečných slov v překladu Evy Sobkové, polonistky, která pečlivě zachází s oběma
jazyky.

Lydie Romanská
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Z nové tvorby
Marný návrat
Od poslední železniční staničky jsme šli krajem silnice. Spěchal jsem, že mi naše Hrdlička stěží
stačila. Byl jsem podivně rozjařen a uvědomoval jsem si, že se chovám skoro rozpustile – ale to
všechno byla jenom jakási přetvářka, skrývající vnitřní neklid.
Když jsme odbočili ze silnice do údolí podél potoka, zmlkl jsem. Krajina mého dětství na mne
dolehla, cítím ji v každé podrobnosti, jako bych šel tudy nahý. Postávám a Hrdlička se po mně
udiveně ohlíží.
Hrdlička je mladá, skoro ještě děvče, s mým chlapcem se seznámili v biografu, oddali je na úřadě.
Les je pro ni jenom kulisa, když si vyjedou na skútru – sedí na tom podivně vkusném vehiklu z boku a
vlasy svázané do ohonu vlají za ní, dosahují až po malou náhradní pneumatiku na zadním blatníku.
Když jsem ji vylákal pod jakousi záminkou na výlet do naší dědiny, dobíral jsem si ji, že možná ještě
vlakem ani nejela – ale jí se nic nedotkne, zacinká rolničkou a od toho stříbrného zvuku se každý
posměšek odrazí.
Došli jsme k zákrutu potoka. Práchnivé vrby se tam sklánějí nad hladinu, pod břehem trčí silné
šledy, zpod nich jsme tahali raky na pečeného žabáka. A ty kořeny vrb, prorostlé až kamsi do dávna –
kdo ještě dnes dokáže pohladit dvěma prsty pstruha zapleteného do kořání od ocasu k hlavě tak, že
ztuhne a rozechvěje se slastí a ty ho chytíš za skřely? Hrozně rád jsem je takto lovil, ač mi, popravdě,
vždycky připadal takový způsob lovu záludný.
Stojím zamyšlen, Hrdliččin hlas na mne doléhá z veliké dálky, i její zjev jako by se vlnil za jakousi
vzdušnou přepážkou. Svět červená, mžitky mi vyskakují před očima, musím usednout.
Vymluvil jsem se na staré nohy nebo těsné boty, už ani nevím, možná i ty mžitky a ten zčervenalý
svět byla jenom taková výhovorka, abych mohl čáchat bosýma nohama v potoce. Hrdlička čapí na
bobku v trávě, pozoruje mne užasle. Abych ji uklidnil, ukazuji na stavení na protějším břehu, převislý
lesní sráz jako by na ně padal. To je stará hospoda, hospodský tam kdysi míval pod šenkem kněžskou
rochetku, když se sedláci cestou do kostela opili, vyzpovídal je, i rozhřešení dal, proč by se táhli lán
světa do města, první prý přiklekl pijan Šusteček, a potom se z hostinského vůbec stal takový pokoutní
farář, vyhlášený široko daleko, zvykli si na něho, také umírajícího zaopatřit ho volali, kdo by se vláčil
na faru, a přitom to byl chlapík veselý, životu rozuměl … Hrdličce zaklokotal smích v hrdle, slavičí
hlas zazvonil nad potokem. Sklonil jsem hlavu nad vodu, průzračný proud mne unáší v tom
dvojlomném světě.
Dál jsem šel bos, boty svázané tkaničkami přes rameno. Pěšina je kousek jílovitá, uťapaná do
hladka, kousek sám písek, který škrábe do chodidel a připomíná se, připomíná léta dávno minulá a já
si je chci přivolat, tak rád bych se jim znovu, ještě jednou poddal. Vystoupili jsme na svah, odkud je
vidět dědinu jako na dlani. Úmyslně jsem volil tuto namáhavější cestu. Hrdličce jsem namluvil, že je
kratší, ač to není pravda, po silnici je přístup do dědiny snazší, ale to pro ten pohled, máš odtud dědinu
pod sebou, smekne se v plytké muldě a vyběhne u kaple, vedle které se bortí zvětralá zídka farské
zahrady. Být přijat do klukovské party znamenalo podrobit se prubířským výkonům, hodili tě do
rybníka a plav, a také zídku jsi musel přelézt a přinést z farské zahrady jablko, třebas kostelník bušil
tlustým prstem do okenního skla – jak jsem byl pyšný, když se mi to povedlo…
Ale když jsem po letech opět přišel na ta místa, zídka se mi zdála nízká a ubohá, snadno jsem se na
ni vytáhl, zahrada byla zarostlá a zanedbaná, jablek tam leželo dost a dost ve vysoké trávě, ani trhat jsi
je nemusel, byla kyselá a trpká zároveň. Nikdo mi nebránil, abych si jedno vzal. Pak jsem šel cestou
do dědiny rozpačitý a nesvůj, zelené jablko jsem skrýval v dlani a přistiženě jsem se rozhlížel, co
kdyby mne někdo uhlédl…
Stanul jsem zadýchán. Do holé paty mne tlačí kamínek, jakýsi brouk či mravenec mne šimrá na
noze, ve vzduchu teplo a vláha a listovím se procezují kalužinky zlata. Domov mne objímá, jak

22

Z nové tvorby
bych se do sudu medu pozvolninka propadal.
Odtud jsem prvně viděl svět. To když mne naše Mářa vyvedla na kopec za dědinou. Ovšemže jsem
dobře znal naši dědinu, cestu do školy, pěšinu ke mlýnu, vzteklého rafana u statku, který patřil
Němcům, cestičku ke kmotřence, náves, hřbitov, který nás neděsil, obchod se stojanem na jízdní kola
přede dveřmi, rasovnu. Ale uvidět celou dědinu najednou, jediným pohledem ji přehlédnout – to moje
srdénko uchvátilo.
„A co je za dědinou, Mářo?“
„Za dědinou je les.“
„A co za lesem?“
„Tím lesem vede cesta zase k jiné dědině.“
„K jiné dědině? Jsou jiné dědiny?“
„Jsou. A také města. Za druhou dědinou už je veliké město.“
„Co je to město, Mářo?“
Ale Mářa neodpovídá. Pojednou prudce svírá dětskou tlapku, bolí to, ale hlásku nevydám, ani
nemusím vzhlížet vzhůru, abych poznal, že Mářa pláče.
„Město… to je, kam odešel Cyril.“
Skalař Cyril byl hubený a suchý, vysoký, chodíval nachýlen. Vlastně chodívali lámat kámen dva –
Cyril a jeho bratr Metud, jinak prý je nikdo neviděl. Ale potom Metuda v lomu zavalilo a skalař Cyril
chodil sám. Tak ho pamatuju, samotného, nemluvný čároval dědinou a lidé před ním zmlkali, strašlivé
hoře musel sebou vláčet ten nešťastný člověk. Ještě si vzpomínám, jak ho žandáři odváděli, nechtěl jít
na vojnu, zdálo se mi to podivné, a dokonce si tím Cyril v mých očích ublížil. Ale lidé o něm mluvili
s úctou, časem se stal Cyril jakousi vybájenou bytostí. Od těch dob jsem ho nespatřil. Nevrátil se.
Zprudka se cosi ve mně utrhlo.
„Cyrile! Cyrile! Cyrile!“
Protější stěna lesa odpovídá: - rile!... le!... le!
„Vrať se! Vrať se! Vrať se!“ volám zoufalý.
Ale nikdo se nevrací, jenom lesní svět kolem proznívá lhostejným echem: - vrať se!... se!... se!
Stojím tu přenešťastný, zalit slzami.
Mimoděčně svírám Hrdličce ruku, držím se jí jako Mářiny kdysi, dávnou vzpomínkou vybuchl ve
mně zasutý stesk. Hrdlička na mne zírá polekaně… potom cinkne ministrantským zvonečkem, ještě
jednou zkusmo zazvoní, a rozesměje se na veselých hrášcích svého hloupoučkého mládí: Božíčku, jak
je ten náš děda směšný!

Oldřich Šuleř

Ples a revize členských příspěvků
Rada OS byla informována o probíhající revizi placení členských příspěvků za r. 2006– 2008.
Bylo zjištěno, že nedoplatek na příspěvcích činí celkově 200 000 Kč. V této souvislosti byla
navržena výměna členských průkazů; začne letos a bude probíhat v průběhu příštího roku.
Platnost starých průkazů bude ukončena k 31. prosinci 2010. Nový průkaz dostanou všichni
členové, kteří uhradili členské příspěvky za období 2006–2009. Rada OS tento návrh schválila.
Letošní ples Obce spisovatelů se bude konat dne 5. 12. Na Marjánce (Praha-Břevnov). Mimopražští účastníci se budou moci ubytovat v hotelu U Sládků, kde budou rezervovány pokoje.
Cena za noc se snídaní za jednolůžkový pokoj činí 600 Kč, za dvoulůžkový 1000 Kč.
lr

23

Z nové tvorby
Theofil
Halama

*
Ani rybářské lodě večer nevypluly
a listy na stromech dnes ráno
nenesou

Pokušení

žádný verš

na kterých zrají banány
pomeranče nebo citróny
jen tak pro radost

Poté co měsíc a hvězdy také
zamlčely pravý úmysl svého počínání
a hustá oblaka bez zvuku
po celou noc metala pouze
kulové blesky

Kdykoli prší
pár z nich ukradnu
/ani nevím kolik/
Zbytek pak pečlivě

vlhký prales přesto vykřesal
proužek bílého dýmu

vložím do krabic
a letecky pošlu do Česka
Pokušení příležitost
nikdy nezmešká

Miroslav
Kubíček

a poněvadž ani v Praze
při takovém podílu
nikoho nic nebolí
nezáleží na nějakém
kilu

Vánoční 2009

Jinak se přece ovoce
zkazí

bílá tíha zticha dýchá
hltavá tma zvolna zvonná

nebo jinak rozdrolí

čistá slova modlivě klečí
svatonočně vonná

/hříšně namlouvá si/

Letní podvečer slov

Mlčení

Letní přítmí lehce těžkne
blízká tma pomalu dmoucí
chumlavě přítulná s nocí
ještě středně raná
jak něžná slova

Ze zákulisí hněvu nesměle vyhlédl
ptačí zpěv
ale neukázal se kos
ani slavíček

zvedá se ticho prvních snů
plevel vzdáleného světla
splývá v škraloupech tepla
v žlabinách sličných slibů
drhnou jen granule slov

Ťuhýk si založil rodinu
bez lásky
přestože moře varovně pokleslo
a ježaté skály nevěstí
nic dobrého
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Šmelina
Za bolševika se pánská populace měla daleko lépe, než tomu bylo u žen. Muži chodili jaksi více
usměvaví než jejich protějšky. Bylo to dáno tím, že chlapi si zašli na pivíčko, a navíc v regálech
obchodů bylo více levného rumu a průtahové borovičky, kterou si chlap cestou z hospody mohl koupit
a pokračovat v krmení nálady v pohodlíčku teplého domova...
Bohužel, hospodyňka to neměla vůbec lehké. Přišla do obchodu se
zeleninou a chtěla-li obsluhu za pultem vytočit, stačilo se zeptat na banány a
další exotické ovoce, které samozřejmě nebylo. Pak následovaly jedovaté
poznámky.
„Jediné čeho máte dostatek a zdarma, je ten prach v regálech. Leží už tu
tak dlouho a nikdo ho nechce, co? Tak alespoň nějakou tu mrkev, petržel a
celer mi navažte.“
O kousek dál u řezníka chtěla kilo podpultové játry, musela si k tomu vzít
alespoň půl kilo bůčku. Chlapům to nevadilo. Po nějakém tom pivku přišly
nádherně vonící škvárky k duhu. Bohužel, jejich těla tím nabírala podoby
těhotenství na úkor manželských povinností... Ženy se tento nepříjemný
úkaz snažily řešit tím celerem a petrželí.
Ovšem, v drogérii byla pro ženy úplná pohroma. Hanka byla, Violeta ne. Hanka byla podřadný
prášek na praní, to druhé hygienické potřeby pro dívky a paní. Nedostatek se řešil různě, někdy
originálním způsobem, to když jsme to vzali do svých rukou my muži.
Měl jsem kamaráda stejného jména jako prezident Husák. Rozdíl byl v tom, že kamarád byl pro naše
rodiny užitečnější, než soudruh prezident. Přítel byl od fochu, pracoval v papírnách a chodil do
pobočného závodu na poruchy. Vyráběli tam dámské hygienické potřeby, tenkrát ještě bez křidélek.
Pro naše manželky jsme měli tenkrát cenu zlata. V závodech se tenkrát ještě dost desinfikovalo tělo
alkoholem, a tak měl stejnou cenu jako například tuzexové bony. Šmelina kvetla na každém rohu,
majetek, jak tvrdili soudruzi, byl nás všech, a tak se tajně přemísťoval do našich domovů. Tak to brali
všichni, tak jsme to brali i my dva.
Blížily se Vánoce a bylo třeba shánět něco pod stromeček. Vyřešili jsme to s kamarádem originálně.
Koupili jsme láhev nejlevnější slivovice a o další se postaral kamarád. V určený den jsme se dostavili
na smluvené místo, kde na nás čekala obrovská bedna, v jakých se prodávaly televizory, naplněná až
k prasknutí dámskými potřebami bez křidélek, ta tenkrát ještě neexistovala. Zato křidélka narostla
nám. Upalovali jsme s bednou na vlak, až se za námi prášilo. Horší už to bylo v autobuse městské
hromadné dopravy. Autobus plný žen vracejících se z textilek domů. Bedna byla na obtíž, zvlášť když
jsme se ocitli uprostřed autobusu, situace se začala vyvíjet kriticky. Tlak postupujících pasažérů měl
stejný účinek jako lis. Kritická situace nastala, když tlakem povolilo dno bedny a celý obsah se
vysypal na podlahu autobusu. Reakce cestujících byly různé, jenom ne příjemné. Nikdy jsme nebyli
bolševici, ale tenkrát jsme byli rudí až ke kořínkům vlasů. Rychle jsme se snažili opravit dno bedny a
zmateně, rychlostí blesku plnili zpátky obsah. Připomínali jsme postavičky z večerníčku Pata a Mata.
Už jenom stačilo říci „a je to“.
Bohužel, situace potvrdila nepříjemný jev tehdejší společnosti. Důkladně jsme všechno posbírali,
nikde na podlaze ani pod sedadly nic nezůstalo. Obsah bedny však byl naplněn z poloviny. Inu, jak se
nakonec ukázalo, bylo tenkrát opravdu všechno nás všech.
Jan Kukuczka
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Ascona
Měl dlouho v úmyslu pozvat profesora a jeho ženu k sobě na návštěvu. Trochu váhal, ale nakonec proč ne? Profesor znal ze studií Terezu. Chtěl jim ukázat výhled. Z kopce a navíc z osmého patra
s Hradem na horizontu a na druhé straně se soutokem Vltavy a Berounky.
Vyšel na balkón. Chvíli mu trvalo, než obrysy Hradu v dálce rozeznal.
Nad městem byl opar zabarvený slunkem. V údolí ještě ležela nad stromy
lemujícími potok bílá pára. Nekoupil si byt, koupil si výhled. A ten je to
jediné, čím může očividně a tedy věrohodně prokázat v dnešní době svoji
hodnotu. I když ani ten nemá jednoznačnou cenu, protože není určeno, za
kolik je možné koupit zrnitou zář nad údolím, ani odlesk slunka na řece.
Nicméně jinak nemá nic a s tím, co má, tedy s výhledem, je spokojený.
Nebo spíš – smířil se. Co jiného mu zbývá. Odešla dcera, a to už dávno,
umřela Tereza, to také už dávno, postavil fabriku na nohy a před pár lety se
s ním majitelé rozloučili poté, co na jeho místo na špici dosadili svého
krajana. A jemu dali na odchodnou dost na to, aby si mohl koupit byt.
Koupil si výhled. Byt za mnoho nestojí, i když byl drahý, monolit, z něhož
je budova postavena, přenáší všechny zvuky z okolí, zdola, shora i zpoza
rohů, výtah není uprostřed, jak tomu je ve starých šedých krabicích z minulého století, ale drnčí mu
v ložnici u hlavy. Ve tři ráno se rozléhá klapání podpatků sousedky, operní pěvkyně vracející se
z představení, po celém domě. – Je tu ticho bez tebe, Terezo. Možná proto všechno tak slyším. A když
otevřu okno, motory aut zdola táhnou do kopce a na zastávce kvílí brzdy autobusů. Jednou za hodinu
se sjíždějí z obou směrů a zaskřípou v neladném akordu. A já neslyším hudbu.
No tak, popoběhni, chlapče, práce ti uteče, šéf bude nemilý, snaž se, dneska se snažit můžeš. Važ si
toho, já jsem se snažit nemoh´. Víš, jak to je, když ti nedovolí snažit se? Nevíš, tak utíkej, když na
vznášedlo ještě nemáš, a dej si pozor a nezakopni o přepychová stavení, která se u nás na kopci
vyhřívají jako želvy. No, dělej, ať na nějaké ještě přijedeš, dokud je tu místo na prodej. – K čertu, ujel
ti. Panebože, daleko jsme se nedostali! Ujedeme před nosem jeden druhému. Neomlouvej toho
křupana, příteli, a odstěhuj se do města, kde na tebe počkají. Nedávno na mě čekal celý vlak a nikdo
nebyl rozhořčený. Starý pán si spletl nástupiště, chudák, je třeba mu podat těžký kufr a pak se teprve
můžeme rozjet. Tak tomu někde je. Jenže, příteli, někde není tady. A jenom tady je doma. Zdá se, že
budeme dnes oba lítostivě naladění. Ale máme chuť se bránit, nemám pravdu? Ukáže profesorovi tu
fotografii. Znal přece Terezu, tak proč ne. Uprostřed záběru sedí Tereza na zídce a za ní jsou
newyorkské Twinsy. Štěstí, že ji do Ameriky pustili. Že netrpěla za něho, který nemoh´ po desetiletí
ani do Berlína. Vám jedinému jsem o tom říkal, profesore. Střed té fotografie už neexistuje. Zobrazuje
zničené a já je mám v sobě. Vy o tom víte. Navíc jste znal Terezu. Když jste řekl, že rád odjedete
s rodinou na dovolenou do Ascony, zaskočilo mě to a byl jsem vám vděčný. Vám jedinému jsem řekl,
že Ascona je místo, kde jsem byl naposled šťastný. Teprve po návratu jsem se dozvěděl, že Tereza
nemá naději. Proč jsem se vám s tím vším svěřoval? To jsem opravdu věřil, že mě rád vidíte, jak jste
pokaždé říkal? No dobrá, věřil. Teď už se nedá nic dělat.
V zrcadle ve výtahu se viděl od hlavy až k patě. Semišové boty od Valeverde na nemocné nohy,
nenápadné hodinky s diamantem, sytě modrá košile v barvě očí, měkké pohodlné kalhoty. Vysoký,
štíhlý, až hubený, s hustými bílými vlasy, opálený. Navzdory svým sedmi křížkům se držel zpříma, až
nezvykle zpříma. Byl spokojený. Před padesáti lety mu Tereza řekla, že mu opálení sluší. Přestože ví,
že je to nezdravé, má na balkóně lehátko a opaluje se, i když ho zrnitá záře dráždí. Zlatý prach
z obrazů, které se ztratily. – Také už nemáte střed své dávné fotografie, profesore. Na rozdíl ode mě
jste ho vytrhl a zahodil. Na jeho místo jste si vložil mladou ženu a v plné síle jste jí dal do náruče dítě.

26

Z nové tvorby
Začal jste nový život. Proč ne? Zakázali nám se snažit. Přesto jste se snažil stejně jako já, v ústraní,
s pílí… Až jsme se dočkali. A pak jsme ten zmatený závod začali se zbytkem sil. Dýchaviční bardi
s padesátkou na hřbetě. Tebe jmenovali profesorem, dali ti kliniku, znova ses oženil a narodil se ti syn.
Moje dcera mi řekla, že se vrátit domů nemůže, protože si dávno zvykla v cizí zemi, a pak mi umřela
Tereza. Začal jsem z trosek fabriky slepovat nové haly, dokázal jsem je naplnit a spolu se sebou
samým dobře prodat. Úspěch, profesore, ne? Po tolika letech úspěch.
Šel lehkým krokem na zastávku, občas kopl do kamene. Nemusím běžet jako ty, chlapče, řekl na
adresu mladíka, kterého viděl z okna. Žádná práce mi neuteče. Můžu jít pomalu, abych se v tom
krásném ránu prošel, nebo také můžu pohodlně jet, drahé auto mám v podzemí toho drahého domu.
K němu jsem se na rozdíl od tebe dopracoval. Ale žádná uznání mě – na rozdíl od tebe – už
nečekají. Sedl si na lavičku pod stříšku. Nad hlavou mu poletovaly odlepené rohy plakátů. Před sebou
měl šmolkově modrou obří ceduli zvoucí na báječnou loňskou dovolenou. – Ani tebe už nečekají,
profesore. Nám nikdo pomník nepostaví. Je pozdě a na cokoli bylo pozdě od začátku. Jsme staří,
profesore, i když ty jsi udělal všechno, abys to popřel. Ale nevyhráváš. Viděl jsem tě shrbeného vracet
se z konsilia. Byl jsi vyčerpaný a neskrýval jsi to, dokud sis mě nevšiml. Není daleko čas, kdy to
nedokážeš skrýt před nikým, ani před svou ženou. Možná tě bude opatrovat, až budeš potřebovat, ale
přesto zůstaneš sám jako já. Tak si ještě užij, kamaráde, a zajeďte si všichni do Ascony, protože to je
místo, kde může být člověk šťastný, to já vím. Autobus zakvílel na zastávce. Vstoupil a nevědomky
se porozhlédl po volném sedadle. Záda ho bolela. Dívka pod ním vstala. Usmál se pobaveně, ale sedl
si. Ve výši očí měl její holou kůži s piercingem v pupíku. Člověk si ve stáří dobře pamatuje své mládí
a mrtví mají zvláštní privilegium zjevovat se v podobách z libovolného období svého života. Tereza se
mu zjevila jako studentka, s pupíkem bez piercingu a on se na ni upřeně díval. Proč ten děda tak civí?
Neslyšel otázku, protože ho od rána trápily jiné: Proč nechala dcera potvrzení o platbě na psacím
stole? Co když to nebylo jenom nedopatřením? Potlačil je a nápis Ascona, který na přiložené potvrzení připsala, zaujal celou jeho pozornost. Ascona. Upadl do vzpomínky.
Přistoupila zavalitá žena s napěchovanými taškami. Vstal, aby jí uvolnil místo, a piercing mu
zmizel z očí. Záda se rozdráždila a známý pálící šroub se mu bez přestání zavrtával bolestněji do těla.
- Pomůžeš mi, profesore. Vím, že mi pomůžeš, lepšího odborníka bych nenašel. Máš zlaté ruce, děláš
svou práci výtečně, využíváš čas do poslední minuty, v každém okamžiku se soustředíš celou svojí
bytostí. Na mě, když u tebe jsem. Půl hodiny jako vždy. Plánovaný čas. – Autobus se naplnil. Lidé se
ho dotýkali a začali mu být nepříjemní. Měl jet autem. Nebo si možná měl vzít taxíka. Ale s taxikářem
by musel mluvit, a to nechtěl. Proč nejsou taxikáři němí a nenechají ho v tichu sledovat zmalované
paneláky mezi sídlištní šedí? Města se začínají podobat rozházenému legu, barevné stavebnici bez
myšlenky a souladu, v níž by ani malé dítě nesestavilo barvy tak nevkusně. V tom jsme se shodli,
profesore. A ty jsi se zmínil o své zahradě. Ano, jsi mnohem úspěšnější. Vystavěl jsi dům, počal syna
a nejspíš i zasadil strom. A hlavně jsi pochopil tuhle dobu. Pro nás novou, pro tu s piercingem jedinou
možnou. Svět může žít, protože je věčně nevědomý. Na tom nelze nic změnit ani miliardami
informací, které tu bez ustání vibrují pod nohama a vlní se prostorem. Naplňují ho a buší ti do
každého kousku těla. Nic nezmění na tom, že uvnitř jsi bez informace a v jejich šumu sám.
Rozhodl se vystoupit a pokračovat v cestě tramvají. Ale od lidí si neulevil. Na refýži se sotva
zasunul mezi lidi do davu. Odkudsi se k němu prodrala mladá žena, na pohled Asiatka, a podala mu
lístek popsaný jakýmisi neumnými klikyháky, místy se podobajícími písmu. Zavěsila se na něho
očima. Do you speak English? Zavrtěla hlavou. Deutsch? Francais? Italiano? Nic. Jen ukazovala na
papírek. Soustředil se a nakonec rozluštil jméno stanice, kam nejspíš chtěla jet. Rozzářila se. Snažil se
jí na prstech ukázat číslo tramvaje. Jen jednou to číslo nakreslil na dlaň. Až když odešla, uvědomil si,
jak nesmyslně se choval. Počítat uměla, ale neuměla psát. Čísla na prstech jí nebyla k ničemu.
Pobaveně si hvízdl. Vedle stojící německý pár se na něho zvědavě podíval. Nichts, nichts, gnädige
Frau, řekl ženě posměšně. Alles in Ordnung. Tramvaje jezdily, ale lidí na ostrůvku neubývalo. Ztratil
trpělivost a rozhodl se, že přejde přes most pěšky. Neuvěřitelné, člověk si přijede do Evropy a neumí
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přečíst ani číslovky. Do nebe volající nezodpovědnost. Lidi jsou dnes odvážnější? Nebo drzejší?
V každém případě je turistů mnohem víc, než bývalo za jeho mládí. Ti tu nebyli tenkrát skoro žádní.
Zastavil se na červenou. V tom místě se výborně vyskakovalo ze staré tramvaje s otevřenou plošinou.
Bylo to opravdu pohodlné. Stačilo se přichytit, trochu se zaklonit po směru, lehce doskočit a kousek
popoběhnout. Úžasná svoboda, opravdu. Zastavil se a opřel se oběma lokty o zábradlí mostu. Mosty
dávají člověku možnost zastavit se a zevlovat uprostřed lidského hemžení. Tereza řekla něco takového
kdysi dávno, ale tenkrát to ještě neoceňoval. Zastavit se ve dvojici je možno kdekoli, ale zastavit se
sám, aniž by člověk vzbudil podezírající pozornost, lze právě na mostě. Nechtěl si připustit, že se
nezastavil jen tak. Musel se ohnout a opřít, protože ho kříž povážlivě bolel. Pozoroval chvění vody.
Jeho soutok Berounky a Vltavy, který si koupil, byl vždycky pokrytý nehybnou stříbrnou, šedou či
zlatou fólií. Nedaleko se zastavila skupina hovořící jazykem, kterému nerozuměl. Cizinci. Ano, je jich
všude plno. To je správné. I u vás, profesore. Tlupa vědychtivých mladíků se řítí chodbou a nad nimi
se vznáší mizerná angličtina. Přibrali mě v chvatu. Jednomu jsem řekl Move over, handsome! a
přitlačil ho ke zdi. Podivil se, chlapec. Ty bys to neudělal. Zastavil bys je svým tělem a štítem
z glancu, který nosíš stále s sebou. Ustupují ti, otevírají ti dveře na jednáních všemožných rad,
vyhlašují tě čestným členem bůhvíjakých spolků. A posílají peníze na konto. Netušil jsem, že i já. –
Měl jsem za to, že Ascona je něco, co nás spojuje. Připadalo mi neuvěřitelné, že my dva myslíme
s láskou na totéž místo. Ascona. Před sto lety se tam setkávali evropští rebelové ducha. Surrealisté,
dadaisté, feministé, psychoanalytici, pacifisté. Hermann Hesse, Remarque, Carl Jung, Kafka… Také
nudisté, anarchisté, i ti, kteří si přírodní léčbou léčili alkoholismus. Lebensreform. Slavná Ascona.
Duch revolty tě tam ozáří a ty se pozvedneš k Monte Veritas, vrcholku pravdy. A večer ztěžkne
v mlze a dopadne na jezero i na tebe. – Nic jsem nepochopil, profesore. Nepochopil jsem, že za
všechno se platí. To, co si teď přiznám, se nikdy nedozvíš, a od dnešního dne se ode mě nedozvíš už
nic: Já jsem tě měl rád. A věřil jsem, že i ty mě máš rád. Zbavoval jsi mě bolesti, věnoval jsi mi
starostlivou péči a se zájmem jsi naslouchal všemu, co jsem ti říkal. Proč ti dnes nevěřím? Copak
Ascona tomu brání? Nemáš lehký život. Zmáhá tě. Tak proč bych ti ze srdce nepřál v Asconě pobyt?
Užijte si to. Je tam krásná pláž a při březích bezpečná voda i pro chlapce. A ty, profesore, dávej na
sebe pozor. Jezero je velké a vítr tam fouká jako u moře. Lago Maggiore. Ať se ti nic nestane.
Připojím ti po večerech modlitbičku: Andělíčku, můj strážníčku… odříkával s lehkým úsměškem. –
Na mostě je možné osaměle stát, ale mluvit při tom už možné není. Kolemjdoucí si ho všimli.
Zpozoroval to a dal se do chůze. Bolest trochu polevila. Stále se držel rovně a snažil se kráčet pružně.
Jen výraz měl při tom trochu strnulý. Na konci mostu se proti němu vyřítil houf dětí. Nejspíš byly na
výletě. Když viděl, jak bezstarostně sešlapují z chodníku, vstoupil do vozovky a rukou je směroval
zpátky. Dávej pozor, děvče. Tady se jezdí rychle. Každý musí co nejdříve někam dojet, jde o to být
první. Nebo aspoň tisící.
Mezi starými domy se uklidnil. Lidí ubylo. I když byl dům, do kterého vstupoval, jediný opravený
v celé ulici, nevyvolával nesoulad. Restaurovaná stará fasáda vzbuzovala úctu ke štukatérovi, ať už
dávnému, či dnešnímu. Dřevo na těžkých dveřích, jakož i kovová klika se leskly. Prohlédl si je se
zalíbením. Všiml si, že se otevírají nehlučně. Kolik domů – a nejen domů – musíme ještě opravit!
Výtah byl původní a zpoza mříže bylo vidět na schodiště. Názvů firem na dveřích, které míjel, bylo
tolik, že je nestačil přečíst. Před ordinací nebyl jako obvykle nikdo. Byli s profesorem domluveni vždy
na konec jeho pracovní doby. Neklepal. Věděl, že ho profesor nenechá čekat. Přistoupil k oknu a díval
se do koruny vzrostlého stromu. I on tu byl svědectvím minulých časů. Vibrace v kapse ho upozornily,
že zapomněl vypnout telefon. Chtěl to udělat, ale viděl, že ohlášená zpráva je od dcery: Všechno
nejlepší k narozeninám. Našel jsi můj dárek? Pojedeme spolu do Ascony. Tam, kde jste byli s mámou.
Máš radost? Tereza.
Vypnul telefon a vložil si ho do kapsy. Díval se znova na strom a myšlenky mu těkaly jako paprsky
slunka, které skrz listy tu a tam dosáhly až k němu. Neslyšel, že se otevřely dveře. Otočil se od okna,
až když profesor srdečně řekl: Rád vás vidím. A podával mu obě ruce.
Marie Vosiková
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Andrzej Strumiłło
Andrzej Strumiłło (1928) patří k předním polským malířům, píše také poezii. Žije na své haciendě v severním Polsku, kde mimo jiné pěstuje koně a exotické dřeviny, jež si sváží
z nejrůznějších koutů světa. Je totiž také náruživým cestovatelem.

Text a překlad básní František Všetička

A na balkóně tělo Garcíy Lorky
Unavený uléhám a usínám vedle

Čtyřverší
To je břeh moře
To housle naplněné vodou
A to je čtyřverší
Napsané na růžovém lístku

Kdo pamatuje
Kdo pamatuje
Dorothu Sebastian
Gloriu Swanson
Markesinu Day
Camilii Horn
Dittu Parlo
Lilian Harvey
Elinor Patterson
Mary Duty
Paulinu Stark
Marcellu Ravena
Billy Dove
Suzy Vernon
Zelmu O’Neil
Polly Walker
Kdo pamatuje
Třpyt jejich očí
V den mých narozenin

Ráj
Chodí po zahradách
Zvířata skutečně živá
A v skleněném výklenku
Na harmonice anděl hraje
Davidův žalm
Lidem dobrým
Kteří bydlí v nebi
Lidem prostředním
Kteří chtějí do nebe
Lidem zlým
Kteří chtějí do nebe

Večer
Náměstí
Domy kolem
Domy mají okna jasnější od hvězd
Chodím po ulicích
Míjím spěchající lidi
Brány pootevřené
Psy
Schody vedoucí dolů i nahoru
Lidi kteří se líbají
Balkón s železnou ozdobou

Návštěva
Můj kůň blýská očima
Můj kůň otvírá nos
Můj kůň rozhazuje hřívu
Můj kůň tiskne uši
Když přicházejí tamty myšlenky
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Lydie
Romanská

František
Všetička
X
Černavá země
oddechující volně,
příslib úrody.

Dneska jsem byla nevěrná

X
Zelená haluz
kloní se směrem k zemi,
modrá na nebi.

svému zpovědníkovi
spala jsem s tebou
nežárlil
usmíval se
krásný jako Bůh

X
Oknem proniká
jas hřejivého světla,
chvíle veliká.

a jeho dlaň na mém čele
byla horká
teplejší než tvá

X
Modrá nebesa
bez jediného mráčku mé srdce plesá.

Jsem uvolněna
z plného úvazku
jsem na dlažbě
kde si ošoupala podešve
láska
z čeho žít

X
Alej topolů,
rovná jak naše přání,
končí v údolí.
X
Řídký, světlý les,
vůkol ticho, boží mír,
zdáli ptačí ples.

který z mužů mě zaměstná
nemají pro mne nic
než dávat hvězdám pít

X
Planina sněhu,
dvé rozhozených stohů,
nekonečná pláň.

Nezbývá víc
než myšlenka dlouhá jak den

X
Čáp v širé pláni,
místy stojaté vody
a větru vání.

a láska jako zlatý řád
na vybledlém polštáři
kdo mne vyznamená

X
Dvojice čírek
na rybniční hladině
v pozdní hodině.

kdo ho za mou ponese
až se budu uličkou svých slov
k tobě vracet…?
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Szymon Broda
V bazilice
ve větvičkách dubna
ve vitrážích zeleně
mezi bouřemi
nesu v sobě rány z otonského kříže
samotu a utrpení
smysly rozkolébané jako šišky jehlanů gotických věží
jsi čímsi víc než zeleň a smrt, slabost na jaře a boj
i když není nic bližšího než tkanivo utrpení
a přesto... není překonání bez účasti!
srdce se ještě vzpírá
oči už se upírají na auru
v chladné svatyni Grünewaldovo rozepjaté plátno
v poli štětce namačkaná těla v prostorné jeskyni ducha
Jonáš vychází z velryby a duše ze zející tlamy démona
Spasitel skloněný u zad ženy
- hle scénář z Cranachovy pracovny
bytí a jáství jako zmrtvýchvstání a život

Islámábad
vzdáleně nedosažitelní
naplnění mocí vlivu mediálních vln
perský básník – znalec gazelů
napsal by – oko cyklonu mystické divočiny!
přívrženci nula – jedničkové logiky podřezávají hrdla jako kohoutům na trhu v Peševáru
apoštolové chvály stínají hlavy
tam
kde opice drží slupky z banánů v strohých stavbách státu a práva
krev a měřítka čistoty
ta nesmazaná stopa
jakýsi hadí meandr na minaretu
závoj uzavření
hrdla stínů chladné zuby bran
azurové mauzoleum pijáka džinu
nad zmatkem – tento hrob je lůnem Pákistánu!
spánek svírá desku
horký přelud Islámábadu rozpaluje city jako Aladinova lampa
copak mohu napadat jejich argumenty? – tautologie dogmatu
narovnávání vzájemných křivd v kordonu záhonů města islámu
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Z nové tvorby polských autorů
Bohdan Zadura
Bohdan Zadura se narodil 18. 2. 1945 v Poławach (Polsko). Je básníkem, prozaikem, literárním
kritikem a překladatelem. V r. 1969 vystudoval filozofii na Varšavské univerzitě, pak byl
pracovníkem muzea v Kazimierzu Dolnym, poté působil jako dramaturg v Lubelském divadle
vize a pohybu. Pětadvacet let byl od r. 1980 jedním z redaktorů
čtvrtletníku Akcent. Od podzimu 2004 je šéfredaktorem měsíčníku
Twórczość. V r. 1962 debutoval jako básník v časopisu Kamienie,
knižním debutem se stal román Lata spokojnego słońca (1968). Vydal
několik básnických sbírek, mj. W krajobrazie z amfor (1968), Małe
muzea (1977), Starzy znajomi (1986), Prześwietłone zdjęcia (1990),
Cisza (1994), Ptasia grypa i inne wiersze dla kobiet i męźczyzn (2002),
Kopiec kreta (2004), Wszystko (2008), tři romány, dva soubory
povídek a několik knih literárněkritických esejí. V letech 2005-2007
vyšlo nákladem Biura Literackiego ve Vratislavi sedmisvazkové
vydání jeho sebraných děl. Překládá maďarskou poezii, verše
anglických básníků, ukrajinskou poezii, edičně připravil antologii
Wiersze zawsze są wolne (2004, 2007). Básně B. Zadury byly přeloženy do řady jazyků, vydány v antologiích, časopisecky a sbornících z mezinárodních
básnických festivalů. V Maďarsku (v r. 2005) a na Ukrajině (v r. 2007) vyšly výbory jeho básní.

Text a překlad básní Libor Martinek
***

Schengen

Dokonce i kdyby to byla pravda
že zabíjí

úplná lhostejnost
vůči druhému člověku

přece dovoluje
snést smrt
blízkých

nikdo se ani nechce ujistit
že jsi to ty
nikdo si neprohlíží fotografie
nikdo se dokonce ani nezeptá
kam jedeš
a proč
a na jak dlouho
nikoho nezajímá
co vezeš

a dokonce
svoji
dojímá mě kat
když říká
tady se nekouří

De gustibus...
Během zahájení procesu
s generálem Jaruzelským
říká publicista Piotr Semka
na TVN24:
„měl jsem tu čest
číst stenogramy
z norimberského procesu“

Ženská logika
promiňte
nemáte cigaretu?
hrozně mě bolí v krku
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Nečekej záchranné lano
(Úryvek z povídky)
V následujících hodinách cesty do nich bušil silný déšť. Zdálo se, že nikdy neskončí. Teď
sestupovali do údolí všichni velmi pomalu a hlídali si bezpečnost každého kroku. Neuvážený chybný
pohyb mohl znamenat pád a třeba úraz. Značená cesta stále vedla mezi balvany, které vytvářely
miniaturní soutěsky, jež se daly zdolat jen protáhnutím se bokem. Horší a
nebezpečná možnost byla vyšplhat se na balvan a pak skočit na další.
Soňa si stáhla kapuci pláštěnky hlouběji do čela. Měla obličej úplně
mokrý, protože déšť chvílemi útočil zešikma, jak jej hnal vítr. Karla byla
dva kroky před ní. Soniny prsty byly nafialovělé a zkřehlé chladem. Měla
pocit, že je v nějakém katastrofickém filmu, kde hrdinové musí překonat
sami sebe, aby se zachránili. Nechci být hvězdou ničeho dramatického,
pomyslela si, když jí na kluzkém kameni podjela noha a ona pak stěží
nacházela rovnováhu. Uvědomila si náhlý tlak v žaludku a na zlomek
vteřiny ji omráčila tma před očima. Nemohla se však zastavit, překážela by
těm za sebou. Naštěstí její slabost odezněla stejně rychle, jako začala.
Karla před ní jakoby vnímala Soniny potíže. „Vydrž.“ Řekla, aniž otočila
hlavu. Potom šly dlouho mlčky. Mluvení by je vyčerpávalo.
Soňa sestupovala do teď neviditelného údolí s pocitem strachu, kterého se nemohla zbavit. Dokonce
přemýšlela o tom, co by se stalo s Lenkou a Ondrou, kdyby tady v horách zemřela. Dostali by se do
dětského domova, protože nejsou plnoletí. Takový život by jim připravila jenom proto, že chtěla vidět
ty prokleté Alpy, obviňovala se. Chvílemi se nad sebeobviňování trochu nadnesla, ale pak do něj
znovu upadla, snad tím, že si vzpomněla na poslední setkání s Mirkem. Seděla tehdy na jeho posteli.
„Dlouho jsi tu nebyla. Naposledy před dvěma měsíci.“ Vyčítal.
„Naznačil jsi mi, že odjíždíš na delší dobu do Turecka pro nové zboží, že nemáš čas, takže jsem ti
netelefonovala,“ odpověděla a snažila se, aby jí z hlasu zněla lhostejnost.
„Byl jsem tam. Dobře jsem nakoupil. Mám krásné kožené bundy. Nechceš nějaké rozprodat mezi
známými?“
Tušila, že nečeká kladnou odpověď. Měl rozvětvenou síť prodejců od Aše až po Užhorod. Nabídka
byla jenom gestem pomoci. Věděl, že žije s dvěma dětmi, a to z kantorského platu. Párkrát si
v minulosti takto přivydělala a on pak patrně neměl výčitky svědomí, že s ní spí a přitom ho její
problémy v podstatě ani nezajímají. Věděla, že si Mirek cení jejího vzhledu. Někdy říkal, že je na
dotek velmi příjemná a že si váží jejího rozhledu a vzdělání. On měl hodně peněz, i když se vyučil
jenom zámečníkem, ona vysokou školu a malý plat. Při milování na tohle všechno však naštěstí
nemysleli.
Potom Mirek rozsvítil lampičku na nočním stolku, jako obvykle sáhl po cigaretě. Zapálil si a Soňa
se rozkašlala. Nesnášela kouř. Věděl to, nehodlal se však omezovat, levou rukou vjel pod přikrývku a
dotkl se jejího břicha.
„Neblázni,“ odsunula se co nejdál k okraji válendy tak, aby na ni nedosáhl. „Už toho sexu bylo
dneska dost, jsi jako kanec,“ otočila k němu naplno obličej. Uvědomila si, že Mirek v posledních
měsících hodně ztloustl a přestal v ní vzbuzovat vášeň. Ani černý knírek už na něm neobdivovala.
Možná je to tím, že nyní s ním nespím pro vlastní potěchu jako v prvních měsících známosti,
pomyslela si, ale často i proto, že ji někdy pozve na večeři do luxusní restaurace, na takovou, jakou by
si ze svého platu nemohla dovolit. Konečně ta šance prodat něco z jeho zboží také není k zahození,
přemýšlela tehdy.
Bylo to ovšem mezi nimi někdy vůbec jiné, cítili třeba romantickou zamilovanost? Podívala se
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Mirkovi zpříma do očí. Měl je téměř černé a rozhodně z nich nezářila něha. Teď si nebyla jistá ani tím
prvním milováním s ním, protože tehdy po rozvodu, když Ondřej neplatil na děti a ona tak dlouho
čekala, až proběhne soudní řízení, které věci trochu urovná, tak už tehdy přijala Mirkovo pozvání na
večeři i s vědomím, že tím ušetří peníze na domácnost. No, ano, jako muž se jí tehdy líbil...
„Tak co, chceš ty bundy?“ zeptal se znovu. Zdálo se jí, že mu nebylo příjemné to odsunutí na okraj
válendy. Protože věděla, že není jedinou ženskou, která se občas ocitne v jeho posteli, brala to na
okamžik jako určité vyznamenání. Vlastně i jako záruku, že až na tom bude finančně nejhůře, díky
sexu s ním, si má od koho půjčit peníze. Ano, bylo to špatné, to věděla. Ovšem nic nezmohla proti
faktu, že Ondřejovy alimenty měly jejich dospívající děti jako kapesné a všechny základní potřeby
rodiny ležely na ní, na její schopnosti sehnat dost peněz jakýmkoliv způsobem. Musela si tedy udržet
tu pochybnou jistotu, která pramenila ze vztahu s Mirkem. Téměř současně s touto myšlenkou ji
napadlo udělat něco, co nikdy předtím. Styděla se, ale přesto to řekla:
„Nechci bundy. Potřebuji peníze, a to hned. Dvanáct tisíc. Na ruku a okamžitě!“ oznámila mu
rozhodně. ,,A teď nemám ani na měsíční splátky.“
Mirek se zatvářil překvapeně a pak se hlasitě rozesmál. „To myslíš jako za dnešní milování, nebo za
všechna, která jsme spolu prožili? Myslíš, že jsi v tomhle hvězda?! Že stojíš za tolik?“ utahoval si z ní.
Teď už váhavě dodala: „Půjčíš mi je?“ Nejdříve jí nedošla jeho neskrývaná ironie a vědomí, že má
navrch, ale o dvě vteřiny později pochopila a měla chuť rychle vstát z válendy, obléknout se a běžet
domů, aby tuhle situaci už měla za sebou..
Chtěla odejít, ale vidina Alp ji zadržela. Moc si přála je vidět na vlastní oči. Brouzdat se alpskými
chodníčky, lesy, loukami, které byly pro její generaci tak dlouho za neprostupným ostnatým drátem.
Její touha byla každým rokem, který uplynul od sametové revoluce, intenzivnější. Čekala už pět let po
otevření hranice.
„Kdy mi ty peníze vrátíš? Až ti Ondřej dá všechny alimenty, co dluží?“
Litovala, že se jednou ve slabé chvilce Mirkovi svěřila se svou skutečnou finanční situací. Tenkrát
ho ještě moc neznala a doufala… Proboha, v co vlastně! Chtěla to zakřičet.
Soňa opatrně překročila oblý bílý kámen. Za ním byly další a nevysoké, placaté, takže se jí lépe šlo
a mohla se vrátit k přemýšlení. V co vlastně doufala? V Mirkovu slušnost? Kamarádství? V jejich
lásku, která neexistovala, ale mohla?
Chybí mi dva roky do čtyřiceti a já jsem tak naivní, peskovala se. V tom okamžiku spatřila údolí
proťaté širokou silnicí. Z výšky skály rozeznala i jejich autobus. Vypadal jako trochu větší dětská
hračka. Najednou cítila, že se usmívá. Strach byl pryč a neměla studené ruce. Už jí nepřipadalo ani tak
tragické, že si od Mirka skutečně vzala dvanáct tisíc a zatím je nevrátila. Než je tenkrát dostala,
musela znovu snést jeho blízkost. Pronikl do ní téměř násilně. Cítila bolest, protože se už nechtěla
milovat, ale nemohla odmítnout. Asi po půl hodině před ní položil peníze, dvanáct barevných papírků,
které pro ni tolik znamenaly, a ona, česká kantorka, se najednou cítila jako děvka.
Možná, že mi chtěl opravdu pomoct, aby mi udělal radost, když se známe už dva roky, řekla si nyní.
Ta myšlenka byla jako záchranné lano nad propastí, do níž se rozhodně nechtěla zřítit ani po návratu
domů.

Eva Kotarbová

Personální změny v sekretariátu Obce spisovatelů v Praze
Místo Jarmily Kopecké, která z kanceláře Obce odešla z důvodů plnění mateřských povinností,
nastoupila Zuzana Hájková. K 31. říjnu 2009 odešla i dr. Nikola Homolová Richtrová. Její
místo obsadil Pavel Hájek.
r
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Irena
Kopecká

Radana
Šatánková

Modrý portugal

Na motivy dávných časů

Neválím víno po jazyku
hltavými doušky piji
z té krve červené
jeho poezii

Co vlna
To broušení
Paměti kamene
Jako v pohádce
Přiletí pták
Klovne do skleněné hory
Jedenkrát za sto let
Uplynula vteřina
Věčnosti

Krásně nám spolu je
víno k veršům sluší
v seanci splyneme
v jedinou duši

Život
Vlnolam /Delicii Nerkové/

Někdy je život
biotop žluči
komár co u ucha
pořád ti bzučí
Jindy je život
slanější soli
neláska druhých
ta vždycky bolí

Naše přátelství
Uspořádané
Do olivového háje
V durové stupnici
Stvrzujeme
V nepravidelném setkávání
Nad restovanými jatýrky
Zralého Prométhea

Selanka snů
Byla či nebyla
Idyla
Stuha
co vítr života
dávno svál
a přece
přes hory zklamání
chudák je
kdo nikdy
nemiloval

Babičce
V době válek
Bývaly lásky
Jiné
Takové pevnější
S nadějí že
Přežijí
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Hledáme sponzory pro Průhledy.
Jednotlivce, instituce a firmy.
Čekáme právě na vás!
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