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Vážení čtenáři,
číslo se sešlo s číslem a je tu nové čís-

lo. Vypadá to jednoduše a je to jednodu-
chý, když se to takhle řekne. 

V tomhle čísle jsme udělali rozhovor 
s krásnou Polkou Joannou Helander, 
která se v roce 1968 přátelila s černo-
chem a k tomu napsala na koleji: Ru-
sáci, pryč od Československa!, což už 
bylo na tamní dohlížitele příliš, takže ji 
poslali do vězení, kde první noc strávila 
s ženou, která ležela v koutě na hro-
madě hadrů, za války byla v lágru, po 
válce se dostala do Švédska na nějaký 
ozdravný pobyt a když jí Joanna řekla, 
že má ve Švédsku přátele, odpověděla, 
že Švédi jsou napůl lidé a napůl ry-
by. Tak to mohu dosvědčit, taky jednu 
znám a je to ryba. 

Na straně tři se Standa Škoda sá-
hodlouze věnuje novému lidoveckému 
předsedovi Bělobrádkovi, který o nás 
kdysi složil báseň (viz str. jedna), ač 
by to šlo vyřídit Hovězí porážkou, tedy 
přihlížet, jak se bourá vůl, ač má jistě 
nad dvě a půl kilo, takže u Tomského 
by prošel. 

Pod ním dole vespodu nadává Mlej-
nek na Čechy, pro které jakoby Ukra-
jina neexistovala, ačkoli si nechávají 
lacino stavět domy ukrajinskými gast-
arbeitery a obsluhovat ukrajinskými 
prodavačkami. To už Jula Fučík věděl, 
že Češi, když mají v ruce pendrek, jsou 
to bestie. 

Na následující straně Honza Hájek 
sleduje na poetickém díle Pavla Kohou-
ta náboženský život komunistů, který 
srovnává s tradiční kmenovou vírou 
Ňambikwárů. Podle něj to dobře ilu-
struje třeba II. obraz, ve kterém má 
Vašek na Petříně milostnou schůzku 
s Kateřinou a oba protagonisté sledují 
večerní Prahu. Tak si to nalistujte.

Na straně sedm nevynechejte Bohu-
slava Brouka, který, kdyby všichni lidé 
chodili nazí, nechtěl by už nikdy vyjít 
na ulici, protože kdo má zadnici oprav-
du vhodnou pro veřejné vystoupení? 
Prdel prdeli jako vlk vlku. Brouka jsme 
čítali v pubertě a je to stále dobrý. 

Přílohu otevírá kádrový dotazník, 
který tentokrát vyplnil Petr Šabach, je-
hož fotr byl lampasák a když mu matka 
láskyplně pročesávala dlouhý vlasy a 
chválila jejich kvalitu, tak je otec zpoza 
stolu nevraživě pozoroval. 

Příště se sejdeme, nebude-
me-li zrovna U Budyho, 
třináctého, což by mělo být 

»Rusáci, ruce pryč od Československa!«
Rozhovor Babylonu s polskou aktivistkou Joannou Helander

Politolog a nakladatel Alexander Tomský nedávno 
v Lidových novinách nastínil civilizační problém: Společ-
nost nejen stárne, zhoršuje se také neustále její celkový 
zdravotní stav, čili „průměrná kvalita populace“ klesá, 
a tak náklady na lékařskou péči musí nezadržitelně 
růst. „Přímo hrůzná čísla nabízejí každý rok statistiky 
nedonošených dětí. Už v roce 2000 se narodilo 5277 
novorozeňat o váze pod dvě a půl kila. O pouhých osm 
let později je už číslo 8638,“ napsal Tomský, podle kte-
ré jsme se dostali „do područí technologie a skutečně 
vyrábíme děti, které nebudou chodit, mluvit, normálně 
spát, jíst a vyměšovat a po většinu času budou žít v bo-
lestech.“ Na základě výše uvedeného si pak Tomský 
pokládá řečnickou či řeznickou otázku: „Že doktoři 
nechtějí rozhodovat o životě a smrti, naprosto chápu 
– znamená to snad, že mají aktivně podporovat pro-
dukci beznadějných případů?“

Tyto úvahy můžeme doplnit. Například počet ne-
mocných alzheimerem, kterých je dnes 35 milionů, 
se každých dvacet let zdvojnásobí. Přitom léčba této 
epidemie přestárlé společnosti patří k nejdražším. Svě-
tové náklady na léčbu demence vzrostly na 604 miliard 
dolarů, což je rozpočet českého státu krát dvanáct. Do 
roku 2050 pak počet lidí, kteří nemocí trpí, vzroste 
trojnásobně. Už nyní si můžeme živě představit, jak de-
setimilionové armády dementních důchodců budou su-
žovat evropský kontinent – budou držet v šachu celou 

zdravou, mladou populaci, protože spolknou většinu 
nákladů na zdravotnictví, podobně jako zemědělství 
unijní rozpočet.

Zatímco v archaických společnostech, jako je islám 
nebo cikánské komunity, které se ještě neasimilovaly, 
jsou neproduktivní lidé z bůhví jakých příčin středem 
pozornosti, v moderní výkonné společnosti by výše 
hrozící problém mohla pomoct řešit euthanasie. 

Je třeba především stanovit hranice. Dvě a půl kila 
pro neduživé děti, sedmdesát pět let pro důchodce 
s plus mínus pětiletou tolerancí podle toho, jak by byl 
problém v jednotlivých státech Unie zrovna naléhavý. 

Nesystémových prvků v produkci beznadějných pří-
padů, které ohrožují zdravý vývoj společnosti, je ale 
mnohem víc. Západní společnost sužuje mimo jiné 
obezita, která způsobuje národnímu hospodářství pod-
statné ztráty. Tlusťoši představují neúměrné zdravotní 
riziko, zatěžují tak zdravotní systém a stejně jako de-
mentní lidé nebo nedonošení tvorové, kteří vyžadu-
jící naší péči, parazitují na zdravé populaci. Jestliže 
bychom u podměrečných bytostí stanovili hranici dvě 
a půl kila, pod kterou by nebylo možno jít, aniž by člo-
věk porušil zákon, měla by být i horní hranice – u mu-
žů dejme tomu 85 kg živé váhy, u žen o deset kilogramů 
vody, kostí a tuku míň. 

Úplně největší škody ovšem páchají vadně myslící, 
kteří stojí společnost bilióny – lidské dějiny jsou vlast-

ně dějinami napravování obřích škod, které pocházejí 
z idiotských nápadů nejrůznějších myslitelů, politiků, 
vizionářů, inženýrů etc. uplatněných v praxi. 

Třeba takový Alexander Tomský – je víc k užitku 
nebo ke škodě? Z hlediska sociálního, lékařského, eko-
nomického i lidského, ba právě lidového je podobná 
otázka zcela na místě. 

Problém s výše uvedenými črtami spočívá v tom, že 
takto neuvažují jen předškolní děti, nebo mentálně 
nedospělí političtí extremisté, ale stejně tak podstatná 
část dospělé populace, včetně společenských elit, které 
– stejně jako ony malé děti – nejsou sto dohlédnout 
rozměr či dopad svých myšlenek, sentencí a pocitů, 
které provázejí jejich přímočaré, ničím nezatížené mud-
rování o světě.

Demokracie dostoupila v Čechách takové dokona-
losti, že zde nerozeznáte mudrování vysokoškolského 
profesora, od mudrování předsedy celostátní politické 
strany (viz Bělobrádek na str. 3) a mudrování obou 
dohromady od mudrování hrabalovského vypravěče 
ze sběrných surovin, který všechno zná a všechno ví. 
Kultura přemítání v Čechách je rovnice: dítě = lopata = 
akademik. A nejen to: čím větší kvali�kace ke žvanění,
psaní atd., tím je myšlení lidovější. V Lidových novinách, 
které jsou produkovány jako čtivo pro tuzemské učite-
le, lékaře a další hrabalovské postavičky, jsou zdaleka 
nejkultivovanější rubrikou Dopisy čtenářů. Zejména 
kmenoví komentátoři-profesionálové upadají často do 
myšlenkové zběsilosti, kterou by člověk čekal u hos-
podského hovada paralyzovaného alkoholem. 

Takže sejdeme se všichni U Budyho, rum za 
dvacet. 

Ve kterém roce jste se narodila a odkud pocházíte?
Narodila jsem se 15. ledna 1948 a pocházím z Rudy Śląska, 

která leží v Horním Slezsku mezi Katovicemi a Gliwicemi. Tam 
jsem prožila prvních sedmnáct let svého života. Otcova matka 
byla Židovka. Pocházela z německé části Slezska, odkud se ve 
dvacátých letech přestěhovala do Rudy. Vzala si za manžela 
německého katolíka a sama konvertovala ke katolicismu. Ži-
dovská tradice se v naší rodině nezachovala. Celá babiččina 
rodina, která pocházela z Opolí, tam zůstala a za války všichni 
zahynuli. Naopak moje babička a jejích pět dětí přežily válku 
v Rudě a v jejím okolí. Otec dostal předvolání do koncentrač-
ního tábora na podzim roku 1944. Vyrazil do Katovic na nádra-
ží, ale když uviděl ten dav lidí, schoval se v bytě u své sestry, 
která v Katovicích bydlela. V lednu 1945 už byli ve Slezsku 
Rusové, blížil se konec války a on díky tomu přežil. Jeho bratr, 
který většinu života strávil v psychiatrické léčebně, také přežil, 
ale detaily neznám. Jeho sestra se vdala za říšského Němce, což 
ji zachránilo, ale víc o ní nevím. Další sestra měla za manžela 
polského důstojníka, který byl zavražděn v Katyni. Musela 
utéct. Vzala dcerku, psa a odjela do Mnichova, kde se jí ujal 
jistý Němec, který ji schoval u své matky, i když věděl, že je 
Židovka. Byl to poctivý člověk a později se s ní oženil. 

Kdy jste se dozvěděla, že jste z otcovy strany židovského 
původu? 

Popravdě nevím, kdy jsem se to dozvěděla. V naší rodině se 
o tom nemluvilo. Otec do kostela nechodil, byl od přírody skeptik, 
ale nikoho od víry neodrazoval. Matka z konvenčních důvodů chtě-
la, abychom do kostela chodili, ale také nás k tomu příliš nenutila. 
Jako dítě jsem byla velmi zbožná a před každým křížem jsem pada-
la na kolena. Ale víru jsem brzy ztratila, přestala mě zajímat už na 
gymnasiu. Ale vím, že v naší rodině se mluvilo o Židech v dobrém. 
Být Židem znamenalo něco positivního. Moje matka pocházela 
z hornické rodiny, otec byl z o něco lepších poměrů – jeho rodina 
vlastnila obchod atd., takže matce vlastně to židovství v rodině její-
ho muže svým způsobem imponovalo.

Můžete popsat svá studentská léta a tehdejší atmosféru na uni-
versitě? 

Rozhodla jsem se pro studium romanistiky – francouzštiny a lati-
ny – na Jagellonské universitě v Krakově. K tomu jsme samozřejmě 
měli marxistickou �loso�i a vojenskou přípravu, kde se nás mimo
jiné pokoušeli naučit střílet. Režim byl strašlivý. Nikdo ve vás 
nepodněcoval chuť samostatně uvažovat. Koleje byly přelidněné, 
chlapci nesměli navštěvovat dívčí pokoje, místnosti byly smradla-
vé, z reproduktorů se valily propagandistické řeči a člověk musel 
často vysedávat na chodbě, aby vůbec mohl studovat. Ale musím 
přiznat, že ze začátku se mi to docela líbilo, protože jsem chtěla za 
každou cenu odejít z Rudy. Ruda je malé, nezajímavé město, kde 
jsem neviděla žádnou budoucnost. Už od puberty jsem z ní chtěla 

odejít a Krakov byl pro mě vysvobozením. Pozdější emigrace do 
Švédska mi připadala mnohem méně dramatická než můj odjezd 
do Krakova. 

Když v Praze probíhalo pražské jaro, v Polsku se bouřili stu-
denti. Jak na Vás ty události působily? 

V březnu 1968 jsem se angažovala ve studentském hnutí. Byl to 
spontánní protest proti autoritativnímu režimu. Vlastně jsme ani 
pořádně nevěděli, co chceme – bylo nám jasné jediné: to, co se ko-
lem děje, už nesmí pokračovat. Zkrátka jsme potřebovali svobodu, 
takovou tu elementární volnost. Byla jsem ve stávkovém výboru 
a tehdy mě jako jedinou nezatkli. 

Mě osobně velmi ovlivnilo setkání se Švédy na dovolené u Balt-
ského moře. Švédové nám předávali informace a zásobovali nás li-
teraturou. Po invazi se kupříkladu stalo naším hlavním zdrojem in-
formací album švédského fotografa, který byl tehdy v Praze. Jeden 
náš švédský přítel fotky přivezl a ukázal nám je. Byl to pro nás šok. 

Máte nějakou osobní vzpomínku na 21. srpen 1968? 
Ten den si dobře pamatuji. Vzpomínám si, že jsme byli s našimi 

Švédy, kteří za námi přijeli do Polska. Vzali jsme jejich auto a vy-
razili jsme do hor blízko československých hranic, protože jsme 
chtěli poslouchat československé rádio: „Pozor, pozor…“ Pamatuji 
se, že nás tehdy okupace skutečně ranila, a všichni jsme byli velmi 

pokračování na straně 5

Ňambikwárové

Bar Babylon
V přítmí baru Babylon
Není nikdy žádný shon
Svítí zde modrý lampión
Není sháňka po nikom

V přítmí baru Babylon
Tabákový dým se válí
Nikdo nic neví o nikom
Klid každý host si chválí

Pavel Bělobrádek, předseda 

Podměrečné osoby
V tomto čísle jsou použity obrázky ze skicáře Antonína Sládka.

Když koncem léta v Německu vyšla kni-
ha Thila Sarrazina Deutschland schafft sich 
ab (doslova asi nejlépe Německo se oddě-
lává), mohla snadno zapadnout do šuplíku 
lechtivých a lehce provokujících publikací, 
které vzbudí přesně tolik rozruchu, aby se 
první vydání jakž takž prodalo a o druhém 
si nechalo zdát v knihovně zapomnění. Za-
jímavý či nový nebyl ani tak obsah a myš-
lenky, jako spíš fakt, že takovou knihu 
vrhá na trh člen bankovní rady německé 
centrální banky, tedy vrcholného vedení 
instituce vážené a seriózní, což národní 
banka jistě je. Jak známo, aktivní bankéři 
publicitu zrovna nevyhledávají, a pokud 
nejde zrovna o úrokové sazby, nejsou ani 
moc sdílní. Ono při platech vyšších než 
mají nejvyšší ústavní činitelé je dobré být 
opatrný a s nikým si to moc nerozházet. 
Proto doktoru Sarrazinovi zatleskejme, že 
toto klišé úspěšně popřel a naboural, byť 
vlastně jen částečně. Členem bankovní ra-
dy již není, byl donucen rezignovat. 

Nicméně významnější je skutečnost, že 
ať jeho kniha způsobila cokoli, tak dosud 
rozhodně nezapadla. Za tři měsíce se jí 
prodalo přes milion výtisků, což je ve své-
žánru naprostý rekord. Protože se o ní stále 
mnoho hovoří, vyvolala něco, co lze nazvat 
jako souboj o veřejné mínění. To ovšem 
vede k jisté simplifikaci a redukci celého 
problému na řazení se do dvou antagonis-
tických táborů. Jeden, co Sarrazina obvi-
ňuje z předpojatosti a skrytého rasismu, 
a druhý, který tvrdí, že současné politiky 
na integraci cizinců selhávají a sen o bájné 
„multi kulti“ se nekoná. Že je to deba-
ta více než živá svědčí výroky vysokých 
představitelů, jako například premiérky 
Angely Merkelové nebo ministryně pro 
rodinu Kristiny Schröderové, že u mladých 

vyznavačů islámu je podle ní možné pozo-
rovat násilné chování. 

Dříve by podobné vyjádření byla oka-
mžitá politická sebevražda. Doba se změ-
nila a v souboji o veřejný prostor jsou nyní 
odpůrci politické korektnosti svým protiv-
níkům minimálně vyrovnaným soupeřem. 

To, o čem se v Německu ovšem zatím 
jen diskutuje, již mezitím v jiných zemích 
nabývá velmi konkrétní podoby .Tak napří-
klad Švýcaři budou tento týden v referendu 
rozhodovat o návrhu na automatické vy-
hošťování cizinců, kteří se dopustí závaž-
ných trestných činů. Jedná se o iniciativu 
populistické Švýcarské lidové strany (SVP) 
a jeho podstatou je návrh, aby byl každý 
cizinec usvědčený například z vraždy, lou-
peže, znásilnění ale i ze zneužití sociální 
pomoci automaticky vyhoštěn a nikoli až 
po individuálním přezkoumání, jako je to-
mu dosud. Ústavní právníci mají hlavu asi 
pěkně zamotanou. A tradičně liberální Ang-
lie vymyslela ještě radikálnější ustanovení. 
Namísto represe vsadila na prevenci, a ta 
má podobu limitu na počet přistěhovalců 
ročně. Osob ze zemí mimo EU se bude mo-
ci každoročně přistěhovat místo několika 
set tisíc jako dosud maximálně 21 700, a to 
pouze poté, co budou mít zajištěné pracov-
ní místo. Bez zajištěného místa se jich bude 
moci přistěhovat pouze 1000. Zda to vyřeší 
některé sociální problémy je ve hvězdách, 
že to bude mít vliv na ekonomiku a pracov-
ní trh je však poměrně zřejmé. A zřejmé je 
také to, že dokud bude muslimská omla-
dina ať doslova či jen obrazně terorizovat 
německé vrstevníky, směr a závěry diskuse 
u našeho největšího souseda jsou dopředu 
celkem jasné.

Petr Mach

Evropa se uzavírápondělí.
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OTEVŘENO DENNĚ
(KROMĚ SOBOT A NEDĚLÍ) 9 – 18

NÁKUP KNIH 10 – 12      14 – 16
TECHNICKÁ, ODBORNÁ 

A CIZOJAZYČNÁ LITERATURA
SKRIPTA, SLOVNÍKY, UČEBNICE

BELETRIE – POESIE
GRAFIKA – FOTO – POHLEDNICE

antikvariat_kozakova@seznam.cz

Filmy

Promítání filmů v sále Polského institutu 
v Praze, Malé nám. 1 (vchod z Karlovy 
ulice 27), filmy v polském znění s překla-
dem do češtiny:

nově projekce od 18.30
7. 12.
Dějiny polského filmu: Rukopis naleze-

ný v Zaragoze (Rękopis znaleziony 
w Saragossie, 1965, 177 min.), 
rež. Wojciech Jerzy Has

14. 12. 
Odkaz Krzysztofa Kieślowského:
Moje ubohá hlava (Moja biedna gło-

wa, 2009, 22 min.), rež. Adrian Panek
Dekalog 4 (1988, 55 min.), rež. Kr-

zysztof Kieślowski
Cyklus filmů inspirovaných Dekalogem 

u příležitosti nedožitých 70. narozenin 
Krzysztofa Kieślowského.

Koncerty

15. 12.                     
18.00

Jacek Kowalski: Sarmatské písně a 
koledy

Vstup s pozvánkou
Velvyslanectví Polské republiky, Vald-

štejnská 8, Praha 1 – Malá Strana

Výstavy

1. 12. – 31. 12.
Justyna Matysiak – Art brut 
Výstava potrvá do 5. 1. 2011
Polský institut

1. 12. – 31. 12. 
Královský sňatek: Poklad ze Slezské 

Středy 
Dům u Kamenného zvonu, Staroměst-

ské nám. 13, Praha 1 

Pro děti

1. 12. – 31. 12. 
Výstava soutěžních prací „S drakem v 

Krakově“
Městská knihovna v Praze – Dětské 

oddělení, Mariánské nám. 1, Praha 1

4. 12.      10.00 – 13.00
Dobré ráno s polštinou
Vánoční setkání pro děti 6-12 let, re-

zervace nutná (telefonicky, biblio@pol-
skyinstitut.cz  nebo v knihovně PI) 

Polský institut

Doporučujeme

10. 12.              17.00
Česko-polská literatura v samizdatu a 

druhém oběhu
Libri Prohibiti, Senovážné nám. 2, Pra-

ha 1
 

KURZY POLŠTINY
Kurzy polštiny 2010 – 2011: 4. 10. 

2010 – 11. 2. 2011, 14. 2. 2011 
– 24. 6. 2011

Nově! Kurz pro pokročilé ve středu 
od 18.00, začátek 5. 1. 2011. Cena 
4.200 Kč. Sleva 50 % pro žáky a stu-
denty. Podrobné informace o možnostech 
zápisu do kurzu na tel. 224 214 709 
(úterý, čtvrtek, pátek – Beata Mocová) 
nebo na www.polskyinstitut.cz. 

Program na prosinec 2010

Polský institut 
www. polskyinstitut.cz,  

Malé nám. 1, 110 00 Praha 1,  
institut@polskyinstitut.cz

tel. informace 224 214 708,  
sekretariát: 224 212 274

Více informací rád poskytne koordinátor dobrovolníků
Erik Čipera erik@asistence.org

739 006 382

Asistence o.s. - s člověkem s tělesným a kombinovaným postižením  
hledáme jeho vlastní cestu, jak se zapojit v běžném životě.

www.asistence.org

Nabízíme možnost spolupráce při pomoci  
studentům a absolventům Jedličkova ústavu a škol.

Jedná se o přípravu do školy, učení se cizím jazykům,  
doprovody na různorodé volnočasové aktivity,  

přípravu na přijímací i jiné zkoušky. 

INZERCE

Vážení čtenáři
máte dost tuctových provozoven, stále dokola stejně blbých barů, kde je přirážka 

za nudu a hloupost?

Navštivte pohostinné zařízení U Budyho!
které čertvě provzuje redakce Babylonu

RUM ZA DVACET
CHLEBA SE ŠKVARKAMA ZA DESET

Adresa - bez adresy, Libeňský ostrov, dále k doptání 
www.facebook.com/ubudyho

Rvačovský z Račova, Vavřinec Leander: Massopust. Knijha o uwedenij 
w prawau a Bohu milau pobožnost / skrz kratochwilné o Dwanácti 
Synech Massopustových / Patryarssých Pekelnijch / rozgijntánij / 
Spasytedlná naučenij dáwagijc / proč se gegich towarysstwij wssyckni 
warowati magij / nynij w nowě wydaná / od kněze Wawřince Leandra 
Rwačowského z Raudnice / Děkana w Městě Slaném. Staré Město 
Pražské, Jiří Melantrich z Aventýnu, 1580, 4°, XVI - CCXC - XIII listů.
 
Český text gotikou, latinský antikvou, v textu dřevořezy: XXIb (Soběhrd), 
XXXIXa (Lakomec), LXIIa (nádherný), LXXXVb (Vožralec), CIa (Vstek-
lík), CXXIb (Pochlebník), CXXXVIIIb (Závistník), CLIIIa (Klewetník), 
CLXXVIIa (Všetýčka), CXCa (Lenoch), CCXVIIa (Darmotlach), CCXX-
XIIa (Lhář), CCLXXXVIa (Pohřeb a smrt Masopusta), plné iniciály ve 

volném prostoru ve výši 5-6 řádků, versálky ve výši dvou řádků, dřevořezové ručičky po stranách textu, 
dvojtečky v kulatých závorkách, rubriky, arabské a římské číslice, marginálie, živá záhlaví, signatury, 
stránkové kustody.Chybí tit. list, A1-A4, B1-B4, C1,C4, 242-243,281-284 a posledních šest listů., str. CXXi 
s dřevořezem Pochlebníka z poloviny utržena, na str. CXXII- CXXVII při dolním okraji dolitý papír, místy 
chybí text. Dobová vazba s deskami z bukového dřeva potaženými hnědou hovězinou s tlačeným zrcadlem 
rostlinného dekoru, spony chybí, vazba značně ohmataná a odřená.
 
Leander Vavřinec Rvačovský z Rvačova (1525 Roudnice nad Labem - rok úmrtí není znám), kněz podobojí, 
pocházel z roudnického předměstí Rváčova, odtud jeho jméno. Studoval na pražské universitě, v letech 1550 až 
1555 byl správcem školy v Těšíně a zároveň vychovatelem Friedricha Kazimíra, syna knížete těšínského Václava. 
Od roku 1580 byl čtyři léta děkanem ve Slaném, od roku 1591 byl děkanem v Táboře. Ve svém mravokárném 
spise na dvanácti synech Masopustových personi�kuje různé lidské neřesti a nedostatky. Text zatížený biblickou
argumentací je na mnoha místech osvěžen řadou příkladů - exempel, které autor čerpal z různých latinských 
světských i náboženských sbírek. Pozoruhodné dřevořezové ilustrace jsou  původní práce vytvořené pro Maso-
pust, s nějvětší pravděpodobností je nechal Jiří Melantrich zhotovit v Praze u zatím neznámého Mistra.

Betlémská 10-14, Praha 1 - Staré Město

NÁKUP MĚSÍCE

antikvariat@ztichlaklika.cz, www.ztichlaklika.cz   tel. +420 / 222 222 079, fax: +420 / 222 220 560
Otevřeno:  pondûlí -  pátek  10:00 - 18:00 hodin
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Největší změny probíhají nepozorovatelně na holu-
bičích nožkách. Zemské kry se po milionletí pohybují 
píď po pídi, až se konečně střetnou a končí to kata-
strofou. Hráz kalojemu zvolna prosakuje a najednou 
jsme ve sračkách. Sověti se zvolna sešupovali, kdo to 
měl vydržet, a pak, navzdory všem sovětologům, se 
ocitli v … Což platí i o nás, i my se nalézáme na na-
kloněné desce. Kdy přijde tsunami?

Kolik je kolem nás věcí, o kterých nic netušíme, 
kterých si nevšímáme, a o kterých se proto nemluví. 
Dobrá, nic neobvyklého. Podstatné je to, že o mlčení 
se mlčí – mlčení na druhou. Co nás k tomu vede? 
Jsou to především naše zděděné názory, neuvědomělé 
a tedy i neformulované, těm se ubránit nelze. Působí 
jako filtr, rastr, síto, kterým neprojde nic, co se nám 
nehodí do krámu. To neřeším, na to mám řešeto. 
A když už, pak obvykle následuje – já jsem to přece 
vždycky říkal. Na všem vidíme především to, co naše 
názory podporuje, tak po právu Georges Marchais 
tvrdil, že bilance Sovětů je globálně positivní. Jistě, 
když se kácí les, létají třísky, lidskými hnáty zúrod-
níme lán. Jakmile se však naše názory podaří formu-
lovat (k tomu se nebohý Marchais nedopracoval), 
můžeme je upravovat a měnit, někdy i přiměřeně 
stavu věcí. 

Jindy se zase o maličkostech mluví až přespříliš, 
až se konečně udělá z komárů velbloud. Ve společ-
ném soužití Čechům a Slovákům nejvíce vadily pr-
kotiny – strýčkování, štěničkování, směšné jazykové 
odlišnosti. Každá strana je viděla jen na té druhé a na 
své nikoli, jako v manželství. Víme, jak to dopadlo. 
Tyhle přístupy jsou vlastní nám všem, nejlépe se to 
ale vidí obvykle na těch druhých. Proto jsem si zvo-
lil jako vděčný objekt novináře, tedy ty, kteří to, že 
píší a píší a současně mlčí, mlčí a mlčí, mají v popisu 
práce. Od toho jsou nakonec tady. Na nedostatek in-
teligence to nesvádějme, spíše na ověřený fakt, že ten 
kdo umí umí, a kdo ne, ten velí, učí nebo komentuje 
( jako já).

Jaký je mechanismus mlčení? Dříve to bylo nabí-
ledni. Censura a následná tvrdá opatření. Dnes je to 
především pocit, že pan okresní hejtman, nadřízení, 
kolegové a rodina nebudou se mnou spokojeni. Jen 

nebýt mimo mísu, stádo, mainstream, trend, proud! 
Jistěže nelze riskovat nálepku potížisty, leč nekon-
formita samozřejmě ano! Ale konformní, prosím! 
Prostě jako v každé módě něco se nosí a něco ne, 
důležité je být in a to furt. Pořád lepší být cool než si 
stát na svém. K politické korektnosti to nemá daleko 
– nemusíme vždy o něčem mlčet, mnohdy stačí to jen 
přejmenovat. Řádný pštros si svůj píseček vždy najde. 
Mlčenlivosti zkrátka předchází shoda mlčet.

Zamaskovat to lze vytrvalým psaním o čemkoli, 
díra nedíra, furt se natírá. Noviny jsou dneska už tak 
tlusté, že i kdyby v nich čtenář něco hledal, nemá tr-
pělivost to najít, obsah se preventivně vytratil. Místo 
něj nastoupilo listování a obrázky. Z hovna argument 
neupleteš – a taky proč? – nejlepší důkazy jsou žád-
né. Abychom projevili nezávislost, postačí trocha té 
papírové agresivity – on se nějaký ten vhodný objekt 
vždycky najde. Jiným trikem je „chyťte zloděje!“ Což 
není nic jiného, než vyřizování si účtů „šedé zóny“ 
s obdobnými zónami, ale již byvšími. Na velebení 
těch, kteří nedrželi hubu (dříve), je ovšem zapotřebí 
mít velkou hubu a odolný žaludek. Ale co, máme ma-
so a zas maso, k tomu kousek pečeně!

O tom, co tady píšu o mlčení se dozajista bude ml-
čet – čímž se platnost mých tvrzení jen potvrdí.

+
Uvedu jeden příklad mlčby. 
Celý svět byl vzrušen zavalenými horníky v Chile. 

Pro dva tisíce reportérů museli dokonce postavit tri-
bunu. Referovalo se i o těch nejmenších podrobnos-
tech. Jediné, o čem agentury, noviny, rozhlas a tisk 
nepřinesly zmínku, bylo to, že horníci byli zachráně-
ni o dva měsíce dříve vrtací firmou Center Rock, Inc. 
z Pennsylvanie, a to zdarma. Ani o tom, že komunika-
ci, jídlo a ošacení poskytla bezplatně NASA. Dozvě-
děl jsem se to jen z internetu. Zlatý Google!

(Musím upozornit, že do toho nepletu mé vztahy 
k USA, nejsem žádná SPUSA. Příklad uvádím jen pro 
jeho řvavost. Ideologii dávám stranou – což může být 
ovšem mnohými považováno za ideologii zastřenou 
a zákeřnou.)

Slavoj  Č e s k ý
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28. októbra, za zvukov oboch hymien, českej 
aj slovenskej, bola v Bratislave odhalená socha 
Tomáša Garique Masaryka, prvého Českosloven-
ského prezidenta. Nebola by to na Slovensku tá 
správna socha, keby k nej nebol vlastnou hlúpos-
ťou priblížený hlúčik „pronárodne zmýšľajúcich“ 
slovenských spoluobčanov, ktorým vraj Masaryk 
nevonia. Taká je dnes móda. A skutočne? Ma-
sarykovej soche a Masarykovej osobe, dielu či 
odkazu neprajúci, akoby zabudli, alebo možno 
vôbec nechodili, na hodiny dejepisu. Nečítali kni-
hy a ak áno, tak isto nie od serióznych historikov. 
Inak by sa nemohli dopustiť omylov obdobného 
kalibru, ako protestu proti oslave vysochaného 
Masaryka. Zabúdajú, že keby nebolo jeho a jemu 
podobným v rovnakej dobe, tak 
by sa už zrejme ani náhodou 
nemali voči čomu vymedzovať, 
nebolo by prečo, nebolo by voči 
čomu. Slovensko by, ako štát, 
dosť možno neexistovalo, tak-
že by zrejme boli sami tými, voči ktorým teraz 
zdvíhajú protestné paste na iných miestach a pri 
ďalších (Bratislavských) sochách. Je treba naopak 
zahulákať Nazdar! každému takému nápadu, ako 
je postaviť oslavu Masaryka v hlavnom meste 
Slovenska. Myslím, že sa nám tá naša, teraz dosť 
vyprchaná, súnáležitosť československá raz bude 
ešte sakramentsky hodiť.

Ďalšou pohromou Slovenska posledných dní sa 
stala vražda. A to nie hocijaká, i keď zavraždenie 
človeka isto nemožno bagatelizovať ani v najmen-
šom. Tento krát sa ale z tohto sveta nedobrovoľne, 
či predovšetkým neprirodzene odobral Ernest Valko, 
teda jeden z prvých ľudí vo Verejnosti proti násiliu 
a tiež bývalý predseda Ústavného súdu ČSFR. Naprí-
klad. Nevymenoval som všetko, ani zďaleka. Tento 
pán, ktorý stál napríklad aj pri vzniku Listiny základ-
ných práv a slobôd, bol vraj zastrelený z niekoľkých 
metrov. Toto neandertálske a priposraté riešenie aké-
hosi problému nemalo mať hodnotu ľudského života 
a ktosi, kto takto vyjadruje svoj nesúhlas; agresívne, 
plus definitívne rozhoduje za iných, absolútne nemô-

že nedosahovať kvality ľudí ako Ernest Valko či jeho 
okolia. Veľa sa hovorí o tom, že Slovensko stratilo 
jednu z kvalitných osobností, prihliada sa k Valkovej 
práci, dielu... Pochopiteľné. Možno sa trocha pozabu-
dlo, že bol zabitý človek. To, že naozaj takto zversky 
zavraždený človek bol, je pre mňa osobne symbolom 
skutočnosti, že smerovka morálneho kompasu veru 
neukazuje správnym smerom. A čí je ten kompas? 
Nás, spoločnosti.

Ale na pozitívnejšiu strunu. Nie všetko je zlé. Za-
čal na Slovensku vychádzať nový zaujímavý časopis 
s názvom, evokujúcim mnohé a pravdivo, Kinečko. 
Je možné si ho aj vygooglovať. Na novinovom for-
máte a s cool grafickou úpravou je tu konečne dobrý 
slovenský navigátor pre filmových fajnšmekrov. 

Ba čo viac, v obálke 
s Kinečkom bol na DVD 
nosiči priložený aj nový 
slovenský film. No ra-
dosť nad radosť. Kineč-
ko má za sebou druhé 

vydanie. Je treba mu držať palce, ale hlavne ho čítať. 
Odporúčam.

A ešte čosi. Ja som skutočne strašne rád, že Fedor 
Gál chodí na Slovensko. Ten Fedor Gál, čo spoluza-
kladal VPN, ten Fedor Gál, vehementne zbavujúci 
Slovensko komunizmu a rovnaký Fedor Gál, na kto-
rého vo finále usporadúvali hon ako na čarodejnice, 
až bolo pre neho lepšie presťahovať sa. Nedávno 
v bratislavskom Artfóre prezentoval projekt Príbeh 
Natálky, na ktorom spolupracuje a možno je už z to-
ho zrejmé, že sa jedná o obeť „Žhářů z Vítkova“. Nie 
je to iba o tom, že Slovák, či Žid, či ako chcete, sa 
takto usilovne venuje takejto téme z českého regiónu. 
On sám by mohol znovu a znovu rozprávať o ne-
končiacich útokoch na jeho osobu. Fedor Gál je ako 
verejná, avšak nijako nezaťažená, osobnosť schopný 
prísť a ukázať prstom na životu či existencii nebez-
pečné krivdy nášho každodenného bytia, ktoré k nám 
môžu mať bližšie viac, ako by sme si sami mohli 
pripustiť. Pán Fedor, viac takých ako ste VY! 

Ján Chovanec

Tristo hrmených!
Slovenské okienko

Klidná síla neboli KDU-ČSL volbou 
předsedy Pavla Bělobrádka opět nechala 
vyniknout svoji patinu strany Národní 
fronty asi tak v duchu: „Heleďte tajem-
níku, zvolíme tady mladýho, vypadá so-
lidně, má zajímavý názory a přitáhne 
k nám lidi.“

Ovšem také to mohlo být úplně na-
opak: Bělobrádka s vyzáží zodpověd-
ného synka, pověstí praktika-veteriná-
ře a s projevem adolescenta si nechali 
Křesťanští demokraté vyrobit od nějaké 
agentury na klíč. To když spontánnní 
volba Čunka jaksi nevyšla, protože jeho 
zásluhy o vystěhování Romů do obyt-
ných kontejnerů se ukázaly jako politic-
ky příliš pomíjivé téma.

Volbou tohoto Budulínka nebo „sta-
rého-mladého“, jak kdo chce, ale lidovci 
zariskovali hodně. Nebylo by snad lepší, 
kdyby tato strana, v mnoha ohledech 
názorově sympatická, důstojně odešla 
(na čas) z vysoké politiky? Například 
s opravdu křesťanským lídrem, který by 
sice nepřitáhnul „mladý“, ale třeba by 
konečně z této strany spláchl letitý ná-
nos Národní fronty, který na KDU-ČSL 
ulpívá celou dobu – přinejmenším co se 
týká významné části členské základny.

Možná ovšem toto očekávají lidovci 
právě od Bělobrádka, který tyto doby 
nepamatuje. Je na něm rozhodně sym-
patické, že není ve svých soudech tak 

agresivní, jako byl například bývalý po-
slanec Pavel Severa, není to zas takový 
vykuk, netrpí tolika předsudky, homofo-
bií, xenofobií – je vlastně jakoby lidský. 
Dokonce i přímo pojmenovává a odmítá 
zjevné zlo – bolševismus, rasismus, tu-
pý nacionalsmus atd. Tím se odlišuje 
od některých svých spolustraníků, kteří 
ve snaze „chránit rodinu a křesťanské 
hodnoty“ se staví k těm opravdu nebez-
pečným a pro křesťana nepřijatelným 
věcem (komunismus nebo rasismus) bla-
hosklonně. Na prvním místě je přece 
„rodina“ a vágně de�nované tradice, pak
teprve láska k bližnímu a odpuštění.

Samozřejmě, že se teprv uvidí, co no-
vý předseda Bělobrádek vymyslí a jak 
si bude počínat. I když blogy politiků 
jsou tak trochu nablblé všechny a nelze 
z nich zas tak moc usuzovat, ten Bělob-
rádkův je docela síla, a legrace to je jen 
do okamžiku, než si čtenář připustí, že 
pisatel stojí v čele strany, která si ještě 
nějaký ten vliv přeci jen drží.

Médii nejpropíranější téma, a sice je-
ho adorace skupiny Orlík, je sice nutné 
brát s rezervou, ovšem že o svém zaujetí 
rasistickými texty politik nemlčí, a že 
vyzdvihuje antikomunistmus, chlapáctví 
a vlastenectví porevolučních skinheadů 
z Orlíku, jde na vrub jeho do nebe vo-
lající naivity a nesoudnosti. Koho dnes 
zajímá, co poslouchal Bělobrádek v pat-

nácti letech? Navíc tady chlapec trochu 
lže, když odkazuje na druhé album Or-
líku a zároveň zamlčuje, že na něm už 
byly texty typu „Co to bylo za ránu, kdo 
nám to sem z palmy spad, černý ruce, 
černý tělo, to není můj kamarád,“ a za 
chvíli „zařvi si oi oi, držku mu rozbij, 
s takovym šmejdem nesmíš se srát.“

„Uvědomil jsem si,“ píše naopak na 
blogu Bělobrádek, „že kdo si z Orlíku 
chtěl něco do života vzít, ten to udě-
lal. Bez ohledu na nacistické pohrobky 
cítím, že Orlík mnohé z naší generace 
ovlivnil pozitivně. Dospěli jsme, intelek-
tuálně i světonázorově se vypro�lovali,
názory už máme méně radikální. Mno-
hému z tehdejších textů a představ se 
dnes zasmějeme, s mnohým nesouhlasí-
me, ale za zastuzeného skinheada se sám 
sebe označit nezdráhám,“ píše na blogu 
Bělobrádek. Ještě zbývá naděje, že má 
Bělobrádek jen problémy s českým jazy-
kem, a že namísto „nezdráhám“ chtěl říct 
„nehodlám“. Naděje je ovšem jen malá. 
Kdyby to myslel, jak to napsal, tak z to-
ho vyplývá nejen, že bys skinhead, ale 
má i problémy udržet myšlenku, protože 
se jednou od holých lebek distancuje, 
a pak se zase „nezdráhá“ k nim přihlásit.

Podobhně chaotické a naivní jsou i je-
ho komentáře k zahraniční politice, viz 
jeho z jakéhokoliv kontextu vytržený 
příspěvek k otázce ruské imperiální agre-

se v Gruzii, jenž začíná údivem a slovy 
„To jsou ale paradoxy, řekl by klasik,“ 
a pokračuje: „Rusko, které odmítlo se-
paratistické snahy Albánců v Kosovu, 
podporuje totožnou snahu na své již-
ní hranici. Klidně dává ruské pasy ob-
čanům jiného státu. Na druhou stranu 
USA, které bombardovaly Srbsko, zatím 
s bombardováním Gruzie nespěchají.

Inu, ukázalo se, že uznat Kosovo byl 
precedens, který separatistům všude na 
světě dal odvahu. Zlegitimizuje snahu ja-
kýchkoli národnostních či jiných skupin 
násilím se odtrhnout a narušit územní 
celistvost států. Pikantní je, že se Rusko 
a USA a spol. dostávají do opačných 
pozic v Srbsku a v Gruzii. Co chtějí nyní 
podporovatelé uznání Kosova vyčítat 
Rusku?“

Na výše uvedeném jsou ovšem „pikant-
ní“ spíš dětinské myšlenkové pochody 
předsedy KDU-ČSL. Představa, že by se 
s podobnými úvahami čerstvý lidovecký 
předseda vytasil někde na mezinárodním 
fóru, je opravdu děsivá.

Zcela v intencích myšlení lidovců je 
ovšem Bělobrádkův blogerský text o Ka-
teřině Jacques. Ta mu je sice sympatická 
jako žena i politička, ale její snad jedi-
ný chvályhodný kousek, a sice to, že se 
před zvolením do PS zúčastnila protestu 
proti shromáždění neonacistů, vyvolává 
v Bělobrádkovi averzi, protože Kateřina 
Jacques porušila „obecně závazné před-
pisy“. Vyšinutý policista, který ji zmlátil, 
byl podle „starého-mladého“ chytrolína 
zcela v právu. Případ Kateřiny Jacques je 
vůbec pro myšlení Bělobrádka a Lidov-

ců celkem ilustrativní. Že tenkrát v Pra-
ze manifestovali neonacisté, že Jacques 
proti tomu vystoupila, a že ji postarší, 
dvakrát objemnější a zjevně frustrovaný 
policista zbil, protože se mu nelíbilo její 
chování a asi ani vzhled a názory, jsou 
pro ně podružné – hlavní je respekt před 
autoritou. 

Na prvním místě jsou přece klid, pořá-
dek a obecně závazné předpisy – křesťan-
ská solidarita, lidská slušnost a odvaha 
postavit se nesvobodě až daleko za tím. 
Tak to bylo za ČSL v době normalisace, 
kdy vlastní perverzní předpisy nerespek-
tovali ani ti, kdo je vydávali, a Lidová 
strana k tomu dělala stafáž. Ve jménu 
ochrany tradičních křesťanských hodnot 
pak jako málokterá strana (pochopitelně 
s výjimkou KSČM) po revoluci přehlíže-
la mnohé obecné zlo, které ohrožovalo 
základy demokracie a svobodu, zatímco 
se pro�lovala na tématech, jako jsou dro-
gy, prostituce, výherní automaty, kont-
rola cizinců a podobné věci. Tak to bylo 
za Josefa Luxe, za Jana Kasala a vyvr-
cholilo to Čunkem, který tomu se svojí 
razancí, se kterou vyžadoval „respekt 
k tradicím a řádu“ od vsetínských Romů, 
až je nastěhoval do unibuněk, nasadil 
korunu. Roztomile nablblý „vzorný syn“ 
a předseda Lidové strany, byť pohrobek 
Národní fronty, bude pravděpodobně 
i hrobníkem tohoto politického uskupe-
ní. Truchlit asi nebude po kom, ale že 
další velký krok k infantilizaci české po-
litické scény byl učiněn, je jisté už teď.

Stanislav Škoda

Lidovecká Národní fronta

Když chce člověk zjistit, jaký je kurz ukrajinské hřivny vůči koruně, 
musí překonat drobnou překážku. Na běžném kurzovním lístku větši-
ny bank hřivnu nenajde, musí se proklikat do sekce „exotické měny“. 
Až tam se dozví, že jedna hřivna stojí něco přes dvě koruny. Divný, leč 
bohužel příznačný přístup k zemi, jež je, po Rusku, druhým nevětším 
evropským státem, pátým nejlidnatějším, a jejíž obyvatelé tvoří v Čes-
ké republice největší díl cizozemců – dle odhadů u nás žije a pracuje 
(legálně i nelegálně) řádově přes sto tisíc Ukrajinců. 

Zajímavé, leč rovněž signi�kantní je nepochybně i to, že nikdo neví,
kde vlastně leží střed Evropy. Kandidátský seznam čítá řadu míst, při-
čemž několik z nich leží na našem území: obec Číhošť nedaleko Ledče 
nad Sázavou (geogra�cký střed České republiky), Břežany nad Ohří,
vrch Kohout u Benešova nad Černou či vrch Melechov u Havlíčkova 
Brodu. Ale centrum „starého kontinentu“ se prý může nacházet i u Tře-
bíče, u Znojma, u Žďáru nad Sázavou nebo v Brně na Zelném trhu. 

Proč tolik nejasností? Dle Wikipedie „otázkou zůstává samotná de�-
nice středu Evropy. Každé z míst může vycházet z jiné de�nice. Může
to být například těžiště desky ve tvaru Evropy. Může to být místo, 
které má nejblíže ke všem mořím, omývajícím břehy Evropy. A záleží 
na tom, zda k Evropě přičteme i její ostrovy. Některé de�nice pak za
Evropu nepovažují například Rusko.“ Patrně z těchto posledně zmí-
něných de�nic vycházejí aspirace tzv. Mittelpunktu Europas, ležícího
tři metry od hranic s Českou republikou nedaleko vrchu Dyleň, nebo 
bavorského Hildweinsreuthu u Flossenbürgu. 

Kleinmaischeid u Neuwiedu v Porýní-Falci si činil ambice poněkud 
skromnější – na střed Evropské unie po rozšíření v roce 2004. Po vstu-
pu Rumunska a Bulharska ale bylo po primátu. A navíc: Evropa a Ev-
ropská unie rozhodně nejsou synonyma a nejde ani o množiny zhruba 
se překrývající. O tom výmluvně vypovídá skutečnost, že mezi aspi-

ranty na střed Evropy najdeme i místa nacházející se na východním 
konci EU nebo dokonce situované ještě dále na východ od východní 
hranice Unie: kostel sv. Jána pod obcí Krahule nad Kremnickými Ba-
nemi u Kremnice na Slovensku, obec Purnuškes u Vilniusu na Litvě, 
běloruské město Polock a také ves Dilove u města Rachiv na Ukrajině, 
v Zakarpatské oblasti. Rachiv však mezi světovými válkami patřil do 
Československa – hranice současné Zakarpatské oblasti Ukrajiny jsou 
totiž takřka totožné s hranicemi někdejší Podkarpatské Rusi. 

„Já jsem věděl, že se ve Vídni profesorem hned tak nestanu; šlo 
by tedy o to, jít snad do Černovic na universitu, nebo do Německa,“ 
vzpomínal T. G. Masaryk v Hovorech s TGM. „Ale v té době,“ pokračo-
val ve vyprávění Karlu Čapkovi, „se zřizovala česká universita v Praze, 
dostal jsem pozvání, abych šel do Prahy. Nu, šel jsem. Rád? Jaksi 
nerad. Měl jsem jisté obavy ze své češtiny a bál jsem se tehdejších čes-
kých poměrů literárních a �loso�ckých. Prahy jsem neznal; do té doby
jsem se v ní jen cestou zastavil. Jednou, když jsem vezl svého žáka 
Schlessingera z Mariánských Lázní; šel jsem se podívat do divadla, do 
Arény, tam dávali hloupou frašku; zašel jsem do kavárny, tam jsem po-
zoroval podivnou prostituci. Tož nedobrý dojem.“ Tak „tatíček TGM“ 
vzpomínal na přelom sedmdesátých a osmdesátých let devatenáctého 
století – a dnešnímu člověku z toho musí mrazit, neboť jako kdyby 
hovořil o Praze naší současnosti (zejména budeme-li zmíněnou Arénu 
chápat i ve smyslu kolbiště politického). 

Ale co kdyby „tatíček Masaryk“ opravdu šel „do Černovic na uni-
versitu“? Tedy, jak se tenkrát říkalo, do „malé Vídně“, „evropské Ale-
xandrie“ či „Jeruzaléma nad řekou Prut“ (neboť třetinu obyvatel města 
tehdy tvořili Židé)? Černovice, od roku 1775 součást habsburské 
monarchie a mezi světovými válkami Rumunska, leží dnes na Ukra-
jině. Šel by přednášet na Univerzitu Františka Josefa, kde se posléze 
stal profesorem i (rodák z Třeště) Joseph Schumpeter (působil zde 
v letech 1909–1911). Dnes universita sídlí v budově, jež je architekto-
nickým symbolem Černovic – v někdejší Rezidenci bukovinského řec-
kokatolického biskupa, veliké jako polovina Versailles, postavené dle 

návrhu českého architekta Josefa Hlávky. (Jenž za tento návrh obdržel 
druhou cenu na Světové výstavě v Paříži v roce 1867.) Hlávku jakožto 
architekta ve městě připomíná i chrám arménsko-katolické církve. 

Kdoví, třeba udělal TGM osudovou chybu, když si namísto Čer-
novic vybral Prahu. Poněvadž, co tady po něm zbylo? Žvanění o jeho 
odkazu, kdy si ho o slavnostních chvílích bere každý do úst, aniž by 
o něm něco kloudného věděl, natož aby se dle jeho vzoru choval.

Ke skutečnému odkazu T. G. Masaryka patří i živý zájem o dění na 
východ od Rachivu, tedy o dění v té polovině Evropy, kterou většina 
Čechů považuje za Asii. Navíc zájem podložený činy, například v po-
době podpory vzdělanců a studentů z „východních stepí“. 

Současní Češi se o Ukrajinu a Rusko zajímají jen tehdy, pokud 
přestane proudit zemní plyn. Jakmile ale ra�čky plynoměrů začnou
ukazovat plný průtok, Ukrajina přestává pro většinu Čechů existovat, 
přestože často žijí v domech postavených ukrajinskými gastarbeitery 
nebo se nechávají obsluhovat ukrajinskými prodavačkami. O její 
historii, kultuře i tamních duchovních proudech nevědí zhola nic. Na 
východ od Rachivu žijí dle běžného českého mínění „samí Rusáci“, 
co k nám v roce 1968 vtrhli a nastolili komunismus, takže se k moři 
mohlo jen do NDR a do Bulharska. Možná je to ale dobré, mít v hlavě 
takhle vymeteno. Možná je teprve pak člověk šťastný. Nic neví, může 
si vesele nakupovat a konzumovat, a alespoň do Bulharska ho k moři 
pustí za každého režimu. 

„Pokud se Rusku podaří zabránit ukrajinskému vstupu do Evropy, 
bude z něj zase impérium, které vládne za pomoci útlaku. A nevy-
hnutelně se tak stane hrozbou pro své sousedy,“ prohlásil v roce 2004 
v jednom rozhovoru známý americký politolog polského původu 
a poradce amerických prezidentů Zbigniew Brzezinski. Neříkal tehdy 
nic nového, sám se v tomto duchu vyjadřoval od počátku devadesá-
tých let. Čechy to po celou tu dobu příliš nezajímalo. Na to, že je to 
zajímat mělo, patrně přijdou, až když bude pozdě. 

Josef Mlejnek jr.

Osudová chyba TGM?

Keď domotivujúce nefunguje a iné pliagyMechanismus mlčení
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Kniha Toma Keve, která se v anglickém 
originále jmenuje TRIAD (2000) a ve fran-
couzském překladu, který jsem četl, poněkud 
neslaně nemastně Trois explications du Mon-
de (2010, Albin Michel, Paříž), je neklasi-
fikovatelná. Uniká ze zaběhlých kategorií. 
Ač podrobně dokumentovaná, s odkazy na 
použitou literaturu a prameny (zejména ko-
respondence a deníky protagonistů, některé 
z nich uveřejněné poprvé a autorem vyhledané 
v rodinných a jiných archivech), nejde o kni-
hu historickou ve vědeckém slova smyslu. 
Ač románově zpracovaná s živými, zjevně 
vymyšlenými dialogy, nelze ji považovat za li-
teraturu fikce. Závažnost výměn a myšlenková 
náročnost pak zakazují považovat ji za produkt 
popularizace vědy, vulgarizační dílo. Nejasný 
je rovněž autorův záměr: jde o propagandu 
jistého ideologicky zatíženého hlediska nebo 
prostě o neutrální novinářsky reportážní pod-
nik okolo zajímavého tématu? Autor je profesí 
jaderný fyzik maďarsko-židovského původu, 
což obojí, jak vysvitne, má důležitou roli. 
Nejrozumnější a nejjednodušší bude, myslím, 
předpokládat, že autor prostě napsal, co nej-
jednodušší formou, která mu přišla na mysl, 
to, co měl na srdci, co mu z čistě osobního 
hlediska připadlo v daném momentě důležité 
a co ho podnítilo k rozsáhlým „amatérským“ 
výzkumům v historické oblasti, která rozhodně 
nepatří do jeho profesionální domény. A pak 
výsledek, který mu zřejmě připadal zajímavý, 
předložil publiku.

Oč jde? O historickou rekonstituci vzniku 
a postupné krystalizace snad nejvýznamněj-
ších duchovních, epistemologických a vědec-

kých objevů, které zcela převrátily klasickou 
představu světa na počátku a v první polovině 
dvacátého století, zejména v oblasti psycho-
analýzy, jaderné fyziky, chemie a matemati-
ky. Originalita Keveho podniku pak spočívá 
v tom, že ukazuje velmi úzkou provázanost 
a vzájemné ovlivnění mezi psychoanalytic-
kým (či šířeji společensko-vědním) a exaktně 
vědeckým směrem v poznání, což historici 
vědy a vulgarizátoři, kteří jsou orientováni 
exkluzivně buď v jednom či v druhém směru, 
nejčastěji opomíjejí. Dalším přínosem je Ke-
veho uvedení genealogické, či úžeji rodinné 
perspektivy: ukazuje totiž, že klíčoví protago-
nisté epistemologicky rozhodujících převratů 
ve dvacátém století se nejen znali a úzce stý-
kali, ale že rovněž náleželi k rodinným klanům 
a byli velmi často svázáni užšími či vzdále-
nějšími příbuzenskými, popřípadě milostnými 
pouty. Navíc vykazuje, že rozhodující jádro 
představují lidé, kteří jsou ve druhé či třetí 
generaci autentickými dědici chasidsko-kaba-
listické rabínské tradice, přičemž nejdůležitější 
roli mezi nimi hráli více či méně sekularizova-
ní maďarští Židé.

Keveho přístup je totiž radikálně osobní 
a rodinný. Uvádí na scénu početnou plejádu 
slavných fyziků, chemiků, matematiků, léka-
řů a psychoanalytiků, zkoumá jejich genealo-
gii a rodinné zázemí, staví je do konfrontací 
a rekonstituuje jejich zhusta vášnivé dialogy 
a polemiky. Jestliže genealogické údaje přesně 
odpovídají historické realitě, dialogy podléhají 
samozřejmě licenci romanciéra. Keve ovšem 
uvádí, že názory, které jeho postavy vyjadřují, 
co nejpřesněji odpovídají jejich přesvědčení, 

jak je lze rekonstruovat z jejich publikací, de-
níků, korespondence atd. Jde tedy o to, co by 
daná postava se značnou pravděpodobností říct 
mohla. V knize ostatně rovněž najdeme citova-
né autentické dopisy a záznamy protagonistů. 

Ze strany psychoanalytiků první generace 
se Keve soustředí kromě Freuda, který ale zů-
stává trochu v pozadí, na osobnost Ferencziho, 
na straně vědců je to pak Ferencziho přítel 
Georg von Hevesy, ve druhé části knihy pak 
Wolfgang Pauli. Kolem nich obíhá celá plejá-
da význačných vědců a psychoanalytiků, mezi 
nimiž najdeme Einsteina, Bohra, Rutheforda, 
Plancka, Radó, Ortvaye, Pappenheima, Lenar-
da, Lukácse, Macha, Breuera, Gödela, Brilla, 
Abrahama, von Neumanna, Bernayse, Jonese, 
Junga, k nimž se druží v předcházejících gene-
racích četní rabíni jako Lipót Löw, Azriel Brill, 
Jehuda Löw ve Bezalel, Isaac Luria, Moses 
Chatam Sofer z Prešpurku atd. A samozřejmě 
mnoho jiných, vesměs propojených rodinnými 
svazky, takže se kniha stává místy nepřehled-
nou. Psychoanalytická praxe pak zjednodušeně 
řečeno vychází jako zesvětštěná verze chasid-
ské či kabalistické meditace a dialektické argu-
mentace, kdežto model atomu, kvantová fyzika 
a její matematické nástroje a aplikace vycházejí 
jako sekularizovaná verze kabalistické číselné 
mystiky a učení o Stvoření díky emanaci Sefi-
rothů. Kniha Zohar je pak základem pro obojí, 
rozvedená do zmíněných praktických aplikací 
především skupinou-generací emancipovaných 
potomků zmíněných rabínů a jejich žáků, zhusta 
v Maďarsku usídlených Židů. Z tohoto hlediska 
kniha připomíná jakousi inverzi do pozitivního 
hlediska Protokolů siónských mudrců.

Její hlavní zásluhou ale zůstává historicky 
přesvědčivá restituce entusiasmem prodchnu-
tého intelektuálního ovzduší mezi muži, kteří 
se důvěrně znali, většinou byli přinejmenším 
bratranci a vášnivě komunikovali, a kteří byli 

přesvědčeni, že jejich objevy, jejichž revo-
lučnosti pro vědu, pro obraz světa a člověka 
si byli dobře vědomi, budou rozhodujícím 
přínosem k nastávající – jak byli přesvědčeni 
– spáse člověka, či přinejmenším jeho postou-
pení na vyšší úroveň v hlubokém porozumění 
od nyní neviditelného světa a jeho matema-
tických zákonů a souběžně lidské podstaty 
s nadějí na překonání její divokosti a pudo-
vosti archaických sil. Tato intimita mezi pro-
tagonisty, v níž se mísili např. v první generaci 
psychoanalytiků analysandi, často současně 
příbuzní analytiků, se svými léčiteli, a kteří se 
zhusta stávali sami posléze psychoanalytiky, 
je poměrně zanedbávanou stránkou historie 
psychoanalýzy, o níž se v zanechaných pracích 
psychoanalytiků mnoho nedozvíme, neboť 
se o ní cudně mlčí. Hranice mezi intimním 
a rodinným světem prvních psychoanalytiků 
a jejich profesionální praxi nebyla tehdy zda-
leka tak neprostupná, jak se dnes považuje za 
nezbytné. Ferenczi např. analyzoval prakticky 
všechny své přátele ze stolní společnosti v ka-
várně Royal v Budapešti, a ani po skončení 
analýzy se jejich vztahy nijak nezměnily.

Nekonečné a velmi signifikantní genealogic-
ké a rodinné ramifikace – omezme se na jeden 
příklad: Freudova manželka Martha, rozená 
Bernaysová, pocházela z rodiny významné-
ho reformního rabína z Hamburku Bernayse, 
předchůdce sionismu, její sestra Minna byla 
podle některých Freudovou milenkou, prasy-
novec Paul Bernays byl významným mate-
matikem, spolupracovníkem von Neumanna 
a Gödela, přítel Pauliho (jehož otec si změnil 
jméno, původní jméno je Pascheles, což by-
la významná rodina nakladatelů a knihkupců 
židovské literatury v Praze). Pauliho prastrýc 
Pascheles byl v ůzkých vztazích s Bernátem 
Ferenczim (původním jménem Fraenkelem), 
otcem Sándora, který byl knihkupcem a zá-

stupcem firmy Pascheles v Miškolci a mj. 
rovněž jedním z protagonistů uherské revo-
luce v r. 1848 a blízkým spolupracovníkem 
Kossuthovým. Podobných ramifikací najdeme 
v knize nespočetně a rozsah autorových vě-
domostí v této intimně rodinné vrstvě historie 
je nesmírný. Vypočítává je se smyslem pro 
detail, s fyzikální exaktností a neskrývaným 
zalíbením. Líčení Pauliho kůry u Junga, na 
kterého se nositel Nobelovy ceny Pauli obrátil 
kvůli své závislosti na alkoholu, patří možná 
k nejzdařilejším episodám.

Problém se staví před čtenáře kvůli jedno-
strannosti vzdělání většiny z nich – je nutné 
mít aspoň základní ponětí o moderní fyzice 
a současně o psychoanalýze, analytické psy-
chologii, rovněž o moderních filosofických 
trendech spojených se jmény Ernsta Macha 
a Ludwiga Wittgensteina, aby bylo možné 
sledovat argumentace protagonistů do detailu. 
Což činí četbu místy dosti náročnou, pro mne, 
jak bez obtíží přiznávám, zejména ve fyzikál-
ních a matematických spekulacích. Obdobně 
může být trochu ztracen čtenář vyšlý z exakt-
ních věd v partiích, které přebírají diskuse 
mezi analytiky, jejich vzájemné analýzy snů, 
které běžně praktikovali apod.

Naskýtá se otázka, komu je tedy kniha vlast-
ně určena. Možná nikomu? Možná je knihou 
především určenou vlastnímu autorovi, který 
měl zapotřebí ji napsat, aby si tuto houštinu 
příbuzenských souvislostí a myšlenkových 
paralel ujasnil. Tyto otázky jí nikterak neubí-
rají na zábavnosti. Ať žijí maďarští Židé, kteří 
– slovy sapéra Vodičky – „za to můžou“! Co 
bychom si bez nich počali?

Martin Hybler

Tom Keve Trois explications du Monde

Ať žijí maďarští Židé 

Nechte je, jsou malí.
I Karel Marx byl kdysi bezvousý
a kolínka si otloukal 
i Stalin.

Pavel Kohout jistě nemá a nikdy neměl ambice Josefa Švejka, který 
žije i ve velkých dobách svůj malý skromný život. Naopak, Kohout 
chce žít i v dobách malých i nejmenších velkým životem. Někdy, třeba 
v sedmdesátých letech, se mu to úspěšně dařilo. Jak je jasně patrné 
z jeho sbírky Tři knihy veršů, v padesátých letech to chtěl určitě aspoň 
po svých hrdinech, kteří ovšem často představují autorovo alter ego. 
Dnes víme, že osudy a činy lidí žijících velké životy šly v té době úplně 
jinými cestami, než jakou si tehdy zvolil Pavel Kohout, a jaké určil 
svým literárním postavám. Jeho snaha, neúspěšná a tak protichůdná 
snaze Josefa Švejka ale kupodivu vyústila v podobný výsledek. Ko-
houtovi se podařilo stvořit humoristické dílo popisující svou dobu. 
Jistě, v určitých ohledech – například co se týče umělecké kvality 
– srovnání Kohoutových veršů se Švejkem kulhá na všechny čtyři. 
Uznávám. Čtenář nicméně i při četbě Kohouta řádně posílí bránici. 
A jak Tři knihy veršů, tak i Švejk jsou knihy, ze kterých jde hrůza, jakkoli 
by se zdály v prvním plánu komické.

Jak je z názvu díla patrné, skládá se ze tří částí, ze sbírek básní Verše 
a písně a Čas lásky a boje a veršované divadelní hry Dobrá píseň. V první 
knize, Verše a písně, jsou básně zabývající se poválečnou dobou a úno-
rovým komunistickým převratem. Autor poněkud marnivě čtenáře 
ve verších informuje, kde všude po světě byl, když v Československu 
docházelo k těmto událostem, a pečlivě referuje, jak je on v cizině 
prožíval, a co si o tom všem myslel. Z této sbírky také pocházejí slavné 
básně jako Košile modré, srdce rudá, Traktorové častušky, Ráno před přehlíd-
kou, Zamilovaný staršina, Fučík je s námi, Kantáta rodné komunistické straně, 
Vzkaz mládeže armádě nebo Vojákům na západní hranici. Ty právem patří 
do zlatého fondu české literatury a jsou tak obecně známé, že je zby-
tečné dále o nich referovat.

Asi nejatraktivnější částí knihy (i když, těžko říct, čtenář má často 
dojem, že kniha vrcholí skoro na každé straně), je divadelní hra ve 
verších Dobrá píseň. Jedná se o příběh svazáků, kteří se seznámí na 
letní brigádě, a autor sleduje jejich další osudy. Ústředním motivem 
je historie milostného příběhu Vaška a Kateřiny. Prožíváme nesmělé 
začátky jejich lásky, svatbu, krizi vztahu až nakonec šťastné rozuzlení 
způsobené zásahem svazácké úderky.

Hra nám přibližuje tehdejší svět komunistů. Umožňuje třeba sledo-
vat jejich náboženský život a výstavbu jejich theologie. Po vzoru kla-

sického dramatu, byť jinými prostředky, důležitou částí hry jsou zása-
hy bohů do děje. Bozi jsou v tom podporováni – teď zase v křesťanské 
tradici – armádou svatých mučedníků. Tito bohové i mrtví mučedníci 
vystupují jako celkem vlezlá čeládka dožadující se neustálé pozornosti 
a obětí. V praxi byly tyto oběti často krvavé, to Kohout bohužel cudně 
zamlčuje. Bozi i mučedníci jsou přítomni v denním životě a živí se 
s nimi pořád musejí radit a nechávat je za sebe rozhodovat. Vždy, když 
hrdinové dělají něco nepříjemného, něco, co jim je vlastně proti vlast-
nímu svědomí, odvolávají se na utrpení svých mučedníků, a své vlastní 
utrpení nebo svědomí tak relativizují. 

V tomto směru je zajímavé srovnat náboženský život komunistů 
nejen s křesťanstvím, ale i s tradiční kmenovou vírou Ňambikwárů. 
Dobře to ilustruje třeba II. obraz, ve kterém má Vašek na Petříně mi-
lostnou schůzku s Kateřinou. Oba protagonisté sledují večerní Prahu:

VAŠEK:
(…zamyšleně)
Vidím… 
V jednom z takových letních večerů
komisař Böhm ho vezl na Hradčany.
...
Když zemřeš, bude Praha – řekli mu – 
krásná i pak. A Fučík, Kateřino?
Usmál se, až je zamrazilo v údech,
uměl je bít i svými úsměvy:
„To vím. A vím, že ještě hezčí bude,
až tady jednou nebudete vy!“
Taková láska, jakou v sobě nes,
nezemře nikdy. Ani pod ranami… 
KATEŘINA
(dívá se na město)
A proto my tu sedět můžeme dnes…

V sedmém obrazu je hlavní hrdinka zase užírána špatným svědo-
mím, když se cítí být nevěrná, byť, jak divák ví, jen v myšlenkách, 
svému ženichovi, uvědomělému komunistovi, s cynickým populárním 
hercem nestraníkem:

KATEŘINA
(zkouší monolog)
 „Maminko moje, za ruku mě vem...
Ne! Za levou…! Zlámali mi tu pravou…“
(Potřese hlavou)
Ne, ne, tak ne! To špatně řekla jsem,
tak nemohla by mluvit před popravou!
...
Ne, nemohu! Nesmím to říkat dál!

Já na to přece vůbec nemám právo!
(opět si sedne a mačká v ruce cíp přikrývky)
Taková byla! Ani před smrtí 
neztratila svou lásku, čest a víru!
A já - i když mě nikdo nenutil -
já jsem to všechno zradila ... a v míru!
(Zaboří hlavu do polštáře a leží bez hnutí…)

Jak je patrné, prokázal autor ubohým umučeným obětem světové 
války medvědí službu. Divákova přirozená snaha soucítit s trpícími je 
prakticky znemožněna, neboť veškerou empatii přehlušuje absurdní 
komika scény.

Je škoda, že Dobrá píseň se dnes nehraje, myslím, že divácký úspěch 
by byl zaručen. Navíc hra byla do detailu promyšlená, jak o tom svědčí 
i scénické pokyny:

Prostě, ale s moderním vkusem zařízená garsoniéra… Na stěně nad gaučem 
visí velká reprodukce sovětského obrazu „Jitro naší země“ – soudruh Stalin krá-
čí rozkvétajícím sovětským ránem závodů a kolchozů. Mezi dveřmi do kuchyňky 
a oknem stojí zasklená knihovna s bustou soudruha Gottwalda… Z přijímače 
hřmí břeskný vojenský pochod.

Velká část poslední knihy Čas lásky a boje je věnována Stalinově a po-
sléze Gottwaldově smrti. Není důvod k obavám, i z takového, zdálo 
by se, nepříliš sexy tématu dokázal autor vytřískat maximum. I zde se 
mimochodem nabízí jistá paralela se Švejkem, zejména s úvodem Dob-
rého vojáka. Komická absurdita veršů nám ani v tomto případě nedo-
voluje jakýkoli soucit se zemřelými (kdyby se o to snad někdo snažil), 
podobně jako ve Švejkovi s jakýmkoli Ferdinandem:

Sešli se – jako scházejí se bratři
nebo jak otec se synem,
kteří k sobě nerozlučně patří – 
soudruh Gottwald se soudruhem Stalinem…
...
Nejste, dávno nejste malincí,
nechodíte sami černou nocí.
Není s vámi Stalin – buďte stalinci!
Není s vámi Gottwald – buďte gottwaldovci!
...
Sblížili nás na věky svým životem,
spojili nás na věky i smrtí.

Jan Hájek

Pavel Kohout, Tři knihy veršů
Vydala Mladá fronta, nakladatelství ČSM r. 1955

Náklad 15 400 výtisků 
Cena brož. 9,20 Kčs, váz. 14,20 Kčs

Tři knihy veršů

PUBLICISTIKA

Do atmosféry pošpanělsku kýčovitě 
vánočně nazdobených ulic a nákup-
ních center Madridu a dalších měst 

na Pyrenejském poloostrově září z výkladů 
jako každý rok celá řada nových knih. A že 
letos španělsky hovořící čtenáři nebudou mít 
s knižní nadílkou lehký výběr: v knihkupec-
tvích například vládne novopečený držitel 
prestižní ceny Premio Planeta, udělované 
stejnojmenným nakladatelstvím, spisovatel 
Eduardo Mendoza. Cenu si vybojoval právě 
vydaným románem Kočičí rvačka (Riña de 
Gatos), jehož příběh je situován do Madri-
du pár měsíců před vypuknutím španělské 
občanské války (1936–1939), kdy se Angli-
čan Anthony Whitelands vydává do Madridu 
prozkoumat neznámý obraz patřící příteli 
autoritářského vládce Josého Antonia Primo 
de Rivery. Dostává se tak do politického 
prostředí té doby, mezi diplomaty, špiony 
a policisty… A celé knize navíc nechybí ty-
pický Mendozův humor. Tak doufejme, že si 
tohoto jinak hojně prodávaného a úspěšného 
autora budeme moci třeba už příští Vánoce 
přečíst i v češtině. Z celého jeho díla byly 
do českého jazyka přeloženy zatím jen dvě 
knihy, a sice Pravda o případu Savolta (č. 
1983) a Podivuhodná cesta Pomponia Plata 
(č. 2009). 

Jako případný dárek pod stromeček Španěly 
jistě potěší Keltův sen (El sueño del celta), no-
vinka letošního nositele Nobelovy ceny za lite-
raturu, Peruánce Maria Vargase Llosy. Hlavní 
postava románu, Ir Roger Casement, čtenáře za-
vede do Konga a Amazonie, aby se stal svědkem 

surového zacházení s domorodými obyvateli 
a přemýšlel o úloze bílých lidí, kteří se snaží „ci-
vilizovat“ jiné, o důstojnosti člověka, zrůdnos-
tech kolonizátorů a zneužití moci jako takové. 

Zatímco čtenářský zájem o historické novely 
s tématem španělské občanské války stejně jako 
zájem o „mystické“ příběhy ze středověké Bar-
celony už snad ani nemá kam dál expandovat, 
objevují se v literatuře témata docela nová. Do 
popředí zájmu a jisté „masochistické“ oblíbenos-
ti se v poslední době dostaly také příběhy z pro-

středí mexické narkomafie. Uznávaným autorem 
této tématiky je například Yuri Herrera, jehož 
novela Královská práce (Trabajos del reino) 
z roku 2004 mu ve Španělsku v roce 2009 při-
nesla cenu v literární soutěži Otras voces, otros 
ámbitos (Jiné hlasy, jiná prostředí). Příběh líčí 
život v luxusním paláci, v němž žijí drogoví bos-
sové, a je vyprávěn člověkem bez vzdělání, který 
se na okraj společnosti dostal hned při svém pří-
chodu na svět. Naopak v románu Znamení před 
příchodem konce světa (Señales que precederán 
al fin del mundo) Herrera čtenáře donese do pro-
středí hranic Mexika s USA, aby vyprávěl osud 
mexické dívky, která se vydá hledat bratra, jenž 
odešel do ciziny „za lepším“. 

Také Mexičan Juan Pablo Villalobos vydal ve 
Španělsku svou první novelku Večírek v doupěti 

(Fiesta en la madriguera), která na mafii nahlíží 
poněkud zvláštním pohledem – očima malého 
chlapce, synka pašeráka drog. Synek si usmyslí, 
že by chtěl mít doma hrošíka liberijského, a přes-
tože tomuto zvířeti hrozí vyhynutí, všemocný otec 
přece dokáže uspokojit všechna přání. Kvůli roz-
maru bohatýrského synka však musí zemřít lidé…

Jak Herrera tak i Villalobos se dnes počítají 
zejména mezi mladými čtenáři ve Španělsku mezi 
autory v dobrém smyslu téměř kultovní. A dopl-
ňuje je ještě autor třetí: Rodolfo Enrique Fogwill. 
Argentinský spisovatel zemřel letos na konci srp-
na, to už ovšem byl v hledáčku španělských čte-
nářů a vydavatelů. Jeho sebrané povídky vydala 
prestižní Alfaguara a to i přesto, že Fogwill měl 
po celý život jako autor pověst šílence a excent-
rika. Dnes stojí na záložkách jeho knih, že patří 
vedle Ricarda Piglii a Césara Aira mezi tři nejvý-
znamnější argentinské autory současnosti. Skvělé 
nakladatelství Periférica vydalo krátce po sobě tři 
Fogwillovy novely: halucinogenní novelu s námě-
tem války o Falklandy Help a él (název je odka-
zem na Borgesova Alepha), dále sci fi  Un guión 
para Artkino (Scénář pro Artkino), kde po vzoru 
George Orwella 1984 fabuluje, že v Argentině je 
komunismus, a dělá si legraci jak z komunismu, 
tak z vojenské junty, která zdecimovala jeho zemi 
a povraždila mnoho lidí. Fogwillův román s těžko 
přeložitelným názvem Pichiciegos zase vypráví 
o skupině argentinských vojáků, kteří se skrývají 
v podzemí na Falklandech, aby nemuseli bojovat 
proti Britům. Podle jedné z legend napsal Fogwill 
toto dvousetstránkové „válečné a psychologické 
drama“ za tři dny, zavřený v pokoji s hromádkou 
koksu.              -dsš-

Viole Fischerové, in memoriam
Smrt Violy Fischerové (Brno 1935 – Praha 2010) zane-

chala v české poezii nenahraditelné prázdno. Nikdo nedo-
kázal psát jako ona. Její verše představovaly čistou destilaci 
pocitů: říci toho tolik tak málo slovy. Každé z nich přesně 
zvolila a vyměřila; ani památky po zbytečnostech a banali-
tách. I proto bylo (a stále je) překládání její poezie výzvou 
a radostí. Viola se těšila výjimečné in teligenci, dovedla 
vidět věci, které jsme my ostatní přehlíželi, a obdivuhodná 
paměť jí umožňovala recitovat jakoukoli vlastní báseň 
zpaměti. 

Každý, kdo se s ní osobně setkal, ví, jak oplývala energií, a to i ve svých sedmdesá-
ti letech. Její povaha často kontrastovala s pochmurnou tematikou jejích básní. Dů-
vtipná básnířka velice ráda vyprávěla různé příhody a vtipy, pořád měla plno plánů. 
Uměla se povznést nad všemi těžkostmi, které jí život přinesl, a že jich nebylo málo: 
život v exilu, sebevražda prvního manžela, bezdětnost, smrt druhého manžela…  

V posledních letech postupně dávala sbohem mnoha přátelům a milovaným lidem, 
a uvědomovala si, že i její čas mezi námi se už pomalu krátí. Bála se jen jednoho: před-
konce, oné šedivé předsíně, v níž přestaneme být sami sebou, abychom se proměnili ve 
ztělesněné očekávání konce vlastního bytí. Tomuto tématu dokonce zasvětila jednu ze 
svých posledních sbírek Předkonec. Poté, kdy už myslela, že nemá co říci, napsala další 
dvě sbírky a za svou tvorbu obdržela cenu Magnesia Litera, jež je v současné době nej-
významnějším literárním oceněním v této zemi, a zanechala po sobě jednu sbírku básní, 
jež bude publikována postmortem. Violin „předkonec“ byl krátký a důstojný, přesně podle 
jejího přání. Pro nás, kteří jsme ji měli rádi, byl vzhledem ke své náhlosti bolestivý.  

Jedním z neustále se vracejících témat Violiny poesie byla právě ztráta milovaných 
bytostí a vědomí nenahraditelnosti každé lidské bytosti; a přesně kvůli tomu si Viola 
zaslouží místo v naší paměti. Měla jsem to štěstí ji poznat, osobně s ní pracovat a trá-
vit v její blízkosti krásné chvíle. Tato slova vzdávají hold její osobnosti, jejímu dílu 
a její památce. 

Elena Buixaderas, španělská spisovatelka a překladatelka

přeložila DŠ

Ventanilla  
española 



29. listopadu 2010 BABYLON č. 14. / XIX. • 5

rozrušení. Fantasírovali jsme o jakési vojenské 
vzpouře, ale to byla skutečně jen fantasie. 

Vy jste se ale rozhodla protestovat. Jak k tomu 
došlo? 

Vlastně ani nevím, co byla ta první jiskra, ale 
rozhodly jsme se ve třech – moje sestra Gabriela, 
spolubydlící Grazina Kotlarz a já. Vystřihly jsme 
si z novin písmena a z nich jsme slepily heslo na 
plakát: „Rusáci, ruce pryč od Československa!“ 
Celá léta jsem si myslela, že byl poměrně velký, 
ale když jsem ho viděla ve svých svazcích v ar-
chivu, zjistila jsem, že nebyl větší než formát A4. 
Navíc jsme ještě pro legraci vyrobily pokladničku 
s nápisem: „Vybíráme na Čechy.“ Plakát jsme vy-
věsily 26. listopadu 1968 kolem desáté hodiny ve-
čer v hale studentského domu Ziaczek v Krakově 
a potom jsme se vrátily na pokoj. Nějakou konspi-
rací jsem se přitom vůbec nezabývala – měla jsem 
na sobě růžové kalhoty, podle kterých mě všichni 
okamžitě poznali. Navíc jsem byla na koleji zná-
má i tím, že jsem měla přítele černocha, který tam 
také bydlel. Plakát tam visel deset minut. Tenkrát 
jsem to nevěděla, ale na studentských kolejích 
byli tzv. pečovatelé, kteří dohlíželi na pořádek. 
Osud tomu chtěl, že jeden z těchto pánů nás za-
hlédl, poznal mě a udal nás. Dnes přednáší právo 
v Krakově.

Ještě nás pár dní nechali na pokoji – vyčkáva-
li, až odjedeme k rodičům do Rudy. Když jsme 
nasedly do vlaku zpátky do Krakova, provedli 
prohlídku kolejního pokoje i pokoje v domě rodi-
čů. Po návratu na kolej nám vrátný řekl: „Paní, je 
tady policie, nechoďte tam. Možná, že tam ještě 
pořád jsou.“ 

Bohužel jsme si neuvědomovaly závažnost celé 
situace a šly jsme dál. Ukázalo se, že zatkli naše 
spolubydlící, a že našli noviny, z kterých jsme 
vystřihly ten nápis. Pak následovalo předvolání 
na policii. Zabalila jsem si tedy kartáček, kdyby 
si mě tam náhodou chtěli nechat přes noc. Vůbec 
mě nenapadlo, že by mě mohli zavřít na delší do-
bu. Moje naivita neznala mezí. Na milici jsme se 
dostavily dobrovolně. Vzpomínám si, že nás sice 
napadlo, že se na pár dní ukryjeme, ale nemělo 
to smysl. 

Vyslýchali nás každou samostatně. Přiznala 
jsem se k tomu, že jsem pověsila ten plakát. Nepo-
važovala jsem to za zločin. Chovala jsem se tehdy 
dost arogantně a bránila jsem se. Po výslechu nás 
odvedli do cel. První noc byla velmi zvláštní. Dali 
mě k nějaké ženě, která ležela v koutě na hromadě 
hadrů. Za války byla v lágru a po válce se dostala 
do Švédska na nějaký ozdravný pobyt. Pověděla 
jsem jí, že mám ve Švédsku přátele, a ona mi od-
pověděla, že Švédi jsou napůl lidé a napůl ryby. 
Byla to taková poetická noc. Druhý den pustili 
moji sestru, ale mě převezli do vězení.

Jak vypadaly vaše první dny ve vězení? 
V Siemiradzkiego věznici to nebylo veselé. Cela 

byla malá a tísnilo se v ní šest žen. V rohu stál 
místo záchodu kýbl. Žádná lůžka, pouze takové 
betonové výstupky, na kterých ležely slamníky. 
A byla tam pořádná zima. Bachařky nás budily 
v pět ráno boucháním svazků klíčů. 

S kým jste byla na cele?
Některé spoluvězeňkyně byly velmi zajímavé, 

ve vězení seděly z nejrůznějších důvodů. Jedna 

paní ze Zakopaného se dopustila hospodářského 
přestupku – nevím, jestli někomu dala úplatek, 
tehdy to tak dělali všichni. Jenže ji při tom chytili 
a odsoudili ji. Další byla elegantní paní z Kato-
vic, která rovněž spáchala nějaký hospodářský 
delikt. Potom také jedna mladá dívka, u níž ne-
bylo jasné, co vlastně provedla – nám tvrdila, že 
okrádala muže. Až nyní, po mnoha letech, jsem se 
ze svých spisů dozvěděla, že byla agentka. Tehdy 
mě to vůbec nenapadlo. Pouze mě zarazilo, že při 
výsleších – a první měsíc mě vyslýchali dvakrát 
denně – mi jeden z vyšetřovatelů znenadání řekl, 

že ví, že mě křtil „rabín“. Podle nich se jednalo 
o židovskou akci a důvodem, proč jsem se k ní 
odhodlala, byla prý skutečnost, že pocházím z ži-
dovské rodiny. To mě zaskočilo. Přemýšlela jsem, 
odkud se dozvěděl, že moje babička byla židovka. 
Agentka ze mě všechno vytáhla. Ale aspoň o mně 
ve svazcích mluví jako o paní Joanně Koszyk. 
Naproti tomu jeden lékař, universitní gynekolog, 
o mně jednou prohlásil: „Tu kurvu bych už dávno 
zavřel!“ 

Měsíc mě vyslýchali dvakrát denně, protože 
si mysleli, že patřím k nějaké aktivní podzemní 
organisaci. Nevěřili, že v mém případě šlo o in-
dividuální protest, a proto mě trápili spoustou 

otázek. Dostala jsem měsíc vězení. Protože byl 
listopad, domnívala jsem se, že mě na Vánoce 
pustí domů.

Byl ve vězení někdo, kdo se s Vámi solidarizo-
val nebo Vám nějak pomáhal?

Ve vazbě, v první věznici, se mi zdálo – ale mož-
ná to bylo jenom zdání – že jsem měla trochu výji-
mečné postavení mezi spoluvězeňkyněmi, které si 
mě za to, co jsem udělala, vážily. A zdálo se mi, že 
mě uznávají i dozorci. Také prokurátor, který mě 
vyslýchal, se ke mně choval zvláštně. Ukazoval mi, 
jak mu gestapo vymlátilo zuby, a co si prý o tom 

myslím!? Že prý musím 
bránit polský komunis-
mus a naši nezávislost. 
A při těch slovech mi 
ukazoval ty zuby. Já 
jsem v tom však nevi-
děla žádnou souvislost 
a říkala mu, že jsem 
udělala správnou věc. 

Mám dojem, že tihle 
lidé si mě vážili, a že 
o mě projevili zájem, 
ale jistá si tím nejsem. 
I ten člověk, který mě 
udal, se mi během pro-
cesu omluvil s tím, že 
netušil, jaké to pro mě 
bude mít následky.

Jak se Váš vězeňský 
příběh vyvíjel dál? 

První měsíc jsem ne-
byla v kontaktu vůbec 
s nikým. Navíc jsem 
nedostávala žádnou 
korespondenci. Netu-
šila jsem, jestli moji 
rodiče vůbec vědí, co 
se se mnou stalo. A ne-
měla jsem ponětí, co 
bude dál. Jak už jsem 
říkala, myslela jsem 
si, že mě na Vánoce 
propustí. Ale nakonec 
jsem zůstala ve vězení 
i přes Nový rok a ně-
kdy na konci ledna mě 
převezli do ženského 
vězení v Myślenicach. 
Byl to pro mě šok. Po-
chopila jsem, že se od-
tamtud tak rychle ne-
dostanu. Neměla jsem 
ponětí, jestli mi dají 
deset měsíců nebo de-
set let. Ve vazbě jsme 
nosily civilní oblečení 

a ženy tu ještě vypadaly normálně, ale ve vězení 
jsme vyfasovaly vězeňský mundúr a některé ženy 
měly oholené hlavy, protože tam byly vši. Při-
znám se, že v tu chvíli jsem pocítila zoufalství. 
Moje první noc ve vězení byla hodně krušná. 

Dali mě do cely s děvčaty, kterým ještě nebylo 
ani osmnáct. Bylo to strašné. Sice jsem je měla 
hlídat, ale místo toho jsem se jich bála. Neměly 
žádné zábrany, byly agresivní a psychicky labil-
ní. Nakonec mě přemístili do cely, kde nás bylo 
šestnáct. Tam už začal normální vězeňský život. 
Spřátelila jsem se se svými spoluvězeňkyněmi, 

naučila jsem se vězeňský jazyk atd. Jedna mladá 
vězeňkyně, které možná nebylo ani osmnáct, mě 
naučila krást. A také jsem se spřátelila s jugo-
slávskou Cikánkou. Zpočátku jsem všechno jen 
sledovala. Spoluvězeňkyně mi vyprávěly svoje 
historky, které mě zajímaly, a po čase ten odstup 
zmizel. Těžko se to dá popsat. Vzpomínám si tře-
ba, jak jsem onemocněla se žaludkem, a na zimu, 
kdy jsem dostala vysokou horečku a ozbrojená 
dozorkyně mě eskortovala do nemocnice. 

Kdy jste se poprvé dostala do kontaktu s rodi-
či a s okolním světem? Kdy jste například popr-
vé hovořila se svým právníkem?

Teprve po dvou měsících, když mě přestali 

vyslýchat. Pochopili, že se ode mě nic nedozvědí, 
a tak jsem do vězení dostala nějakou korespon-
denci. Dostala jsem dopisy od rodiny a povolili 
mi vidět se s matkou a s mým černošským pří-
telem. Také jsem se dozvěděla, že nás vyhodili 
z university. To znamenalo návrat do Rudy, což 
pro mě byl snad horší trest než vězení. Uvědomila 
jsem si, že se stalo něco, co už nelze vrátit. 

Jaké byly Vánoce v komunistickém vězení?
Už si na ně nevzpomínám. Pamatuji si pouze to, 

jak jsem těšila, že na svátky pojedu domů. Což se 
nestalo. Můj otec byl tehdy snad poprvé o svátcích 
střízlivý. Hrozně se kvůli tomu naštval. Tenkrát jsem 
si neuvědomovala, jak moc tím můžu ublížit svým 
rodičům. Otec se tehdy živil fysickou prací, takže 
ho to tolik nepoškodilo, ale matka vedla potravinář-
ský závod. Byla krátce ve straně a z té ji samozřejmě 
vyhodili. Toho ale vůbec nelitovala. Máma na jednu 
stranu hrála roli zoufalé matky, ale když mě přišla 
navštívit, měla nový účes, byla upravená a slušelo 
jí to. V práci ji kvůli mně všichni litovali. Otec na 
tom byl podobně. Bohužel se vždycky rád napil, ale 
když se doslechl o mém zatčení, přestal s tím a začal 
mi psát do vězení povzbudivé dopisy. 

Také vyslýchali naše sousedy v Rudě a jejich vý-
povědi jsou někdy neuvěřitelné. Co všechno si na-
vymýšleli! Mluvili o Švédech, o Židech, o tom, že 
máme doma drahou bižuterii apod. Ve svých spisech 
vidím, že lidé bez uzardění říkali nejrůznější ne-
smysly. Nepochybně za tím stála snaha přilepšit si. 
Jeden soused se například bál, že by nemusel dostat 
pas. Ne nadarmo se říká, že cizích lidí se člověk bát 
nemusí, ale svých sousedů ano. Na druhou stranu, 
moje blízká přítelkyně ze školy v Rudě vypověděla, 
že Joanna Koszyk je hodný člověk, a že si mě váží.

Kdy se konal soud?
V dubnu roku 1969 v Krakově. Soudili nás 

všechny tři. Právník mi radil, abych projevila lí-
tost, že bych díky tomu mohla dostat nižší trest. 
Tehdy jsem se však inspirovala Fidelem Castrem, 
kterého jsem četla ve vězení. Ten prý jednou pro-
hlásil: „Neprosím o spravedlivý rozsudek, protože 
takový mi nemůžete dát!“ To samé jsem chtěla 
pronést u soudu i já. Nechtěla jsem svého činu 
litovat. A proto mě také odsoudili na jeden rok 
nepodmíněně, zatímco ostatní pustili na svobodu. 
Musím říct, že mě to trochu zdeptalo – když jsem 
šla k soudu, všichni mi tvrdili, že už se do vězení 
nevrátím, ale místo toho jsem dostala deset mě-
síců. Nakonec jsem putovala do stejného vězení, 
dostala jsem stejný mundúr jako předtím a znovu 
jsem začala opravovat přepravky na zeleninu. 
V červnu mě naštěstí propustili za dobré chování.

Co jste dělala po propuštění?
Pamatuji si, jak se brána za mými zády zavřela. 

V tom okamžiku jsem si uvědomila, že s ní zůstal 
zavřený i celý ten svět za mnou. Osudy těch žen 
ve vězení, jejich soudržnost, to všechno bylo pryč. 
Když jsem tehdy přijela do Krakova, snažila jsem 
se spojit se svými známými. Vydala jsem se za 
svým přítelem na pánskou kolej a vzpomínám si, 
že tohle první setkání rozhodlo o tom, že s ním 
do Konga neodjedu. Začal totiž bránit Mobuta, 
který tehdy podepsal trest smrti nad několika 
konžskými studenty. Pro člověka, který právě vyšel 
z vězení, to bylo něco nepochopitelného. Tím náš 
vztah skončil.

Zůstala jste v Krakově?
Ne, vrátila jsem se do Rudy, bez naděje a bez pro-

středků. Byla to ponurá doba. V Rudě nebyla žádná 

práce. To, že v Polsku byla stoprocentní zaměstna-
nost, je mýtus. Nesehnala jsem ani to nejobyčejnější 
zaměstnání v obchodě nebo v továrně, nemohla 
jsem dokonce ani uklízet. A navíc mě tajní začali 
nutit ke spolupráci. Nejdřív mě potrestali za můj čin, 
a najednou po mně chtěli, abych udávala lidi. Jejich 
důstojníkovi jsem tenkrát řekla, že se chystám vstou-
pit do kláštera. Nedávno jsem si přečetla, co o tom 
napsal: „Vypadá to, že paní Anna Koszyk je opravdu 
rozhodnutá vstoupit do kláštera. Její rodina s tím ne-
souhlasí.“ To znamená, že mě bral vážně. Tehdy jsem 
se rozhodla, že se pokusím z Polska odejít.

Jakým způsobem bylo možné se z Polska dostat?
Jediný legální způsob, který existoval, byl sňatek 

s cizincem. Poprosila jsem proto svého švagra, aby 
mi sehnal manžela ve Švédsku. Když potom pan He-
lander přijel do Rudy, zavázal se, že se se mnou ože-
ní. A protože mi byl sympatický, skončil náš vztah 
svatbou. Naše manželství vydrželo deset let. 

Jak vás ve Švédsku přijali?
Výborně. Díky manželovi jsem byla zabezpeče-

ná, jeho rodina mě navíc srdečně přivítala a sta-
rala se o mě. Ocitla jsem se v novém, zajímavém 
světě. Učaroval mi švédský pořádek, příroda, 
zkrátka jsem Švédsko přijala za své. 

Sledovala jste dál politické a kulturní dění 
v Polsku? 

Prvních pět let vůbec. Ale v roce 1978 jsem dostala 
návrh, abych zorganisovala festival nezávislé kultury 
v Göteborgu. Tehdy jsem začala znovu navazovat 
kontakty a trvalo mi dva roky, než se mi podařilo fes-
tival zorganisovat. Pozvala jsem na něj Teatr Ósmego 
Dnia, básníky takzvané nové vlny nebo krakovské ma-
líře, kteří rovněž stáli v oposici vůči režimu. Od té do-
by jsem udržovala kontakty s demokratickou polskou 
oposicí a znovu jsem se tam začala vracet. Jednou 
jsme jeli přes Československo a na hranici s Polskem 
nás ve tři hodiny ráno vytáhli z vlaku, prohledali nám 
zavazadla a zabavili všechny materiály. Důvod byl 
pravděpodobně ten, že jsme se v Praze sešli s Václa-
vem Havlem. To byl jediný případ, kdy nás za celá ta 
léta v Polsku zadrželi. Ani během výjimečného stavu 
nás neprohledávali, a to jsme s sebou vozili tiskařské 
nářadí a literaturu. Žádné problémy jsem kvůli tomu 
neměla a mohla jsem se do Polska vracet. 

Adam Hradilek

z polštiny přeložil Jan Dvořák

Rozhovor vznikl v rámci projektu Ústavu pro studium 
totalitních režimů, který zaznamenává životní příběhy 
účastníků protestů proti okupaci Československa v roce 
1968 ze zemí Varšavské smlouvy. Osudy demonstrantů 
z Rudého náměstí, disidentů z východního Německa, 
Polska, Bulharska a Maďarska doplněné o historické 
studie a dosud nepublikované fotografie a dokumen-
ty budou uveřejněny v polovině prosince tohoto roku 
v knize Za vaši a naši svobodu. Autoři: Adam Hradilek 
(ed.), Alexandr Daniel, Jerzy Eisler, Armin Krahl, Milo-
slav Petrusek, János M. Rainer, Ivana Skálová, Michae-
la Stoilova. Vydává Ústav pro studium totalitních režimů 
a nakladatelství Torst. Výše uvedený rozhovor byl poří-
zen až po uzávěrce připravované knihy.
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C. G. Jung
�ervená kniha
Zásadní a u nás dosud nepub-
likované dílo C. G. Junga vrhá 
sv�tlo na p�vod jeho psycholo-
gických teorií. V pr�b�hu mno-
ha let prožíval C. G. Jung sny, 
vize a fantazie a ztvár�oval je 
ve svém deníku, v unikátním 
ilustrovaném odkazu, v knize 
velkého formátu, um�lecky 
a barevn� propracované. 
www.cervenakniha.cz

V. Kast
Hn�v a jeho smysl
Podn�ty k seberozvoji
To že n�kdo potla�uje sv�j
hn�v, ješt� zdaleka nezname-
ná, že je lepším �lov�kem – po-
tla�ená emoce spíše zp�sobí 
nep�átelskou atmosféru. Roz-
poznání hn�vu a fantazií s ním 
spojených je cestou, jak uvést 
do rovnováhy vztah mezi já 
a okolním sv�tem. 

T. Moore
Lé�ebná pé�e o duši
Pr�vodce procesem 
uzdravení celé osobnos�
Autor na pozadí �ady p�íklad�
z osobního života a z profesní 
praxe nabízí profesionál�m
v oblas�  zdravotnictví i jejich 
pacient�m podn�ty k pé�i
o d�stojnost lidské osoby a vy-
bízí k zamyšlení, jak poskyt-
nout duchovní doprovázení 
t�m, kte�í �elí pocit�m ohro-
žení a smrtelnos� . 
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Vladislav Mirvald: Archimédova spirála, 1979, tuš na kartonu
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Keď kniha Malíčky v roku 2005 v Ru-
munsku prvýkrát vyšla, stala sa ihneď 
literárnou udalosťou. Vzápätí získala vi-
acero cien, za všetky spomeňme cenu 
rumunskej Únie spisovateľov za najlepší 
prozaický debut. Zanedlho bola prelo-
žená do viacerých jazykov: angličtiny, 
nemčiny, maďarčiny, slovinčiny, talian-
činy a španielčiny. Teraz vychádza aj 
v slovenskom preklade, čo treba privítať 
už len preto, že súčasná rumunská lite-
ratúra je na Slovensku zastúpená málo 
a aj to zväčša len v českých prekladoch 
(Petru Cimpoeșu, Dumitru Ţepeneag). 
Navyše kniha Filipa Floriana je ukážkou 
toho najlepšieho, čo môže poskytnúť 
mladá porevolučná rumunská tvorba, 
utápajúca sa často v samoúčelnom sub-
jektivizme. Na rozdiel od väčšiny debu-
tantov Florian (ročník 1968) ponúkol 
svoj prvý román s rozmyslom 37-ročného 
spisovateľa, v ktorom sa nebojí veno-
vať pálčivým problémom spoločnosti . 
V prekvapivo vyzretej a odľahčenej (po-
st)modernej verzii nám na pozadí pito-
resknej spoločenskej fresky nenápadne 
pripomína hrôzy napáchané diktatúrou, 
a to nielen tou rumunskou.  

Autor dej situuje do bližšie neurčené-
ho kúpeľného mestečka W., „odkiaľ anjeli 
strážia chod sveta“ (s. 16) a kde sa mieša 
história aj mýtus na spôsob Marqué-
zovho utopického mestečka Macondo 

alebo Bernièrovej dedinky Cochadebajo 
de los Gatos. Mestečko W. sa prebúdza 
v dôsledku nečakaného objavu maso-
vého hrobu na mieste archeologických 
vykopávok rímskeho hradiska. Okolo 
tejto udalosti sa zoskupuje akýsi mikro-
kozmos ľudských typov a situácií zasa-
dených do chaotického obdobia porevo-
lučného Rumunska, kde sa všetci snažia 
objasniť tajomstvo hromadného hrobu: 
obyvatelia mestečka, polícia, vojaci, tlač, 
tajná služba, občianska aj vedecká obec. 

Do príbehu nás zasväcuje mladý ar-
cheológ Petruš, pátrajúci na vlastnú 
päsť v starých kronikách miestnej kniž-
nice, avšak jeho osud sa čoskoro zmieša 
s osudmi ostatných obyvateľov mes-
tečka. Dostávame tak pestrú mozaiku 
postáv, vykreslených s citom pre detail 
hraničiacim miestami až s karikatúrou 
(fotograf Saša chodí výlučne s drome-
dárom, Dumitru M. poľuje na holuby, 
Lady z Embury miluje mačky a veští 
z kariet...). Ožívajú tu ich dávne prí-
behy, pričom okolo pseudodetektívnej 
zápletky s hrobom sa najviac koncent-
ruje trojica postáv: asertívny plukovník 
Spiru, tragikomický policajný šéf Maxim 
a seriózny pán Maeru, reprezentant poli-
tických väzňov. Všetci traja sa v prípade, 
z ktorého sa rýchlo stáva politická hra, 
vehementne angažujú a ich grotesknosť 
začne kulminovať úmerne s dejom. Príde 

aj na nečakané zápletky, keď náš hrdina 
nájde lásku, jeho domáca, teta Paulína 
zase poklad a z kostier v hrobe sa začnú 
strácať malíčky...

Román s prvkami magického realizmu, 
ktorý má svoju  tradíciu aj v rumunskej 
literatúre, poskytol autorovi dostatočný 
priestor na slobodné manévrovanie s po-
stavami, históriou a samotným dejom. 
Florian zmesou irónie a tragiky dokáže 
vystihnúť charakteristickú tvár spoločnos-
ti a zároveň tra�ť jej bolestivé miesta. Tý-
mi dodnes ostáva komunistická minulosť 
a nepotrestané zločiny starého režimu. 
V tomto duchu je objavenie masového 
hrobu len zámienkou na nastavenie zrka-
dla celej spoločnosti, a to bez zbytočného 
moralizovania. Florian navyše uvádza na 
scénu delegáciu expertov z Argentíny, po-
zvanú z najvyšších kruhov, aby ukončila 
spory okolo hrobu. Pri tejto príležitosti 
opisuje nedávnu históriu tejto latinskoa-
merickej krajiny, zameriavajúc sa na de-
tailné a naturalistické opisy hrôz, ktoré 
tam napáchali nedávne diktatúry. V ich 
dôsledku občania trpia zvláštnym syn-
drómom, „chronickou národnou chorobou“. 
Keď vidíme šialenstvo, ktoré sa spúšťa 
nad otvorenou ranou hrobu v mestečku 
W, len ťažko by sme nenachádzali para-
lely s novodobým Rumunskom. Florian 
nám podáva obraz nesúrodej a rozháda-
nej spoločnosti, pričom hlavné slovo tu 
majú karikované postavy plukovníka a šé-
fa polície, ktorí sa držia len svojej vlastnej 
pravdy a svojho vlastného koryta. A tak 
sa vlastne metaforou spoločnosti, v ktorej 

malichernosti vyhrávajú nad podstatou, 
stávajú nakoniec tie najmenšie články na 
tele – malíčky.

Paralelne s dobrodružstvami z mesteč-
ka prináša román životný príbeh mnícha 
Ghergheho, novodobého svätca, excent-
rického vzhľadom, povahou aj životom. 
Jeho osud, zdanlivo nesúvisiaci s príbe-
hom okolo hrobu, by mohol ašpirovať 
aj na zaradenie do Životov svätých, keby 
jeho cesta k Bohu nebola až taká tŕnistá 
a nanajvýš netradičná. Gherghe je skôr 
svätec – antihrdina typu Euchrida z ma-
gického románu Nicka Cavea A uzřela os-
lice anděla (1989). Postava Ghergheho je 
odľahčenou verziou vydedenca, žijúceho 
v totálnej izolácii na okraji spoločnosti 
a obdareného istými magickými schop-
nosťami. Prostredníctvom mystických 
zážitkov s Pannou Máriou sa dostáva 
k samotnej esencii bytia, aby sa nakoniec 
stal akýmsi novodobým mesiášom. Jeho 
postava nám prináša celkom nový po-
hľad na udalo sti okolo hrobu, ale hlav-
ne na celú nedávnu históriu Rumunska. 
Zo svojej izolácie sa pozerá na civilizáciu 
ako na „draka, čo ovládol mestá a dediny, 
ktorý vztýčil aj ten bielo-červený stožiar na-
miesto svätého kríža“ (s. 159). 

Autor je obdarený zrejmým rozprá-
vačským talentom a dokáže si aj napriek 
komplikovaným súvetiam a početným 
vsuvkám udržať svižnú kadenciu. Jeho 
moderný prejav sa tiež vyznačuje častým 
striedaním rozprávača (v prvej a tretej 
osobe), pričom jeho identita nie je vždy 
jasná a tú istú scénu navyše občas pre-

mieta z rôznych uhlov pohľadu. Flori-
an miestami skutočne preberá postupy 
�lmového scenáristu, keď dej podáva
tak, ako by sme si ho mali predstaviť na 
plátne. Tieto postupy však nie sú samoú-
čelné a nepôsobia rušivo; naopak, dáva-
jú príbehu väčšiu plasticitu (�lmovosť),
udržujú čitateľa v strehu, roznecujú jeho 
fantáziu. 

Florianova rozprávačská mnohostran-
nosť iste potrápila aj mladú preklada-
teľku Evu Kenderessyovú, pre ktorú bol 
román jej prvou veľkou prekladateľskou 
výzvou. Poradila si s ním dobre a čitateľ 
sa tak dostáva k suverénne vyznievajúce-
mu prekladu, v ktorom sa prekladateľke 
darí udržať špeci�kum dlhých rumun-
ských súvetí, a pritom i v slovenčine za-
chovať sviežosť originálu.  

Autor tohto výnimočného debutu med-
zičasom stihol potvrdiť svoj talent romá-
nom Chlapci z aleje Băiuţ (Băiuţeii, 2006), 
ktorý napísal v spoluautorstve s bratom 
Mateiom, i zatiaľ svojím posledným romá-
nom Dni kráľa (Zilele regelui, 2008). Patrí 
do generácie spisovateľov, ktorí strávili 
polovicu svojho života v komunistickom 
Rumunsku a majú ešte potrebu i silu vra-
cať sa aj k čiernym miestam jej histórie, 
čo v dnešnej zrýchlenej a zábudlivej dobe 
nie je nikdy na škodu. 

Tamara Mikulová

Filip Florian, Malíčky  
přeložila Eva Kenderessy  

Kaligram, Bratislava 2010

Za českou výstavu letošního roku 
pokládám retrospektivu prací Vladi-
slava Mirvalda – dosud nedoceněné-
ho umělce a skromného člověka, stále 
schovaného ve stínu svého slavného pří-
tele Zdeňka Sýkory. Výstava, kterou pro 
Západočeskou galerii v Plzni připravil 
Tomáš Pospizsyl, představuje 130 Mir-
valdových prací vystavených vesměs po-
prvé. Z počátků jeho tvorby jsou práce 
ze začátku čtyřicátých let, inspirované 
kubismem, zátiší a portréty, často kom-
binované s koláží. Mezi vystavenými 
díly z této doby jsou i tři fotogra�cké
koláže ovlivněné surrealismem. Nej-
výraznější z nich, nazvaná Stéla hrdinů 
z roku 1943, je složena ze tří o�ciálních
portrétů nacistických vojenských poten-
tátů a skupinové fotogra�e německé ge-
nerality před zákopem či budoucím hro-
bem v lese. „Hrdinové“ nového věku, 
samolibé obličeje umístěné do prostoru 
těla, ve tváři vojenské operace, „hrdina“ 
Göring s tváří tam, kde by měla být, 
místo srdce však jen hrůza a zmar. Prá-
ce, za kterou by Mirvadla jistojistě čeka-
la smrt, kdyby byla někým denuncová-
na či objevena příslušnými orgány. Tato 
práce tehdy ještě výtvarného samouka 
je navíc pozoruhodná i tím, že vznikala 
v době informačního vakua.

Po válce se Vladislav Mirvald společ-
ně se svými lounskými přáteli Kamilem 
Linhartem a Zdeňkem Sýkorou roz-
hodli pro studium výtvarné výchovy, 
modelování a deskriptivní geometrie 
na Vysoké škole architektury v Praze. 
Studium bylo po roce převedeno pod 
Pedagogickou fakultu University Kar-
lovy. Jedním z profesorů této fakulty 
byl Martin Salcman, důležitá osobnost 
pro další vývoj celé lounské skupin-
ky. Krajinář Salcman je uvedl na cestu 
krajinomalby. Jeho teoretické vývody 
o konstrukci barev a tvarů spojené se 

studiem přírody a malbou přímo v ple-
néru měly velký vliv na Mirvaldovu 
další tvorbu. Krajiny zprvu realistic-
ky malované se postupně proměňu-
jí a uvolňují až k pracím, ve kterých 
je krajina pojímána jako soubor ba-
revných skvrn expresivní barevnosti. 
Vrcholem tvorby této doby je cyklus 
olejů na kartonu z počátku šedesátých 
let, které už předznamenávají přechod 
k abstraktní a geometrické tvorbě let 
následujících. Řeka, stromy a rostliny 
na břehu jsou redukovány na pouhé 
znaky, jako by geometr vyměřoval kra-
jinu, obraz se vyprazdňuje a zůstává 
jen to podstatné, co určuje dané místo 
za použití minimální barevnosti. 

Souběžně vzniká velký cyklus expe-
rimentálních kaňkáží, Mirvald vědomě 
zapojuje náhodu do vzniku výtvarného 
díla. Nechává volně rozpíjet tuš na na-
vlhčeném papíru a do vzniklých velmi 
bohatých a rozmanitých tvarů vkompo-
novává své vlastní zásahy. „Vztah řádu 
a náhody se stal – v českém umění asi 
poprvé – tématem díla.“ (Jiří Valoch: 
Vladislav Mirvald, Tuše – kaňkáže, Lou-
ny 2009) 

V další fázi dochází k propojení s pís-
mem, s čísly, se zapojením celých tex-
tů do obrazu. Zhruba od roku 1964 se 
v Mirvaldově díle začíná postupně pro-
sazovat geometrická abstrakce. Obrazy 
jsou zpočátku členěny pomocí vertikál-
ních, horizontálních i diagonálních li-
nií, vznikají tak pole ze čtverců a obdél-
níků, ale také z trojúhelníků a hranolů, 
pole, která Mirvald dále šrafuje rovno-
běžnými čarami ubíhajícími do různých 
směrů. Barevnost je omezena pouze na 
dvě barvy, bílou a černou. Pravidelné 
členění je občas narušeno, ale vždy zů-
stává v rovnováze k ose. Výsledným do-
jmem je sled rychlých asociací, jako by 
člověk četl vizuální báseň – takových 

básní ostatně s básníkem Julišem vy-
tvořili řadu. V další fázi se proměňuje 
barevnost, bílá a černá ustupují do po-
zadí, místo nich se v kontrastu vyskytují 
teplé a studené barvy. Na obrazech se 
objevují kružnice a jejich výseče, práce 
se stávají chladnějšími, méně znepokoji-
vými, ploššími, dekorativními. Koncem 
šedesátých let se ústředním tématem stá-
vá spirála, oblouk, vlnící se – undulační 
– válec. Zpočátku různě stylizovaný, 
sedící, hravě se proplétající, ještě barev-
ný. Na přelomu sedmdesátých a osmde-
sátých let se barevnost opět omezuje na 
bílou a černou. Vznikají vrcholná díla 
plná života, křehkosti. Díla, která pod-
le Mirvaldových vlastních slov mohou 
být krajinou meditace nebo lyrickým 
sdělením.

U příležitosti výstavy vyšla Mirvaldo-
va monogra�e z pera Tomáše Pospiszy-
la, vydaná nakladatelstvím Arbor-vitae 
a Západočeskou galerií v Plzni. Kniha je 
vázaná v plátně, je v ní řada barevných 
reprodukcí a na výstavě ji dostaneme za 
neuvěřitelných 300,- Kč.

V téže ulici, v jiné budově stejné in-
stituce, probíhá současně výstava malíře 
Josefa Bolfa a fotografa Ivana Pinka-
vy. Na poměrně malé výstavní ploše se 
setkávají dva umělci zcela odlišných 
výrazových prostředků. Meditativně 
založený Pinkava a expresivně vypjatý 
Bolf. Na jedné straně osamocenost s vě-
domím dočasnosti, lidské pomíjivosti, 
s nádechem ironie. Na druhé naprostá 
samota a bezradnost mezi kulisami mo-
derní lidské pouště. U Bolfa příběh, 
mnohdy obrácený do minulosti, do dět-
ství, jakoby vylovený archetyp z pod-
vědomí. Hemžení detailů. Příběh o úz-
kosti a bezmezném smutku. U Pinkavy 
naopak při minimalizovaném obsahu 
celá řada možných příběhů odvíjejících 
se z jednotlivých prací. V malém členi-
tém prostoru odlišné práce dvou svébyt-
ných autorů s nezaměnitelnými rukopi-
sy a přesto spolu korespondujícími.       

Jan Placák, 19. 11. 2010

Vladislav Mirvald – Retrospektiva
Západočeská galerie v Plzni 
Masné krámy
15. 10. 2010 - 16. 1. 2011

Josef Bolf, Ivan Pinkava / Ještě místo – pustá zem
Kurátoři výstavy Petr Vaňous, Petr Jindra
Západočeská galerie v Plzni
Výstavní síň „13“6. 10. 2010 – 6. 2. 2011

Výtvarná Plzeň

RECENZE 

Filip Florian – Malíčky

Televizní přístroj zbavený vnitřností a obrazovky 
přestává být televizorem, stává se prázdnou krabicí, 
nemá smysl, je zcela zbytečný. Stal se odpadem, jakým 
je zamořená celá naše planeta. Nic na tom nezmění ani 
Buddha, ať už usmívající se nebo malý, či s nápisem 
Duchamp Beuys na zádech. Dokonce ani Buddha te-
levizní, zahrabaný v hlíně a pomocí kamery sledující 
na obrazovce vlastní hlavu, vlastně nesledující, neboť 
má zavřené oči a je z kamene. Celou škálu Buddhů 
a taky z prázdných televizorů vytvořených robotů mů-
žeme vidět v Düsseldorfu na výstavě významného člena 
skupiny Fluxus Nam June Paika. Různí Buddhové, 
různé typy televizí. V některých, vykuchaných, hoří 
svíčky. V jiných, s obrazovkou, také svíčky. Případně 
obraz tváře či detailu před obrazovkou sedící plastiky. 
Poselství? Nebo protest a snaha předvést prázdnotu 
kdysi tak důležitého a mocného komunikačního média 
(dnes jeho roli převzal počítač). Proč zrovna Buddha? 
Proč ne Ježíš z kříže zírající na totéž? Možná to souvisí 
s Paikovým výrokem „televize nemá a nikdy neměla 
nic společného s myšlením“. Meditující Buddha čumící 
do prázdné bedny s plamenem. O patro výše z téhož 
materiálu poskládané stavebnice robotů, nemyslících 
tvorů. Stěny olepené fotogra�emi z pouličních akcí,
hudebních produkcí členů Fluxusu. Na zemi poháze-
ná torsa klavírů, nástrojů, které byly destruovány při 
produkcích. Všudypřítomné video, z něhož se valí nuda 
a nicota. Dvě patra zbytečností v kamenném státním 
uměleckém muzeu. O deset minut dále výstava Josepha 
Beuyse nazvaná souběžný proces. Vana na kolečkách, 
lopaty a rýče, smetí, jakési zbytky či části agregátů 
a jiných těžko identi�kovatelných přístrojů, nechybí
oblíbené kolejnice. Kabát z plsti, mastné skvrny – prý 
Beuysova traumata z druhé války, kdy sestřelen nad 

Kavkazem a zle popálen, byl zachráněn Tatary, kteří 
ho mazali tukem a balili do plsti. Dnes se vyjevuje, že 
si vše kromě sestřelení a svého zranění spíše vymyslel. 
Tuk a hromádka plsti, nepatrný zbyteček seškvařeného 
člověka. 

Dvacáté století z hromádek stvořilo velehory. Z videa 
se ozývá nepříjemný hlas, který připomíná štěkání po-
tentátů totalitních režimů, střelbu z kulometu. Příkazy, 
deklamace, provolání. Hlas Beuysův. Jeho autostyliza-
ce, způsob oblečení, gestikulace. Vlastní kult a sebei-
denti�kace. Jako by bylo možno změnit svět za pomoci
vlastních rituálů. Možná nadsazená a ironická. Ovšem 
zcela bez humoru, proto stejně děsivá jako všechny po-
litické ismy. Na jedné stěně malé připomenutí smrti vra-
hů Baadera a Meinhofové. V jednom z rohů některého 
ze sálů stále stojící hlídačka upozorňující návštěvníky, 
aby nešlapali do exponátu, mastné skvrny na podlaze. 
Hromada materiálu k nepotřebě, ale i artefaktů, které 
mají svou poesii a třeba i krásu, ovšem na smetišti, po-
hozené na ulici, v popelnici (svými tvůrci vyrobené za 
jistým účelem a nepostrádající v tomto kontextu jistou 
krásu). Umělcem do musea přenesené a kurátory zdů-
razněné stávají se tytéž předměty pouze nepotřebnou 
a ošklivou veteší.

Jan Placák, 5. 11. 2010

Nam June Paik (11. 9. - 21. 11. 2010)
Museum Kunst Palast 

Joseph Beuys
Parallelprozesse

(11. 9. 2010 - 16. 1. 2011)
K20 Grabbeplatz

Düsseldorf  

Hromádky nebo velehory?

Vladislav Mirvald: Dva směry, 1966, tuš, papír 

Vladislav Mirvald demonstruje postup vytváření Rombergových křivek, konec 90. let
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Budoucí psychoanalytik, spisovatel, pu-
blicista, �losof, estetik, sociolog a biolog „se 
narodil, nikoliv vlastní vinou“ 19. listopadu 
1912 v Praze. Mladší syn majitele legen-
dárních obchodních domů Brouk a Babka 
se ve věku pouhých sedmnácti let dostává 
mezi své starší kolegy a přátele z řad čs. 
avantgardy. Stává se popularizátorem psy-
choanalýzy, čímž koresponduje se zájmem 
o podvědomí a sexualitu ze strany surre-
alistů – mimoto se snažil Freudovo učení 
a surrealistické úsilí o osvobození individua 
propojit se sociálním rozměrem marxismu. 
Nicméně důsledně prosazoval, a sám také 
teoreticky a prakticky zastával, naprosté od-
loučení vědy, umění a obecně kultury od ja-
kýchkoliv ideologických dogmat. V r. 1934 
se stal zakládajícím členem Surrealistické 
skupiny v ČSR, jejíž programový leták vy-
dává vlastním nákladem. Během Protekto-
rátu Čechy a Morava pracoval v Bílé labuti 
jako estetický poradce. V poválečném ob-
dobí publikoval komunistickou ideologii 
a praxi brilantně odhalující příspěvky, za 
něž byl komunisty ostře napadán. Po úno-
ru 1948 je vyloučen ze Syndikátu českých 
spisovatelů, utíká za hranice, kde se po 
přechodném pobytu v německém utečenec-
kém táboře dostává do Paříže, Melbourne 
a nakonec do Londýna – tam působí jako 
pedagog na dvou polytechnikách. Umírá 
19. ledna 1978.

Své provokativní, sarkasmem, skepti-
cismem a demysti�kacemi společenských
(pseudo)hodnot, konvencí a morálky nabi-
té texty publikoval od 30. let, kdy

debutoval v Tvorbě a ReDu; postupně se 
příspěvky objevily například ve Zvěrokruhu, 
Erotické revui (mj. proslulý esej Onanie jakož-
to světový názor), Listu pro sociologii a psycholo-
gii, Českém životě, Nových prúdoch v súčasnom 
živote nebo ve sbornících Ani labuť ani Lůna 
(pobuřující úvaha Máchův kult) a Surrealis-
mus (oba 1936), doslovem

o porno�lii doprovází klíčový text Jin-
dřicha Štýrského Emilie přichází ke mně ve 
snu (1933). Uveřejňuje řadu publikací s ši-
rokou tematikou, často vydávaných jako 
soukromé

tisky – například Autosexualismus a psy-
cherotismus (1935), O smrti, lásce a žárlivos-
ti (1936), Patologie životní zdatnosti (1937), 
Manželství – sanatorium pro méněcenné 
(1937), Stoupa života (1938), O funkcích práce 
a osobitosti (1938), Jazyková komika (1941),

Lidé a věci (1947) či Plants Consumed by 
Man (1975). Více na www.bohuslavbrouk.
cz.

Zde je vybráno několik ukázek z díla 
Bohuslava Brouka.

Loutky sestrojené k ipsaci

Lidé, kteří zakrývají svou pohlavnost, 
opovrhují vrozenými schopnostmi, aniž 
by se mohli nad ně povznést. Odmítají 
býti smrtelnými lidmi, avšak nejsou s to 
vymaniti se ze smutného koloběhu života, 
jejž umožňují a zaručují lidské pohlavní 
orgány. * I když ilusionují svou nesmrtel-
nost a zbavují své chování i svou psýchu 
sexuálního charakteru, nezbaví se nikdy 
tělesného důkazu své živočišnosti. * Samo 
tělo těchto povznešenců strhává je zpět 
k živočišnosti a desilusionuje jejich nad-
lidské sebevědomí.“ * V porno�lním díle
umělecky zpracovaném je odpoutáno po-
hlaví od své skutečné biologické funkce 
a je pojímáno svrchovaně rozkošnicky bez 
svých rozplozovacích následků. * Umělec 
nedráždí puritány pro jejich pomíjejícnost, 
smrtelnost, jíž propadá i on sám, nýbrž pro 
jejich impotenci, sexuální méněcennost, 
již si přivodili v nerozumné touze po nad-
člověčenství, nechavše zdegenerovati svůj 
sexus. * Dráždivé, kýčařské zpracování por-
no�lních námětů nemá jiné funkce a hod-
noty než umělé loutky sestrojené k onanii 
(ipsaci). Taková díla jsou omezena na reál-
né sexuální akty a nemohou se odpoutati 
od ovzduší alkoven. * Naproti tomu umělec 
roztáhl se po celém světě. Nechává nachcat 
moře, vysrat Himaláje, rodit města, onano-
vat tovární komíny etc.

Doslov k próze Jindřicha Štyrského Emilie 
přichází ke mně ve snu (1933)

Odvaha mrtvě žíti

Lidé poutaní k životu jsou vlastně poutá-
ni ku svým bližním, a to láskou. V touze po 
lásce pečuje člověk o svůj život, jelikož smrt 
znamená ztrátu veškeré lásky, ztrátu nadějí 
v získání lásky, jakož i ztrátu lásky již do-
sažené. […] Koneckonců docházíme takto 
k závěru, že lidé podstupují úmyslnou smrt 
vlastně ze „strachu před smrtí“. „Strach ze 
smrti“, nesnesitelnost pomyšlení na smrt, 
je ovšem projevem nepřekonatelné životní 
žízně, a tedy důkazem, že úmyslně umíra-
jící člověk se nepovznesl nad život, nýbrž, 
že naopak úmyslně zemřel, dychtě po něm 
a nemoha se smířiti se svým osudem, jímž 
pozbyl možnosti životního úspěchu. Úmy-
slná smrt, stejně jako lpění na životě, je 
produktem neuhašené sentimentální žízně 
životní, následkem neschopnosti zříci se 
tužeb lásky neboli následkem neschopnosti 

překonat nesnesitelnost pomyšlení na smrt. 
Proto nemůžeme viděti ani v úmyslném 
skonu, ani v životní houževnatosti hrdin-
ství, nýbrž jen sentimentalitu a zbabělost. 
[…] Vzhledem k tomu, že jak úmyslná smrt, 
tak lpění na životě, je projevem pošetilým 
a zbabělým, je možno předpokládati, že 
rozumnou a hrdinnou je toliko naprostá 
lhostejnost k životu i smrti. Lhostejnost 
k životu je vskutku také rozumnou a hrdin-
nou, neboť jí lze dosíci jedině překonáním 
pošetilého smyslu života, zřeknutím se lás-
ky, odvahou mrtvě žíti.

O smrti, lásce a žárlivosti (1936)

Neškodná hovádka

Sportování je důsledek industrializace 
výroby. Použitím strojů […] byl totiž 
člověk zbaven možnosti náležitého po-

hybu a náležitého vypětí tělesných sil 
při práci. […] * [Sportovci] odvracejí své 
zájmy a afekty od politických a kultur-
ních záležitostí, a tak se stávají pro spo-
lečnost neškodnými hovádky. * Sport je 
zdravý a lidstvu prospěšný jenom proto, 
že vyhání mládež z hospod příliš z�lo-
sofovaných do zelených niv a hájů vstříc 
blbosti.

Stoupa života (1938)

Pracovitost jako alkoholismus

To, co tak mnohé lidi žene z práce do 
práce, je hrůza před sebepoznáním. * Li-
dé nezdolné činorodosti jsou jedinci, kte-
ří nemají odvahu poznat trapnou pustotu 
svého já a uvědomit si nesmyslnost celého 
svého života, takže se oddávají horlivé 
práci, aby se nemohli zabývat sebou sa-
mými, to jest: aby se nemohli pohřížit 
v sebe, zpytovat se a řádně si ujasnit svou 
životní situaci. Agilnost prácemilovných 
lidí je tedy v podstatě útěk před prázd-
nem. * Nakonec docházíme tedy k para-
doxnímu závěru, že pracovitost z hlediska 
subjektivního, osobního, je rovnocenná 
alespoň ve svém negativním smyslu alko-
holismu. Vlastní nicota diktuje kategoric-
ky někomu pít, pít a pít… a jinému zase 
pracovat, pracovat a pracovat…

Strach z oddechu: Úvaha o negativním smys-
lu lidské aktivity (1939)

Blahodárná nedostižnost štěstí

* Soudíme-li lidi poživačné, nechť nám 
je míra jejich požitkářství, intenzita, s níž 
shledávají zabavení, měrou jejich vnitřní 
nespokojenosti […] niterný zrod a účel 
požitkářství i pracovitosti […] je stejný. 
* Čistě požitkářský život není nikterak 
blaženější než život člověka činorodého, 
štvoucího se z lopoty do lopoty. * Člověk 
nepracující, oddaný jen rozkošem a ra-
dovánkám, ví nebo velmi brzy pozná, že 
všechny radosti života jsou chabé a člo-
věku ke spokojenosti nedopomohou. Je 
zvykem tvrdit o lidech, nikdy k dílu ru-
ku nepřiloživších, že nic o životě nevědí, 
avšak ve skutečnosti jsou to právě oni, 
kteří vědí o životě bezmála vše, a naopak 
lidé pracující, tvořící, vědí o něm vlastně 
strašně málo, takže mohou ve své fan-
tazii snít o úžasných rozkoších, které je 
nám s to život poskytnout, a to je také 
onen důvod, pro který jsou ochotni vždy 

nadále neúnavně pracovat a život chvá-
lit. * Klamná, avšak nezdolná víra v do-
sažitelnost naprosté osobní spokojenosti 
je ovšem sociálně velmi blahodárná, ne-
boť je zdrojem veškeré lidské aktivity, 
hybnou silou veškerého pokroku lidské 
civilizace a kultury. * Nedostižnost štěstí 
alespoň bezpečně zaručuje, že se z li-
dí, homines sapientes, nestanou šťastní, 
avšak slabomyslní a v sladké nečinnosti 
zapáchající výkalníci.

Bludnost jedné představy (1940)

Nacistická odbornost

Naše obecné vzdělání pokulhává zajis-
té značně za naším odborným vzděláním, 
a proto, pranýřujeme-li již dosavadní 
stav svého školství, bylo by spravedlivé 
poukazovati především na jeho nedostat-

ky, na jeho neutěšenost, kterou projevuje 
z hlediska obecné vzdělanosti. * Lidé se 
obvykle domnívají, že obecné vzdělání je 
pouhou okrasou ducha vzdělanců, kteří 
strávili skoro polovinu svého života ve 
školách, a vzhledem k nedostatečnosti 
a pokřivenosti obecného vzdělání, jež 
jsme v dnešních školách s to načerpati, 
není se možno tomuto obecně rozšířené-
mu názoru ani mnoho podivovat. * 

Všechna naše odborná vzdělanost a do-
vednost má nám být nápomocna k usnad-
nění a zdokonalení našeho života, a proto 
jest třeba vychovávati lidi zároveň v řádné 
světoobčany a nejen v zdatné odborníky. * 
O tom, kam až může vésti čistá odbornost, 
mohli jsme se nejlépe přesvědčit v nacis-
tickém Německu, kde obecné vzdělání 
bylo potíráno jako zbytečnost, rozleptá-
vající toliko jednotu národa, a kde z lidí 
byli vychováváni jednostranní odborníci, 
nemající znáti a chápati nic mimo svůj 
úzký, velmi, specialisovaný pracovní obor. 
* Pátráme-li po dalších příznivých vlivech 
vnitřního života, zjišťujeme na příklad, že 
člověk plně duševně žijící se stává taktéž 
mravně, sociálně lepším jedincem. Kdo 
dovede o všech věcech náležitě hloubati, 
kdo pozoruje a hodnotí jevy z nejrůzněj-
ších hledisek, na něž nekultivovaný člo-
věk není s to vůbec připadnouti, pozná-
vá, kterak i zdánlivě nejjednodušší život 
je komplikovaný a kterak relativní jsou 
všechny city a pravdy, jimž jiní lidé přiklá-
dají naivně absolutní platnost. 

Závažnost obecného vzdělání (1946)

Na diplomatičnost seru

[...] svět bude takový, jaký si jej uděláme, 
a je trapný pohled na intelektuály, kteří jen 
trpně registrují potlačování svobody. Já po 
takových zbabělcích a oportunistech pliji!, 
třebaže je chápu. [...] Jediné, co uznávám 
z Tvých výtek, je má nediplomatičnost. Ně-
kdy přestřelím a neměl bych to dělat, ale na 
druhé straně nepovažuj každý můj projev, 
odchylný od veřejného mínění, za nedi-
plomatický. Je nutno zápasit o lepší zítřek, 
i když to není často podle směrnic Národní 
fronty. Na diplomatičnost, kterou musil 
veřejně člověk zachovávat za Ády – se vy-
seru! Patří-li k pokrokovosti hejslovanství, 
antisemitismus, nekritická odevzdanost do 
vůle vlády, nacionalismus a jiná fašounství 
– budu se rád zváti reakcionářem.

Dopis architektovi Karlu Honzíkovi (Louny, 
15. 9. 1946)

Komunisti budú terorizovať

Zrejme sa naši komunisti každú chvíľu 
usilujú suspendovať demokratický režim, a ak 
pomyslíme na to všetko, je vidieť, že i do 
volieb pôjdu s taktikou, neszlučiteľnou so 
zásadami demokracie. Budú zastrašovať, 
terorizovať a pritom nie je vylúčené, že 
mnohí z ľudí, ktorí ich už prezreli, ich 
budú opäť voliť. Naši komunisti nesporne 
začnú pred voľbami ťažkú nervovú vojnu, 
aby si pokiaľ možno udržali svoje pozície, 
a preto je potrebné, aby sa demokratic-
ké strany nespoliehali len na otrávenosť 
voličstva z terajších pomerov, do ktorých 
sme sa dostali vďaka našej najväčšej strane. 
Naše demokratické strany musia inkri-
minovanému získavaniu duší pre komu-
nistickú stranu rázne čeliť a nesmú sa mu 
prizerať so založenými rukami. Inak sa 
nedočkajú enormného posilnenia, a keby 
sa aj dočkali, nebolo by im asi mnoho 
platné, lebo komunisti, i keby boli v ešte 
menšej menšine, za takéhoto stavu svojimi 
nedemokratickými manévrami utláčali by 
rovnako ako doteraz. Ako vieme z terajšej 
praxe, nie sú predsa volebné výsledky eš-
te všetko. Demokratické zmýšľanie ľudu, 

vyjadrené vo voľbách, sa musí dostať plne 
k slovu tiež v praxi, a preto treba, aby bo-
lo zastupované vo verejnom živote ozaj 
statočnými, rozhodnými a neústupnými 
predstaviteľmi, odolnými voči každému 
vyhrážaniu a zastrašovaniu. [...]

Demokracii do nového roku (Nové prúdy 
v našom súčasnom živote, 11. 1. 1948)

Slušný člověk je vždy sám

Elementárně se projevuje nemoudrost 
lidstva především tím, že lidé se na vše 
ptají: proč? Vidí-li opilce, zajímá je přede-
vším, proč se opíjí, a vyzkoumají-li v jeho 
životě nějakou tragedii, jako rodinný roz-
vrat, nešťastnou lásku, sociální deklasaci 
a podobně, jsou vrcholně spokojeni, neboť 
si jsou jisti, že již objevili příčinu alkoho-
lismu u onoho člověka. Kdyby jim některý 
opilec řekl, že pije jen tak, proto, že neví, 
proč by nepil, nejen že by mu vůbec ne-
věřili, nýbrž by ho vůbec nechápali. Jako 
malé děti, které jim samým jsou nesnesi-
telné svým neustálým proč?, pídí se lidé 
ve všech směrech po příčinách a pro samá 
proč si znemožňují nakonec i samý život. 
Není třeba naivnější problematiky, než pá-
trati po smyslu života. Jaký má život smysl 
a má-li vůbec smysl, táží se lidé, ačkoliv 
smysl, respektive nesmyslnost života, jsou 
jen artefakty intelektu, a to ještě bláho-
vější než třeba pojem konečnosti a neko-
nečnosti vesmíru. Jenže co naplat, lidé si 
vždy nějaký smysl života vymyslí a nejsou 
ochotni se ani obrátit v posteli z boku na 
bok jen tak. Jejich život je plánován a pro 
samé úkoly a cíle neokusí lidé ani života. 
Nevzpomenou rozkvétající trnky, neboť 
spěchají na nádraží, nepokochají se zarů-
žovělým obláčkem, poněvadž zpytují, na 
co na vše z plánovaných věcí během dne 
zapomněli, nezahledí se z okna do šíra, 
ježto si musí přerovnati knihovnu nebo 
vyřídit korespondenci atd. Lidé plánují 
každý svůj pohyb a tisíceré úkoly, jimiž 
se denně hmoždí, jsou nakonec usměrňo-
vány nadplánem, cílem, v němž spatřují 
vrcholný cíl svého života. Bičuje je touha 
po vyniknutí, usilují o nejrůznější karié-
ry, a proto nemají na samý život čas, ba 
ani chuť, neboť proč by se dívali do ob-
lak, proč by se celé hodiny povalovali na 
březích řeky, proč by vysedávali za okny 
kavárny, když nevědí proč? Samá proč 
umořila život a nejstřízlivější lidé západní 
civilisace jsou tak nalinkovaní, jak ještě 
nebyl žádný opilec. [...] Chcete-li být, má 
drahá, moudřejší: žijte a zanechte samých 

proč! Třeba až Vás opustím, nemučte se 
hledáním důvodů mého odchodu. Hleda-
la byste něco, čeho vůbec nebylo. Neode-
šel jsem od Vás ani proto, že se Vám udělal 
vřídek u řitě, ani proto, že v ranním slun-
ci prozrazovala Vaše pleť blízký příchod 
prudké jeseně. Neopustil jsem Vás ani pro 
plytkost Vaší duše, ani pro nevkus Vašich 
gest při svlékání. Natož proto, že bych 
snad proti Vám chtěl zvednout odboj! 
Odešel jsem, poněvadž nic není věčné, 
poněvadž od všeho se jednou musí odejít. 
Možná, že jsem na Vás prostě zapomněl 
pro příjemné posezení v kavárně nebo jen 
proto, že po zhlížení Vašeho baroka jsem 
pojednou neodolal zahleděti se do prosté 
krajiny, vyzařující klid a smír. A konečně, 
nikdy jsem nikoho neopustil a nikdy niko-
ho neopustím, neboť slušný člověk je vždy 
a vždy sám a sám.

Dopisy z exilu příštím milenkám (1949)

Kdo má zadnici  
pro veřejné vystoupení?

Není nad svobodu a rovnost! Jistě ale-
spoň pro toho, kdo si libuje ve sprostotě, 
nevkusu a jiných neukázněných projevech 
lidové přirozenosti. S demokracií, s rovnos-
tářstvím je to podobné jako s nudismem. 
Proč bychom se měli stydět za nahotu? Kte-
rá róba je vkusnější než krásné lidské tělo? 
Ale kdo má opravdu krásné tělo? Kdyby 
všichni lidé chodili nazí, nechtěl byste asi už 
nikdy vyjít na ulici, kde by v záplavě hnus-
ně nebo alespoň komicky působících těl 
zanikla sebekrásnější těla. Přiznejme si, kdo 
má zadnici opravdu vhodnou pro veřejné 
vystoupení? Je jisté, že jen málokdo má tělo 
nepohoršující naše estetické a erotické smys-
ly, a z toho důvodu je jistě nerozumné dopo-
ručovat, aby všichni lidé chodili nazí, aby se 
všichni lidé oddávali nudismu. A právě tak 
je nesmyslné hlásat ideu rovnoprávnosti, 
demokracie a svobody, poněvadž ještě méně 
lidí má ducha neurážejícího nejzákladnější 
pravidla logiky a vkusu. Většina lidí jsou 
blbečci, duševní kreténi, a v zbývající hrst-
ce lidí zavládají pak ještě značné rozdíly 
v míře jejich kultivovanosti. Jaký je to pak 
nesmysl, usilovat o jejich zrovnoprávnění? 
Proč má mít stejné hlasovací právo imbecil, 
nestoudný politikář, negramota a politicky 
kultivovaný člověk? Kdyby mrzáctví ducha 
bylo neméně zjevné a nepřezíratelné jako 
neforemnost těla, byli by jistě demokraté 
pokládáni za nejztřeštěnější sektu na světě, 
za větší blázny a nemravy než nudisté. De-
mokracie je politický nudismus a je škoda, 
že uplyne ještě mnoho vody, než se to pozná 
a než se uzná, že posaditi v čelo vlády všeliké 
kancelářské generály, obchodníky galan-
terním zbožím nebo truhlářské tovaryše je 
mnohem nechutnější a osudnější než nechat 
promenovat po plážích nahé stokilové baby.

O svobodě a demokracii (1951)

Ukvapená učení

[...] To, co pro sociologii znamená dia-
lektický materialismus, znamená, ne-li více, 
psychoanalysa pro psychologii. Leč freu-
dismus má na druhé straně s marxismem 
i mnohé nectnosti. Právě tak jako Marx 
s Engelsem vybudoval na základě svých 
sociologických poznatků celou �loso�i, tak
i Freud se snažil na základě svých psycholo-
gických poznatků vytvořit kompletní světo-
vý názor a rovněž jako Marx i Freud teore-
tisoval všeliké mechanismy, jejichž platnost 
je mnohem více než pochybná. Dále pak 
i Freud se projevil přespříliš jednostran-
ným a právě tak jako Marx nedbal jiných 
motivů, než které sám objevil. Jinými slovy 
řečeno, jak marxismus, tak freudismus jsou 
ukvapenými učeními, což však nikterak 
nesnižuje hodnotu jejich základních obje-
vů. [...]

O šalbě svobody a �loso�e (1954–1958, rkp.)

Svoboda je toliko pocit

Průzkumem pojmu svobody jsme zjistili, 
že nesvoboda je pouhý pocit, který vzbuzu-
je naše rozhodování, přichází-li do kon�ik-
tu s našimi přáními na základě své sociální 
determinace. Jiné svobody neexistují: jsou 
toliko artefakty našich myšlenkových kon-
strukcí. Svobodáři ve snaze zaručit člověku 
nějaký nadpřirozený atribut, který by ho 
povznášel nad ostatní živočichy a přírodu 
vůbec, snili ve všelikých formách o jakési 
konstituční svobodě lidské. Člověk je prý 
kategoricky jinou bytostí než ostatní živo-
čichové, poněvadž je tvorem svobodným. 
Ve skutečnosti není však člověk ani svobod-
ným, ani nesvobodným, nýbrž může se to-
liko cítit svobodným právě tak jako nesvo-
bodným. Lidská (eventuální) svoboda vy-
plývá nikoliv z konstituce, ale z koexistence 
lidské. Člověk se může cítiti svobodným, 
respektive nesvobodným, toliko ve vztahu 
k jiným lidem; námi de�novaná nesvobo-
da a svoboda je toliko koexistenční, tkvící 
vždy jen a jen v pouhém pocitu nesvobody 
nebo absenci tohoto pocitu. [...]

Problém svobody v lidské kultuře (Svědectví, 
1960)

připravil Viktor A. Debnár

Kdo má zadnici pro veřejné vystoupení?
Bohuslav Brouk 

Na snímku cca z poč. 30. let Bohuslav Brouk (vlevo) s Toyen a Jaroslavem Seifertem   
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Stanislav Komárek: Eseje o lidských 
duších a společnosti I. 259 Kč

Stanis lav Komárek se ve 
svých esejích zamýšlí nad 
podobnostmi mezi fungováním 
lidské společnosti a přírodních 
společenstev - vykresluje 
nečekané para le ly mezi 
cykličností dějin a pravidelností 
p ř í r odn í c h  c y k l ů ,  mez i 
výskytem romantickým básníků 
a evolučních inovací, mezi 
magií a moderní vědou. 

Především však osvětluje způsob, jakým nazíráme 
svět náš vezdejší a jak do něj promítáme ustrojení 
vlastní duše.

Naomi Kleinová: Šoková doktrína. 
Vzestup kalamitního kapitalismu
Přeložili Martina Knápková 
a Luděk Vacín, 548 Kč

Válka v Iráku, tsunami 
n a  Ce j l o n u ,  z á t o p y 
v New Orleans… těchto 
a podobných neštěstí umí 
dobře využít podnikání 
jistého typu, jež Kleinová 
n a z ý v á  „ k a l a m i t n í m 
k a p i t a l i s m e m “ . 
Za t ímco se pos t ižen í 
v z p a m a t o v á v a j í 
z  o t řesu,  nadnárodní 
kapi tál už se usídluje 
na zpustošeném území, 

a tam, kde byla před katastrofou veřejná 
zařízení sloužící nejširšímu obyvatelstvu, 
rostou hotely, kanceláře a další budovy 
a podniky v soukromých rukou, rozhojňující 
soukromý kapitál. Zkrátka přicházejí obvyklé 
demokratické mechanismy, protože v krizové 
situaci je přece třeba sáhnout k mimořádným, 
rychlejším prostředkům. Stejně jako ve své 
předchozí knize Bez loga dokládá autorka 
t y t o  a la rmu j í c í  s ku t ečnos t i  množs t v ím 
statistických dat, faktů, rozhovorů s účastníky 
řečených událostí i vlastních výzkumů. 
Vychází v edici ZIP ve spolupráci 
s nakladatelstvím Dokořán.

Šlomo Ben Ami: Válečné 
šrámy, mírové rány
Přeložil Eduard Geissler, 498 Kč

Izraelský historik a profesor 
na univerzitě v Tel-Avivu 
Šlomo Ben Ami se jako 
izraelský ministr zahraničí 
účastnil mírových jednání 
v Camp Davidu v roce 
2000. Osobní i odborné 
zkušenosti mu umožnily 
napsat brilantní analýzu 
izraelsko-pales t inského 
k o n fl i k t u o d j e h o
počátku až do nedávné 

současnosti. Důkladně pojednává především 
o průběhu mírového procesu od doby, kdy do 
jednání v 70. letech vstoupily USA. Poslední 
kapitoly pojednávají o dopadu válek vedených 
z podnětu amerického prezidenta G. Bushe 
proti islámskému terorismu na mír mezi Palestinci 
a Izraelci.

Tim Weiner: Dějiny CIA. 
V zajetí vlastních iluzí
Přeložil Dalibor Výborný, 698 Kč

Tim Weiner, autor této knihy 
a reportér listu New York 
Times, přečetl při přípravě 
rukopisu přes padesát tisíc 
dokumentů z archivů CIA, 
Bílého domu a ministerstva 
zahraničí, ale navíc musel 
získat přes dva t is íce 
vyjádření pracovníků tajné 
služby, vojáků a diplomatů. 
Šedesátiletou historii CIA 
od roku 1945 do roku 
2007 autor rozčlenil do 

padesáti oddílů seskupených do šesti kapitol 
podle jednotlivých prezidentských období.
Pestrá paleta špionážních a záškodnických 
akcí – včetně všech válek vedených USA 
v posledním půlstoletí od Koreje až po Irák 
– se vedle úspěchů profilovala i jako přehlídka 
nezdarů, které autor důrazně kritizuje.
Vychází v edici ZIP ve spolupráci 
s nakladatelstvím Dokořán.
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Eda Kriseová
Necestou slečny H.
a dnešní Afrikou
Autorka navštívila černý kontinent v letech 2008 a 2009. 
Inspirací jí mj. byl osud neznámé mladé Češky, která 
sama koncem 19. století putovala tisíce kilometrů Afri-
kou. Eda Kriseová se pokusila zrekonstruovat její cestu, 
motivaci a osobnost. Zároveň mapuje současnou černou 
Afriku jinak, než jsme zvyklí, jako místo střetávání a prolí-
nání – minulosti a přítomnosti, dvou odlišných civilizací, 
mohutné energie a nezměrné bídy, krásy i špíny…
vázané, 224 stran, 280 Kč

Paul Auster
Toulky skriptoriem
Román Paula Austera je zvláštní, tajuplná próza. Hlav-
ní hrdina pan Blank se probouzí v poloprázdné míst-
nosti, neví, kdo je, ani to, proč je zde. Různí návštěvníci 
jsou v nějakém vztahu k panu Blankovi, často dokon-
ce naznačují, že právě on nese odpovědnost za to, co 
se jim přihodilo, ale ani tato fakta záhadu zmíněného 
zamčeného pokoje neosvětlují. Rysy špionážního pří-
běhu a tajemné náznaky udržují čtenáře v napětí od 
začátku až do překvapivého konce…
vázané, 156 stran, 250 Kč

Thomas Bernhard
Velký, nepochopitelný hlad
Krátké prózy a povídky
Soubor Bernhardových nejranějších prozaických textů 
je poprvé takto souhrnně představen českému čtenáři. 
V těchto prózách je zřetelný vliv Bernhardova dědeč-
ka, spisovatele Johannese Freumbichlera (1881–1949), 
neboť jsou ještě plné vztahu k idylickému venkovu. 
Literární identifi kace se světem venkova, představující 
v padesátých letech už poněkud anachronický mýtus 
v opozici k městu, nám pomáhá pochopit zaujetí, s nímž 
autor v pozdějším díle ničí venkovskou idylu.
vázané, 176 stran, 250 Kč

Knihy nak-
ladatelství 

Jiří Olič
Róna
Velká reprezentativní monogra�e malíře, so-
chaře a pedagoga pražské AVU, zakladatele 
skupiny Tvrdohlaví, dokumentuje i jiné Rónovy 
aktivity – vlastní literární tvorbu, účast v diva-
delním hnutí 80. let Pražská pětka, režijní a scé-
náristické působení v divadle Mimoza, herecké 
a básnické působení v divadle Sklep ad. 
Editor: Jan Dvořák, texty: Jiří Olič a další au-
toři. Česky, anglické resumé. Gra�cká úprava:
Aleš Najbrt (Studio Najbrt).
Kniha byla vydána ve spolupráci s Galerií vý-
tvarného umění v Ostravě.
vázaná, 440 stran, doporučená prodejní 
cena: 1 315,- Kč 

Královský sňatek
Eliška Přemyslovna 
a Jan Lucemburský – 1310 
Výpravná publikace vychází při příležitosti sedmis-
tého výročí nástupu Jana Lucemburského na český 
trůn následně po jeho sňatku s českou princeznou 
Eliškou Přemyslovnou; doprovází stejnojmennou vý-
stavu v původně gotickém městském paláci – Domě 
U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, kde 
se mladí manželé po příchodu do Prahy ubytovali.
Texty: Klára Benešovská (ed.) a další autoři, přední 
odborníci z řad historiků a historiků umění z České 
republiky, Polska, Německa, Francie a Lucemburska. 
Česká verze. 
Publikaci doprovází brožovaná kniha příloh (rodo-
kmeny, mapy, bibliogra�e, rejstříky).
vázaná, 592 stran, doporučená prodejní cena: 2 000,- Kč

Samostatně vyjde i v anglické verzi: 
A Royal Marriage Elisabeth Premyslid and John of Luxembourg - 1310

Legerova 70, 120 00 Praha 2, 
tel.: 224 225 935, 
e-mail: gallery@galleryjk.cz, 
www.galleryJK.cz

distribuce KOSMAS,www.kosmas.cz; navštivte nás na adrese: www.galleryJK.cz



Dneska je předvečer 17. listopadu 
– to by skoro už mohli chodit an-
dělé nebo čerti…

Mám zavzpomínat, v jakém mě to za-
stihlo momentu?

Jo.
Pravděpodobně v hospodě, tahle infor-

mace. Asi třetí den jsem pak byl na Karlá-
ku, kde vystoupil herec Haničinec, kterého 
jsem si pamatoval jako ztělesnění přísné-
ho, leč spravedlivého ředitele-komunisty. 
Stál tam na nějaké bedně, plakal a křičel, 
že už má všeho dost. 

Já pak jel do Dejvic na Kotlářku, pro-
tože jsem vždycky chtěl stihnout obojí 
– demonstraci i hospodu –, probrat tam 
ty zážitky. Přijeli jsme tam s Honzou Ha-
lasem, s kterým jsme chodili demonstrovat 
spolu, a povídáme lidem, kteří tam hráli 
taroky: Už to prasklo, je revoluce. Oni na 
to, Šabachu, ty seš furt tak ukecanej, sedni 
si a dej si pivo. 

A mám to spojený ještě s jednou věcí. 
Dělal jsem tehdy v Galerii hl. m. Prahy, 
v domě U Kamenného zvonu, kde ředitel 
svolal schůzi, na které se absurdně řešilo 
udání, že v Troji náš zahradník ošoustal 
naši zahradnici. Vystoupil tam nějaký či-
novník a zcela vážně vznesl dotaz: Počkej-
te, soudruzi, byl na ní nebo v ní? To už 
byly pod okny slyšet nějaké výkřiky.

Šel jsem pak za ředitelem a povídám 
mu, proboha, co to tady řešíte?! A když 
jsem se loučil, tak mu povídám, kdybys 
potřeboval, tak tě můžu schovat doma ve 
sklepě v uhlí. 

Potom následoval nějakej zmatenej te-
lefonát, že mám prý na základě této po-
známky výpověď. Hned se ale o tom pře-
stalo mluvit, protože revoluce už mezitím 
pokročila. Ovšem ten ředitel, Jarda Fatka, 
nějaká svině. Byl to takovej formální ko-
munista a galerii za bolševika řídil celkem 
přijatelně. Nakonec jsme se za něj posta-
vili. 

Věřils, že se dožiješ toho, že to padne?
Ne, nikdy. Když tady byl Gorbačov 

v roce 1987, tak na Hradě nějakej chudák 
vykřikl: De – mo – kra – ci – e! Okamži-
tě zmizel v nějakém autě a už ho vezli. 
Dneska ovšem nevím, jak jsme mohli tak 
dlouho váhat, že už je to totálně v prdeli, 
protože my jsme byli skoro poslední země, 
kde to ruplo. Nikdy ale už asi neprožiji 
tu euforii, jakou jsem prožíval tehdy po 
17. listopadu, a taky jsem byl málokdy 
střízlivej. 

Mě odjakživa srali lidi, kteří byli ně-
jak chytřejší, moudřejší, kteří dohlídli dál 
a brali člověku náladu a vítr z plachet, 
když tvrdili, že po tý euforii přijde těžká 
kocovina. Já byl z nich úplně nešťastnej 
– jo, mají pravdu, ale proč mi to, do prde-
le, říkaj a kazej mi radost. 

A protože jsem starej anarchista, tak se 
mi nejvíc líbily polistopadový časy toho 
systémového vakua, kdy člověk mohl úpl-
ně všechno. Jakmile věci začínaly dostávat 
nějakej řád, tak už to pak nebylo ono. 

Kdys začal mít jasno ohledně komu-
nistů?

Myslíš, jako že jsou kurvy?
Ano.
Myslím, že co jsem začal rozum brát. 
Už na základní škole.
Určitě.
Tos měl od rodičů?
Od rodičů jsem to nemohl mít, protože 

můj fotr byl plukovník Československý li-
dový armády. Jinak jsme ale byli už dobře 
připravená půda. Já jsem 51. ročník, takže 
jsem bral rozum začátkem 60. let, což byla 
přece jenom jiná situace, to už byly majále-
sy a takovýhle záležitosti.

Ještě předtím byly takový intuitivní věci, 
když jsme třeba jeli s rodičema na výlet 
a v Bráníku na nádraží jsem viděl ožralý 
trampy, tak jsem je miloval od prvního 
okamžiku – všechno, co se nějak vymyka-
lo tomu o�ciálnímu. Na druhou stranu,
možná, nejsem si fakt úplně jistej, jsem 
asi chtěl do Pionýra. Ale všichni jsme se 
nejdřív setkali se žvejkačkama ze Západu, 
než s nějakejma úvahama o komunismu. 
Od kdy si pak člověk musel hlídat hubu, 
kdy si to tedy začal jasně uvědomovat, to 
byla taková sedmá, osmá, devátá třída. Pa-
matuju se, že už když jsem chodil fotrovi 
se džbánem pro pivo, že nevládlo úplný 
ticho. Vlezl jsem do lokálu a vždycky tam 
byl nějakej místní ožrala, kterej tam zpíval 
něco o kandelábrech a komunistech. Je 
fakt, že celej lokál čuměl do zdi a hostin-
skej říkal, drž hubu, Franto, nebo ti už ne-
naliju, ale byly to naprosto všední obrázky. 
Všechno, co tady bylo kvalitní, bylo ze 

Západu, a tim to bylo naprosto vyřešený. 
I ta revoluce v roce 1989 byla z velký části 
o autech – lidi už sraly ty trabanty.

Kdy jsi začal nosit dlouhý vlasy?
Asi v osmý třídě. Tak v polovině 60. let 

– Beatles hráli už několik let. Museli jsme 
pořád chodit k řediteli, ale stačilo strčit si 
vlasy za límec. Na střední škole to pak po-

kr ačovalo – vlasy, to byl neustálý kon�ikt.
Co na to otec, důstojník?
No ten čuměl, ale nic nezmohl. To byl 

takovej ten rodinnej model, kde vládne 
ženská – nikdy se u nás nediskutovalo, 
proč nebo jak, vedla to máma, která ovšem 
tvrdila, že vypadám jako malej princ, čímž 
byl otec mimo hru. Samozřejmě to všelijak 
zkoušel, ať si to dá aspoň do gumičky ne-
bo za uši, ale matka si to vždycky ohlídala. 
Tak si to představ: Sedíme za stolem, mat-
ka mě láskyplně pročesává dlouhý vlasy 
a chválí mi jejich kvalitu, zatímco otec nás 
nevraživě pozoruje. Šíleně ho to sralo, pro-
tože to ohrožovalo i jeho kariéru, ale my 
jsme se s ním s bráchou doma nemazlili 
ani s řečma. Matka do něj po 68. roce, kdy 
ji vyhodili ze strany, taky pořád ryla. Byla 
ve straně od roku 1956, ale nebyla nikdy 
fanatická, měla vůbec jiný starosti.

Tohle kdybych já měl řešit, tak co já 
byl? Taková dobře zajištěná mánička ze 
středostavovské rodiny, která mě tahala 
ze všech možnejch průserů. Tenhle luxus 
si pochopitelně uvědomuju velice ostře, 
takže takovejm lidem se to vypráví.

Brácha byl taky mánička?
On vyrost na rokenrolu, už v tom zů-

stal, a tak se i stylizoval: kožená bunda 
a tak – já bych na sebe z kůže v životě 
nic nevzal. Takže měl černý boty do špič-
ky, džínsy už si se štěstím někde sehnal, 
a hlavně mít svaly – to mě nezajímalo, já 
už jsem obdivoval ty rachitický typy, takže 
bráchovi, kterej byl spíš něco jako Silvestr 
Stalone, jsme připadli mírně zženštilý. Ale 
to jsme fakt neřešili. 

Provokovali jste otce?
No, to víš, že jo, dělali jsme si z něj pr-

del. Byl to lampásák, i když poměrně in-
teligentní člověk. Prošel tím vymýváním 
mozků v 50. letech, byl někde na Sloven-
sku, pak ho poslali na pár let do Koreje. 

Já ho poprvé viděl, až když mi bylo pět 
let, už jsme nenavázali ten základní vztah, 
takže on na mě koukal jako na takový ne-
štěstí, co mu někdo přinesl domů. 

Navíc byl velkej kritik, což bylo taky 
dost nepříjemný, že úplně všechno shodil. 
Ona to tedy dost vyvažovala matka, která 
byla schopna obíhat barák s nočníkem 

a ukazovat, jak velký hovínko jsem udělal. 
Přitom byl hrozně manuálně nešikovnej, 
což jsem po něm – na všechny jednodušší 
opravy v bytě jsme museli volat souseda. 
No chytrej byl, ale že by byl nějak sečtě-
lej… Já mám pocit, že za celej život přečetl 
pár magnetů, takový ty detektivky a uměl 
nazpaměť Švejka, což je zábavný, že plu-
kovník Šabach usínal a smál se se Švej-
kem. Odcizila nás politika, každopádně.

Věřil tomu?
Nebyl to typickej lampasák, ale blbě se 

mi to vysvětluje. Byl z bolševický rodiny, 
jeho fotr zakládal bolševickou stranu. To 
byli skláři ze Světlý nad Sázavou, takový 
ty koncentráky apod., někteří se z války 
nevrátili. Takže byl ještě předúnorovej ko-
munista, přesvědčenej, ale zase byl natolik 
inteligentní, že věděl, co to obnáší. Nej-
horší věc je ta, že tyhlety lidi celej život 
žili s tím, že území Československa bude 
dějištěm 3. sv. války, znal plány, o kterejch 
my jsme věděli úplný hovno, kde se počí-
talo s tím, že odtud až někam po Rýn by 
byla jenom holá, spálená planina. Tak jak 
nad tím mohl skákat radostí, to opravdu 
nevím. No nebyl stalinista, to ne, než šel 
na vojnu, dělal práva, jako normální kluk, 
nechal se vyhodit, a pak už ho to semlelo.

Ani rok 1968 s ním nijak nepohnul?
Tam se zachoval mírně jako produbče-

kovsky. Dostal stranickej trest, musel roz-
nášet nějaký stranický letáky a pozvánky 
na schůze po barácích, což ho šíleně sralo, 
protože to bylo pro něj ponížení. No byl 
takovej… hrál dobře mariáš, chodil i do 
hospody na pivo.

To má k dobru.
No… Hele, my jsme si to vlastně nikdy 

nestačili přeříkat.
Jak dopad?
Dožil se listopadu a zíral jako blázen. 

Přišel jsem k němu jednou, čuměl na te-

levizi, a já mu povídám, tak mi řekni, co 
teď budeš dělat nebo co si o tom myslíš. 
On na to, co si o tomhle můžu myslet, člo-
věče, vždyť se na to podívej, jeden se prý 
jmenuje Čuňas a druhej Magor. Z  Marxe 
a Engelse byl najednou Čuňas a Magor, 
tak si dovedeš představit, jak na to asi vej-
ral. Snažil jsem se ho trošku jako chápat, 
ale na druhou stranu … To víš, že mně ho 
bylo … – ale to je blbost říct, že líto, to 
není to správný slovo. No, tak jsem koukal 
na to, jak on kouká. 

V roce 1966 jsi skončil základní školu. 
Co bylo potom?

Šel jsem na střední knihovnickou školu, 
kde bylo čtyřicet holek a já, takže jsem měl 
čtyřicet svačin denně. Asi po roce jsem 
zjistil, že bych tam zešílel a přešel jsem 
na gympl. Moje středoškolský studia jsou 
ovšem tak složitý, že je nechápou ani mý 
děti – všelijak mě vyhazovali, byl jsem 
v Anglii a maturitu jsem si složitě dodělá-
val. To bylo období, kdy mně bylo úplně 
fuk, jestli budu mít nějakou školu, nikdo 
mně nebyl schopen vysvětlit, k čemu to 
je vlastně dobrý. Sblížil jsem se tehdy se 
spoustou mániček.

Kde jste se scházeli?
Už v 9. třídě jsem chodil Na Faru, no 

a pak byly ty dejvický hospody, Kotlářka 
atd. Dejvický máničky neměly přesně vy-
mezený hospody, jako byla třeba Římská 
na Vinohradech, kam chodili Tockstein 
a takovýhle. V hospodách jsi potkával má-
ničky tak roztroušeně, na Slamníku, Na 
Faře. Pak začalo takový to houtyšský ob-
dobí, to byl Ivan Hlas a spol., ale to jsou 
až 70. léta. Houtyš byla hospoda s klaví-
rem, kde se hrálo a hostinskej je nechal, ale 
platili za to strašlivou daň, protože to pivo, 
co tam bylo, to byl příšernej samoser. 

Předtím byly taky playcluby ještě z 60. 
let. Já ještě chytal ten rok 68, to bylo sen-
zační, člověk tehdy podlehl takový náladě, 
že jsme snad druhej Londýn. Tady z toho 
lidi už tak blbli, že se zcela vážně mluvilo 
o tom, že jsou sice Beatles, ale pak jsou 
hned Matadors. Vedly se absurdní deba-
ty, že v Anglii bude souboj kytaristů, na 
kterej pojede Hladík a bude tam soutěžit 
s Claptonem, kdo je lepší kytarista. Bralo 
se to úplně už jako nějakej fotbal nebo 
něco takovýho. 

Tuhle dobu jsem tedy ještě naštěstí chyt, 
bylo to krásný období, strašně nepravdi-
vý, ale zas – jako jsme mluvili o tý eufo-
rii v tom 89. roce –, co mi je do toho, že 
to bylo jen takový chvilkový blouznění?! 
Mně bylo fajn. 

I když zase chápu, že ty generace po nás 
to muselo příšerně srát. Já jsem dlouho ne-
rozuměl punku a tajhletěm věcem, ale teď 
zpětně musím říct, že to je pro mě jedna 
z nejzajímavějších věcí. 

Ozývá se ti v tom anarchie?
No právě, anarchie. Já byl rád, že jsme 

byli máničky, že jsem na hlavě nemusel 
nosit číro, ale v tomhletom to je naprostý 
souznění s punkerama. I když se mně ne-
chce do všelijakejch ideologickejch úvah, 
co všechno prý rocková muzika dokázala, 
který mě už občas serou, ale já si nemůžu 
pomoct, ona fakt udělala strašně moc. Big-
bít, 60. a ještě 70. léta poslouchám dodnes.

V Občanském průkazu píšeš o náhod-
ném setkání dvou mániček v restaura-
ci, kdy se vzájemně trumfovali, kdo zná 
z bigbítu víc, v závěru si omylem vyměnili 
parkery, načež se ukázalo, že v kapse to-
ho druhého byla průkazka kapitána StB. 
To se někomu stalo?

To se stalo v jedný pražský hospodě 
Lubošovi Švehelkovi, což je antikvariátník 
z Litomyšle, s kterým jsme jeden čas dělali 
inventurníky ve Středočeském naklada-
telství – odtamtud se taky znám s Láďou 
Horáčkem. 

My jsme jednou byli s Viktorem Par-
kánem ve vesnické hospodě za Stříbrem, 
popíjeli jsme pivo a bavili se o politice 
a proti nám u stolu seděl takovej třiceti-
letej tramp v kovbojském klobouku s liš-
čím ohonem. Pořád se při těch našich ře-
čech tak ošíval, až najednou praštil o stůl 
rudou knížkou a prohlásil: To mám tak 
rád, když někdo pomlouvá komunistic-
kou stranu! My jsme na něj zírali s ote-
vřenou hubou jako na zjevení, nezmohli 
jsme se na jediný slovo.

To byla kurvárna non plus ultra, když 
v džínsech chodil fízl a komunista se přev-
líkal za trempa. To oblečení byla přece 
jasná dělicí čára, my a oni. 

Jak jsi to měl s vojnou?
Měl jsem modrou jako každej druhej, 

i když říkám, že jsem byl na vojně dvacet 

let. Začal jsem na tom pracovat velmi záhy 
a ve �nále jsem byl v blázinci, diagnóza:
maniodepresivní melancholie.

Schizoidní psychopatie.
Tak to bychom si mohli vyměnit vizitky. 
Jaký to bylo v blázinci?
Dostat se tam byla sranda, ale zpět to 

bylo hroší. Byl jsem tam tři měsíce a už 
druhej den jsem se odtamtud snažil do-
stat. Naštěstí jsem se vyhnul šokům. Byl 
jsem na pokoji, kde bylo dvacet lidí, vět-
šina z nich ráno dostávala šoky a to tělo 
se opravdu prohne jako luk, k tomu křik, 
pěna u huby. Když jsem tam byl, tak jeden 
se z toho už neprobral. Takhle tam bylo 
veselo. 

Kdy to bylo?
Ještě před srpnem 1968.
Byli tam i jiní kvůli vojně, nebo jsi byl 

mezi nemocnými?
Zprvu jsem byl na dětském oddělení, 

kam jsem věkem patřil, kde byly takový ty 
autistický děti, taková pomocná škola to 
byla. Byl jsem tam tejden, pomáhal jsem 
tam učiteli, a pak jsem řekl doktorce, že 
mě to tam deprimuje ještě víc – ty děti 
pochopitelně nebyly žádní simulanti. Tak 
mě prdli nahoru, na dospělý, k Vondráč-
kovi, jak se říkalo, i když Vondráček byl 
už dávno v pensi a psal paměti. Tam byli 
ovšem zase samí starý chlapi. Já byl mezi 
nimi jedinej, kdo to hrál na vojnu, což mi 
vlastně dost pomohlo, protože jsem neměl 
konkurenci. 

Ale tak šťastnej, jako když jsem se dostal 
ven, jsem snad nikdy nebyl. Nebyla to 
sice ruská psychuška, to ne, jakous takous 
úroveň to mělo, ale veselý to rozhodně ne-
bylo. Trochu mně to zkomplikovalo školu, 
ale mně to tehdy bylo v zásadě jedno.

Nechtěli tě ostříhat?
Já byl tenkrát za Plzákem a říkám mu, 

že mám hrůzu z toho, že mě ostříhaj. On 
na to, že jsou určité síly, proti kterým je 
i psychiatrie bezmocná. Takže to s náma 
tak hráli. Dávali tehdy papír na vlasy, což 
byla další z absurdit tý doby. Mělo to člo-
věka chránit před policií nebo třeba před 
ředitelem školy. Já tam měl napsáno něco 
jako, že jenom zjevem připomínám proti-
socialistický živly, ale ve skutečnosti jsem 
zlatej chlapec. To víš, že policajti se tomu 
nahlas smáli. 

Zažil jsi násilný stříhání?
Zažil, ale takovým elegantním způso-

bem, že mě odvezli k holiči.
Fízlové?  
No samozřejmě. Někoho ovšem stříhali 

i na policii, kde tě pižlali tupejma nůžka-
ma a ty opravdu pravověrný máničky pro-
skakovaly okny, rvaly se s nima a chtěly se 
vraždit. Takže já to zažil opravdu v takové 
soft podobě. Proti máničkám třeba na 
severu Čech jsem se měl vpodstatě jako 
ve vatě.

Musel sis to nedobrovolný ostříhání 
u holiče sám zaplatit?

Jasně. Dovezli tě tam a počkali, až bylo 
dokonáno.

Srpen 68 jsi zažil?
To jsem byl u babičky v Ronově nad 

Doubravou a za rok jsem byl už v Anglii.
Jak v Občanském průkazu popisuješ 

demonstrace v roce 1969, tak to je navlas 
to stejné, jako demonstrace o dvacet let 
později – ty policejní postupy a triky… 

Já byl v tý době zbaběle uteklej v Lon-
dýně, takže to mám všechno z vyprávění 
kamarádů, včetně toho, kterýho zavřeli, 
a opravdu nevěděl, jestli vyleze ven za mě-
síc nebo za sedm let. Takže já v tomhle 
smyslu budu raději sedět v hospodě a po-
slouchat, co druhý povídaj. Já byl vždycky 
v tomhle posranej, což vypravěči často bý-
vaj – ti, co píšou, nejsou praví chuligáni. 
Někdo to musí prožít a druzí o tom pak 
píšou. Já vždycky obdivoval ty první.

Svou knihu o téhle době jsi nazval Ob-
čanský průkaz. Co se s touhle knížečkou 
pojilo za buzeraci?

Přes občanku šla ta základní denodenní 
šikana. Hlavně si jej musel mít pořád u se-
be, což bylo ponižující. Když to hodně 
přeženu, tak to byl podobnej princip jako 
v koncentráku, kde se z lidí stalo číslo. 
Už jenom to, že tě kdykoliv na ulici mohl 
zastavit, a taky zastavil fízl, vzal si tvoji 
občanku a pět minut v ní důležitě listoval. 
Co tam, do prdele, viděl?! Pořád si s ním 
pohrával a pak si ho třeba strčil do kapsy, 
čímž tě zbavil existence. Bez občanky jsi 
byl hovno.

V Dejvicích jsem měl policajta, který mě 
jednou během čtrnácti dnů předvedl deset-

Bez občanky jsi byl hovno

Pokračování na straně II.
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krát na fízlárnu do Čkalovky. Přitom mě pochopitelně 
znal. To byl neustálý strach. Třeba v hospodě, kam 
člověk chodil i sedmkrát týdně – protože co doma, 
čumět na komunistickou televizi? – a v tý hospodě byla 
dvakrát do týdne policejní šťára. To jich přišlo třeba 
šest, i se psama, a vždycky někoho odvezli. Neustále 
hrozila záchytka, to jsi nemusel bejt ani ožralej. A hlav-
ně provokovali, a čekali na to, až někdo tu buzeraci 
nevydrží a řekne jim, ať jdou už konečně do prdele. Tak 
to pak bylo napadení veřejnýho činitele, samosoudce, 
bez obhájce, v lepším případě podmínka, v horším pár 
měsíců natvrdo, škola pochopitelně v prdeli atd. Zažil 
jsem máničky, a to mě jímala čistá hrůza, který to nevy-
držely a policajtovi třeba utrhly kšilt z čepice, když nás 
kontrolovali. Honili ji potom s vytasenejma pistolema. 
Provokovali, srali, prudili. Mně se ale naštěstí podaři-
lo při tom každodenním slalomu vyhnout takovejm 
opravdu průserovejm věcem.

Otec důstojník se za tebe postavil?
Ten mě na policii vyzvedával mockrát, protože mu 

to matka nařídila – jinak by mě tam nechal. 
Měl z toho v armádě problémy?
Měl. Pravděpodobně věděl o tom, že nás někdo na 

Kotlářce šmíruje, protože jednou mi říkal: Proboha, ty 
chodíš na Kotlářku! O tom každej mluví jako o hnízdě 
největších pravičáků. Když jsem si pak četl svůj spis 
v Pardubicích, kam jsem se jel podívat, tak tam jsem 
našel úplně ty samý slova: pravicový hnízdo. No oni 
zas neměli tu slovní zásobu tak velkou. Pořád mi tedy 
říkal, proboha, drž hubu a dávej si pozor, vědí o vás. 

Já měl kámoše, taky máničku, a šel jsem s ním jed-
nou somrovat peníze k jeho otcovi na nějakej úřad, 
nechal si ho vyvolat, otec sešel dolů, a když ho uviděl, 
namáčkl ho zděšeně do kouta, aby ho nikdo neviděl, 
a kolik chceš?!

Taky stačilo, kdyžs neměl v občance čtyři týdny ra-
zítko o zaměstnání. To tě pak mohli zavřít za příživu. 

V Občanském průkazu zmiňuješ nějakého Slávka 
Popelku, který chodil v přestrojení, v montérkách, 
aby snížil riziko kontroly …

Jasně, když někam šel, vzal si montérky a popadl 
šta�e. Ale ono stačilo mít třeba v kapse skládací metr
– to tě zpravidla nechali taky. Nebo – a to dělali sku-
teční zrádci, ty jsme moc rádi neměli – staří příživové, 
kteří chodili v saku a v kravatě.

Mejla Hlavsa chodil po Praze s rýsovacím prknem 
a příložníkem a dělal, že je student.

Tak to bylo. Kdybych měl namalovat takový komu-
nistický hospodský zátiší, tak tam je strašně moc děl-
níků, takový ty prdele vyhřezlý z  montérek, na stole 
kafe s malym, pivo, chleba, ke kterýmu si krájeli špek 
a vedle stolek, u kterýho se krčil nějakej mladej, kterej 

by měl ruku nebo nohu v sádře, protože když si měl 
něco zlomenýho, tak ti taky většinou dali pokoj. 

V knize zmiňuješ, že za třicetileté války byla ta-
ková nouze, že nebylo pivo ani pro děti. Kam jste 
chodili na pivo?

Výjimečně někam mimo Dejvice, kde jsme se cítili 
bezpečněji – jakmile člověk vyrazil za vodu, tak se 
většinou dostal do nějakýho průseru. Nám Dejvice 
v podstatě stačily, i když občas jsme se chodili mrk-
nout na ty autentický máničky třeba do tý Římský. 

Chodili jste na Malou Stranu?
Na malou i na velkou. Malá Strana to je úplně 

zvláštní období. Léta jsme chodili k Bonapartovi, ale 
opravdu poctivě každý pátek a sobotu – pak Glau-
bicovi, Rubín, Makarská, kam se člověk dostal se 
štěstím …

Ty básničky Aleše Kovandy, které používáš v Ob-
čanském průkazu, jsou autentický?

Jo.

Po zkažené potravě
dojde často k otravě,
i když možná nezdá se,
že je jed i v klobáse.
Snad v dalekém komunismu
zbavíme se botulismu.
Nebude už žádných běd,
natož klobásový jed!

To je opravdu takhle z �eku vysypal v hospodě?
Já tam trochu fabuluju. Neznali jsme například už 

od dětství, ale já ho poznal až na začátku 70. let, kdy 
jsme se náhodně potkali ve vlaku, když jsme se oba 
vraceli z Rumunska se strašnou sračkou. Pak jsme 
spolu chodili dennodenně nebo obden do hospody, 
kde psal tyhle věci do sešitu. Měl tlustej sešit protistát-
ních básní na Husáka, Brežněva atd., a pak jej někde 
nechal v hospodě. Jenomže tam měl adresu, což bylo 
dost blbý, ale měl zprdele kliku, že buď ten sešit 
vyhodila nějaká uklízečka, nebo si ho někdo nechal 
– každopádně jej na policii nikdo neodnesl. Už taky 
nebyly 50. leta, i když ty 70. léta stály strašidelně za 
hovno, muzikou, vším, i venku to stálo za hovno – to 
byla strašná doba, i když jsem se tehdy ženil a narodil 
se mi první syn. 

Kovanda dostal v 68. roce do držky od takovejch 
ruskejch vrahounů, nebyl to OMON nebo co, ale 
nějaký snad námořníci, řezníci. Byli nakvartýrovaný 
u Haštala, v domě, co byl hotel Bordel, měli nějaký 
gosudarstvo, což je asi blbost, no, do ruštiny se plíst 
nebudu. Když ovšem vidíš zelenej mundur a pod 
tím pruhovaný námořnický tričko a ono to mluví 
rusky, tak rychle do prdele. Kovanda šel ovšem kolem 
a utrousil nějakou poznámku a oni ho strašlivě zmlá-

tili. Naposled jsme se viděli na premiéře Trojanova 
Občanského průkazu. On se pak nějak naštval, že mu 
tam změnili nějakej verš. 

Jak jsi spokojený s �lmovými adaptacemi svých 
knížek?

Na to se mi blbě odpovídá, já se s těma klukama 
znám. Hele, já o tom vim prd – když píšu nějakou 
knížku, tak žádnou představu o nějakym �lmu ne-
mám. Ono to asi není vůbec jednoduchý, dát něco 
takovýho dohromady, takže vždycky diplomatický ří-
kám, že jsem spokojenej, i když bych tam pochopitel-
ně některý věci nedával a jiný zase změnil. Pročet jsem 
si nějaký ty kritiky a vím, že třeba v Lidovejch novinách 
to poslali doprdele, že to je takový strejcovství, což je 
hrozný slovo. Jinde byli laskavější, ale když bychom 
kritiky vynechali, tak podle mě je to takovej středně 
dobrej �lm. Rozhodně bych se za něj neomlouval.

Scénu v Občanském průkazu z natáčení Vávrova 
�lmu Temné slunce jsi zažil sám?

Zažil, ale zase jsem to sledoval z chodníku – s mým 
starším synem, kterýmu byl rok, dva.

Mně to připadá jako takový úplně apokalyptický 
obraz společenské fantasmagorie, kde se skutečnost 
odehrává skrz hraný �lm, který sám skutečnost 
produkuje: skutečně nasraná skutečná mládež si 
to v roli najmutého komparsu jde vyřídit se skuteč-
nými fízly, nadirigovaným komparsem, přičemž ve 
skutečnosti je to �lmová mládež a �lmoví fízlové 
a autentický postoje jsou �lmový postoje, i když tam 
pak policajtům teče skutečná krev, kterou ovšem 
potřebuje režimní režisér Vávra, který chce �lmem
vyjít vstříc režimu a ukázat, jak na Západě policie 
bojuje proti nezávislým mladým lidem, i když na-
konec to mnozí „čtou“ jako obraz komunistického 
Československa.

Jo a k tomu patří i to, že najednou se řekne konec 
natáčení, a zase je tam ten zcela autentický celý prů-
ser. To je dobrý, protože celá knížka vznikla tak, že 
jsem nejdřív napsal povídku Černé slunce a pak jsem 
přemýšlel, jestli si nemám zavzpomínat i na to, co 
bylo před, i co bylo pak. … Když už jsme u tý �lmový
reality, slyšel jsem, že tě U Budyho vykradli.

No jo.
A víš, že ten �lm U mě dobrý, který se tam točil, začí-

ná právě tím, že tu boudu někdo vykrade?
To nevim.
Tak to vidíš.
Na vejšku ses dostal normálně?
Já ji dělal dálkově – pracoval jsem přitom jako 

noční hlídač a podobně. Vybral jsem si ten nejjedno-
dušší obor, teorii kultury. Když jsem se tam hlásil, tak 
podmínka byla bejt v SSM. Já tam nebyl, tak jsem šel 
za jednou holkou u nás v práci, o který jsem věděl, 
že tam je, a řekl jí, že bych potřeboval legitimaci. Dal 

jsem jí fotku a deset korun na známku, takže jsem byl 
asi tejden v SSM. Na to moc pyšnej nejsem, ale zase 
byl člověk tak otrlej, že mi to sice bylo nepříjemný, ale 
že bych kvůli tomu nemohl spát, to ne: byla to prostě 
vstupenka na školu, bez který by se tam člověk nedo-
stal. Člověk to bral takhle cynicky. 

Na žádný schůzi SSM jsem nebyl, ale omlouvá mě 
to? Znám pár ryzích typů, kteří se ti mohou podívat 
do tváře, ale já vlastně celou dobu, co tady spolu mlu-
víme, se vlastně omlouvám za svý činy. Je to tak. 

To je snad lepší, než kdybys na to kašlal, ne?
No to nevím, to bych se tím potom netrápil. Já 

žiju s pocitem, že kdykoliv může kdokoliv vstát a říct: 
Hele, ty drž hubu. Ačkoli žádný velký sviňárny člověk 
neproved – co je ale spousta malejch různejch úliteb? 
No ne, že bych se z toho denně hroutil. Já jsem se z to-
ho chtěl vždycky vykroutit hlavně humorem, z každý 
situace jsem se snažil udělat si prdel, což je pochopi-
telně obrana. Vždycky ale budu obdivovat takový ty 
frajery, který byli drsný, a taky to odsrali – sám jsem 
si to ale ulehčoval. Ptal ses mě na začátku, jestli jsem 
viděl nějakej konec toho režimu. Neviděl. Takže pak 
fungujou nějaký základní mechanismy toho přežívání, 
adaptace a zajišťování se na celej život.

Ale na druhou stranu, člověk nebyl u nich, u toho 
bolševika, kterého příroda moudře vybavila takovou 
fyziognomií, žes ho poznal na první pohled. A teď si 
vem ten jejich osud – osud bolševika bylo bejt perma-
nentně nasranej, na všechno. Žili v systému, který si 
sami stvořili a byli přitom nasraní. Chápeš to? To byl 
opravdu ráj na zemi.

Jak jsi na tom byl z pohledu StB? Narazil jsi 
v Pardubicích na něco, co tě překvapilo?

Je tam taková blbá věc, že na mě donášel soused, 
kterej nám hlídal děti, slavili jsme spolu Vánoce, sil-
vestry atd., což pak teda člověk čumí. Když jsem jel 
do těch Pardubic, tak celej můj spis měl padesát stran. 
Ty informace od něj byly tak nezáživný a nedůležitý, 
že oni sami to sledování ukončili, což by člověk měl 
být rád, ale mě to trošku otrávilo, jak jsem byl vlastně 
úplně nezajímavá bytost.

Tím donášením ti tedy de facto pomohl.
No jo. To byly otřesný věty v tom spise. Třeba: Petr 

Šabach patří k obdivovatelům Bohumíra Hrabala. 
Nebo: Včera hovořil o �lmu Pokání, v závorce režie 
Abuladze. Já už jsem zapomněl, kdo to natočil a teď 
jsem si to připomněl. Tak to mi taky moc nedalo, pro-
tože když už seš sledovaná osoba, tak máš bejt něco 
– nevím co, ale tady stálo: ukončeno pro nezájem. 
To je to stigma, který si nesu celej život, cha cha cha. 
Takovej rádoby chuligán, ale spíše to pozorovat přes 
ulici, jak si tam dávaj do držky.  

Petr Placák

dokončení ze strany I.
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„Jsi-li spisovatel, piš tak, jako by tvůj 
život byl krátký, neboť i ten nejdelší život 
vskutku krátký je. Využij každé příležitosti, 
kdy se něco dotkne tvé duše. Pohár inspi-
race vypij do dna. Nemusíš se obávat, že 
by šlo o nějakou nestřídmost, neboť při-
jdou léta, kdy bys jinak litoval nevyužitých 
příležitostí. Jaro nebude trvat věčně. Těch 
období, v nichž se tvůj život rozvíjí a je 
plodný, kdy déšť zavlažuje tvé kořeny a tvé 
květy jsou v rozpuku, bude ubývat a bu-
dou přicházet se stále delšími odstupy.“ 
To jsou slova Henryho Davida �oreaua
(1817–1862), jimiž se tento klasik americké 
literatury opravdu řídil, ačkoliv se dočkal 
vydání pouhých dvou svých knih. V roce 
1852, kdy výše uvedené řádky napsal, mu 
zbývalo deset let života, a jako by snad 
tušil, že jeho pozemský čas se krátí, inten-
zívně se věnoval tvorbě.

V té době měl za sebou pouze vydání 
své neúspěšné prvotiny Týden na řekách 
Concord a Merrimack (1849) a v časopisec-
ké podobě i několika esejů, včetně pro-
slulé Občanské neposlušnosti (1849). Jeho 
nejslavnější dílo Walden aneb Život v lesích 
(1854) ještě nebylo na světě, na jeho ko-
nečné podobě teprve pracoval. Kromě 
literární činnosti si navíc vytyčil několik 
nesnadných přírodovědných úkolů, kte-
ré mu bohužel nebylo přáno dokončit. 
Jak pozanmenal jeho přítel Ralph Waldo 
Emerson (1803–1882), �oreauovy stu-
die „probíhaly v tak velkém měřítku, že 
vyžadovaly dlouhověkost.“ První z těch-
to projektů �oreau nazval Šíření semen 
a věnoval se v něm terénnímu zkoumání 
krajiny kolem rodného Concordu. Jeho 
nejznámější součástí je přednáška „Sukce-
se lesních stromů“, v níž autor vysvětluje 
příčiny změn druhového složení lesů a ne-
vědomky staví základy mnohem později 
vzniklé vědy – ekologie. Druhý takový 
projekt nesl název Divoké ovoce a �oreau
se v něm snažil komplexně popsat všech-
ny druhy planě a divoce rostoucích ovoc-
ných keřů a stromů ve svém okolí. V neju-
celenější podobě se z něho zachoval esej 
„Divoká jablka“, který vyšel posmrtně 
v roce 1863 v souboru Excursions. 

Dále měl �oreau v úmyslu důkladně
zmapovat barvy podzimního listí, jimiž  
je severovýchodní pobřeží USA proslulé. 
Vedl si záznamy o tom, v kterých dnech 
v roce listy konkrétních druhů stromů za-
čínají měnit barvu, jaké různé odstíny mo-
hou mít, kdy opadávají atd. Rukopis však 
nikdy nezískal konečnou podobu a zbyl 
z něho opět pouze jeden esej „Podzimní 
barvy“, který však patří k �oreauovým
literárně nejzdařilejším krátkým dílům.  
Jiným velice ambiciózním úkolem, který 
nebylo concordskému �losofovi a příro-
dovědci přáno dokončit, byl jakýsi ka-
lendář veškerých přírodních jevů, jejichž 
výskyt pečlivě zaznamenával. Ne nadarmo 

sám sebe v žertu nazval „samozvaným in-
spektorem sněhových vánic a dešťových 
plískanic“. Ve zvláštním zápisníku si také 
vedl záznamy o tom, kdy která rostlina 
vykvétá, kdy přilétají a odlétají ptáci apod. 
Tyto puntíčkářské zápisky dodnes slouží 
zejména botanikům jako spolehlivá data 
a není bez zajímavosti, že nedávno je vy-
užil vědecký tým pod vedením profesora 
Richarda Primacka k prokázání účinků 
globálních klimatických změn. Pro vážné 
zájemce o tuto �oreauovu stránku vytvo-
řil nadšený botanik Ray Angelo index rost-
lin uvedených v �oreauových denících
(Botanical Index to the Journal of Henry Da-
vid �oreau, 1984). Angelo přitom ve svém 
snažení nijak nezaostával za �oreauem.
Když v jedné concordské bažině marně 
pátral po jistém druhu kapradiny rodu 
Lygodium, který podle některých botaniků 
v tomto kraji vyhynul díky blízké skládce, 
nechal si v concordské knihovně vyhledat 
mapu, již �oreau, k jehož zdrojům obži-
vy patřilo zeměměřičství, vypracoval při 
vyměřování oné bažiny. K Angelově rado-
sti obsahovala mapa v jednom místě drob-
ným písmem vyvedený nápis Lygodium 
a tuto kapradinu se mu skutečně podařilo 
podle �oreauova plánu objevit.

Přestože �oreau nepatřil k vášnivým
cestovatelům po vnějších krajinách (nej-
raději cestoval ve svém nitru), uskutečnil 
několik výprav do divočiny státu Maine 
a do oblasti mysu Tresky v Massachu-
setts. Jeho zápisky a články o nich vyšly 
v knižní podobě posmrtně jako Mainské 
lesy (�e Maine Woods, 1864) a Mys Tres-
ky (Cape Cod, 1865). O druhém zmíně-
ném díle se �oreauův životopisec Walter
Harding (1917–1996) vyjádřil jako o jeho 
nejveselejší (byť nejméně hlubokomysl-
né) knize, která „překypuje žerty, slov-
ními hříčkami, báchorkami a laskavým 
humorem“ a slouží jako „vzor, s nímž jsou 
všechny nové knihy o mysu Tresky stále 
srovnávány.“ Zcela odlišný charakter mají 
Mainské lesy. Jedná se o tři samostatná ces-
topisná vyprávění, z nichž první dovedlo 
�oreaua na horu Katahdin. Při výstupu
na ni se mu dostalo setkání s nelítostnou 
divočinou a rozmary nevlídného poča-
sí. Tato zkušenost změnila jeho pohled 
na přírodu jakožto výhradně přívětivou 
matku: „Člověk je zde ještě osamocenější, 
než si dovedete vůbec představit. (…) 
Nesmírná, titánská, nelidská Příroda ho 
zastihla v nevýhodném postavení… Zdá 
se, že stroze říká: Proč jsi sem přišel, ještě 
než nadešel tvůj čas? Tato zem není na 
tebe připravena.(…) Proč mě hledáš tam, 
kam jsem tě nepozvala a pak naříkáš, ne-
boť ve mně nacházíš pouhou macechu? 
Umrzneš-li, zemřeš-li hlady nebo ze sebe 
vytřeseš duši, není zde chrám ani oltář, 
ani ti tu já nepopřeji sluchu.“ Výrazným 
tématem dvou kapitol Mainských lesů jsou 

původní obyvatelé Severní Ameriky, ze-
jména pak �oreauův průvodce Joe Polis
z kmene Penobscotů. �oreau obdivoval
jeho zálesácké dovednosti a znalosti pří-
rody a snažil se od něho co nejvíce naučit. 
Kromě jiného také v této knize zaznívá 
výzva k ochraně krajiny, kterou ve dva-
cátých letech 20. století vyslyšel senátor 
a guvernér státu Maine Percival Baxter 
(1876–1969), když začal s vytvářením pří-
rodního parku, který nese jeho jméno.

Nejrozsáhlejším �oreauovým dílem
jsou jeho deníky, které poprvé vyšly v roce 
1906 ve čtrnácti svazcích a které čítají zhru-
ba sedm tisíc stran. Autor sám se o jejich 
významu vyjádřil následovně: „Můj deník 
je tou částí mého já, která by jinak přetekla 

přes okraj a přišla by nazmar… Je jako list, 
který mi visí nad hlavou na pěšině. Ohnu 
větévku a napíši na něj své modlitby, pak 
ji zase pustím, ona vystřelí nahoru a ukáže 
onu čmáranici nebesům. Jako bych svůj de-
ník neměl zavřený doma ve stole, ale jako 
by byl stejně veřejně dostupným jako každý 
jiný list v přírodě.“ Mnohé �oreauovy de-
níkové zápisky jsou mimořádně umělecky 
zpracované a pro svou literární hodnotu si 
rozhodně zaslouží publikaci. 

Významnou položku v seznamu �o-
reauových děl tvoří také korespondence, 
zejména pak dopisy, které psal v letech 
1848-61 svému příteli Harrisonu G. O. Bla-
keovi (1816–1898). Blake v �oreauovi roz-
poznal výraznou osobnost a zadával mu 
témata, která pak �oreau v korespondenci
rozebíral. V jednom takovém dopise Blake-
ovi například píše: „Myslím, že dnes večer 
jsem spálil [v kamnech] dosti velký strom 

– a k čemu? (…) Jednoho dne se nakonec 
někdo zeptá: ,Tak tedy, kolik dřeva jste 
spálil, pane?‘ A chvěji se, pomyslím-li, že 
další otázka bude: ,Co jste dělal, když jste 
se hřál?‘“

Historie překladů �oreaua do češtiny
je sice delší než dějiny Československé či 
České republiky, ale bohužel zdaleka ne 
tak bohatá. Průkopnickým počinem byl 
překlad Waldenu od Zdeňka Franty (1868–
1943) vydaný v roce 1902 Janem Laich-
terem v Praze. Jednalo se o teprve druhý 
převod tohoto díla do jakéhokoliv cizího 
jazyka na světě, přičemž ho pouze o pět 
let předešel překlad německý. Kniha neu-
nikla pozornosti našeho předního kritika 
F. X. Šaldy (1867–1937), který v roce 1903 

v časopise Volné směry v recenzi na Walden 
napsal: „Kniha jeho vypisuje experiment, 
kterým chtěl rozřešiti otázku, ,nedaly-li 
by se výhody života civilizovaného spojit 
s otužilostí divocha‘. Chtěl žíti vůbec živo-
tem stupňovaným a zmnoženým, směstnati 
v rám prostoru a času, který vyplňují lidé 
stěží a s únavou jedním planým a řídkým 
životem, životů několik, a to hutných, ja-
drných a radostných. (…) Jde do lesů vy-
zkoušet a ospravedlnit život, a tím, že se 
mu svěřuje s prostotou a důvěrou, odkrývá 
život před ním dobrovolně své krásy a svá 
tajemství…“

Další vydání téhož díla spatřilo světlo 
světa v roce 1924, tentokrát v novém pře-
kladu Miloše Seiferta (1887–1941), zakla-
datele československé Ligy lesní moudros-
ti a propagátora myšlenek a díla Ernesta 
�ompsona Setona (1860 – 1946). Seiferta
�oreau a jeho pobyt u jezera Walden ve-

lice oslovil („Kniha je tak vážná, že nikdy 
nemůže přijíti na svět pozdě a budoucnost 
cenu její teprve ukáže,“ píše v předmluvě.), 
dokonce natolik, že mu věnoval druhou 
část první kapitoly své junácké příručky 
Přírodou a životem k čistému lidství (1920) na-
zvanou „Henri [sic] David �oreau, prů-
kopník našeho ideálu“. Walden tehdy vyšel 
jako 6. svazek Knihovny Walden (znovu 
pak v téže edici v roce 1933) vydávané Bo-
humilem Z. Nekovaříkem. Její další svazky 
však tvořily Setonovy knihy.

V roce 1925 vyšel u Laichtera soubor 
�oreauových esejů Toulky přírodou a pohle-
dy do společnosti přeložený převážně opět Z. 
Frantou a zčásti Čeňkem Kočím (1878–?). 
Jeho první část tvořily eseje s přírodní té-
matikou, z nichž nejznámější je dnes již 
kultovní „Chůze“. Druhá část sestávala 
z �oreauových společensko-kritických
esejů, např. „Občanská neposlušnost“ či 
„Život bez zásad“. Toulky přírodou vyda-
né letos v nakladatelství Paseka se s těmi 
Laichterovými shodují ve třech esejích, čtyři 
další pak vycházejí česky poprvé.

Laichterovo druhé vydání Waldenu z ro-
ku 1949 s krásnými pérovkami Čechoameri-
čana Rudolfa Růžičky (1883–1978) se na ví-
ce než 40 let stalo posledním �oreauovým
dílem vydaným v českých zemích. Drob-
nou výjimkou byla kapitolka „Šarlatový 
dub“ z eseje „Podzimní barvy“ v antologii 
Věčná příroda (Albatros, 1984). Zlom nastal 
až v roce 1989, kdy nakladatelství Ode-
on oslovilo Josefa Schwarze (1915–2003), 
zda by se neujal moderního překladu Wal-
denu s tím, že to chce „čerstvější češtinu, 
stylistickou uvolněnost, smělejší fantazii.“ 
Výsledkem byl text pro současného čtená-
ře stravitelnější než mnoho desetiletí staré 
překlady Frantovy a Seifertovy. Škoda jen, 
že se J. Schwarz nevyvaroval omylů svých 
předchůdců a stejně jako oni přeložil chyb-
ně naprostou většinu názvů rostlinných 
druhů. 

Kniha Walden aneb Život v lesích vyšla 
v Odeonu v roce 1991 a leckteří �oreauovi
příznivci jistě očekávali, že se dočkají pře-
kladů jeho dalších děl. Pomineme-li však 
málo známý a boužel velice nekvalitní pře-
klad souboru Občanská neposlušnost a jiné 
eseje (Christiania, 1994) vyšla v devadesá-
tých letech pouze kapesní vydání „Chůze“ 
a „Občanské neposlušnosti“ (Zvláštní vy-
dání, 1995) v lehce upraveném osmdesát let 
starém Frantově překladu. 

V novém tisíciletí (2006) jsme se dočkali 
nového vydání Schwarzova překladu Wal-
denu v nakladatelství Paseka, které na něj 
letos navázalo již zmíněnými Toulkami pří-
rodou, po nichž budou následovat v češtině 
poprvé uvedené Mainské lesy a snad i další 
�oreauova díla. Jak vyplývá z neúplného
přehledu výše, o zajímavé texty tohoto ori-
ginálního myslitele, básníka a přírodovědce 
není nouze. Doufejme tedy, že v dalších 
letech budeme mít možnost posoudit, jak 
se projevily účinky �oreauem s chutí vypi-
tého poháru inspirace.  

Jan Hokeš

Pohár inspirace
�oreauova známá i méně známá tvorba a české překlady jeho děl

Vladislav Mirvald: Bez názvu, první polovina 70. let, koláž



Hodinový hotel vlastně přísně vzato 
žádný hotel není. Ve francouzštině se mu 
říká hôtel de passe. Neslouží k tomu, aby 
poskytoval pokoj poutníkům, ale aby dal 
pokoj smilníkovi a jeho společnosti, což 
nemusí být nezbytně společnice, která 
trpí neřestí, již ženy neřeší. Ale mohlo to 
být útočiště. Už jsem se nemusel starat 
o zákon chránící mladistvé. Staral jsem 
se jen o to, jak se co nejrychleji dostat 
do útočiště. Koneckonců Stelinka byla 
uprchlice a já jsem jí pomáhal na útěku. 
Co by se stalo, kdyby nás našli? Naštěstí 
se v hodinových hotelech nikdo neptal 
na jméno, stav ani číslo občanky. Stačilo 
překročit práh a proniknout do toho la-
byrintu lásky. Tam bylo dovoleno všech-
no – kromě znásilnění. Fornicatio non 
petita, accusatio manifesta. Teď jsem navíc 
měl dobrý důvod: excusatio manifesta.

Ještě než jsem požádal o pokoj, rozho-
dl jsem se zavolat domů.

„Je tady někde telefon?“
„Přímo tamhle, na chodbě.“
Chvíli jsem si nemohl vybavit své te-

lefonní číslo. Jeden z triků provinilosti. 
Konečně jsem zavolal a ozvala se moje 
žena. U nás doma už jinak bydlel jenom 
můj otec a babička. Jelikož otec byl hlu-
chý a babička už určitě ležela v posteli, 
ten vyplašený hlas musel patřit mojí že-
ně.

„Co se ti stalo?“
„Nestalo se mi nic.“
„Jsi v pořádku?“
„Říkám, že se mi nic nestalo.“
„Kdy se vrátíš?“
„Proto volám. Nevrátím se. Vzal jsem 

roha.“
Školácký výraz pro útěk ji moc nepo-

bavil.
„Prosím tě, co tím chceš říct?“
„Chci říct, že se nevrátím, že jdu od 

toho, že jsem utekl s jinou ženou.“
Jako ozvěnu na to, co jsem říkal, jsem 

uslyšel vzlyky.
„Říkám ti to jenom proto, aby sis ne-

dělala starosti. Nic se mi nestalo. Je mi 
dobře, ale nevrátím se. Slyšela jsi mě?“

„Jo, slyšela,“ řekla a zavzlykala.
„Nedělej si starosti, nic se mi nestane. 

Mně se nikdy nic nestane. Teď zavěsím. 
Ahoj.“

„Tak zatím,“ řekla plačtivě.
Zavěsil jsem. Nerad poslouchám, jak 

ženy pláčou. Voda ze slz mě vždycky 
obměkčí. Jenže na měkkost teď nebyl 
čas. Jsem jasný, ale drsný. Věděl jsem, 
že moje žena bude chvíli plakat, služka 
už je určitě pryč, babička spí a otec je 
nepochybně ponořený do četby něja-
kých sloupků, v tu chvíli ho nezajímá 
nic jiného než odpolední vydání novin. 
Takže tam není nikdo, kdo by s mou že-
nou sdílel její slzy, a ona po chvíli plakat 
přestane. Když nejsou svědkové bolesti, 
slzy netečou. Vešel jsem, vešli jsme do 
hodinového hotelu, který ještě nebyl po-
třísněný krví.

Uspokojení z ukojené rozkoše. Potom 
se všechno zvrátilo do jakési závrati. 
Rozkoš, neoraná půda uprostřed města. 
Chuť, s jakou se něco dělá nebo s jakou 
se k tomu svolí. Něco, co dělá radost. Je 
ra�novaná, když je nedokonalá. Pocit
vyvolaný v estetickém vnímání něčím, co 
máme hodně rádi, jako v tom slavném 
sonu Arsenia Rodrígueze „Mami, mám 
se rád“, jakýsi hlas žíznící po rozkoši 
volá na poušti noci. Jsem džentlmen roz-
koše. Na mojí vizitce stojí Placet. Rozkoš 
je pustý pavlačový dům. Pavlačák je ná-
jemní dům: pavlačák mých předků. Jsou 
to pokoje na pavlači a to je jenom jiný 
výraz pro svobodárnu: spíš než svobod-
ná je podvodná. Pavlačák v ulici Zulueta 
číslo 408 je příklad familiární falanstéry. 
V téhle čtvrti se pokoje čtvrtí a nedá se 
pokoj, dokud ze tří čtvrtin pokoje není 
pokoj celý. Pokoj v hodinovém hotelu 
považovaném za jediný domov, za po-
slední útočiště. Ženatý člověk se žene za 
domem, ale nám dali jenom jeden pokoj. 
Na chvíli nebo na celou noc? řekl nám 
noční vrátný, který nám nabízel noční 
náladu. Vyrovnaný člověk je někdo, kým 
nezmítá vášeň, a náš vyrovnaný hlídač, 
obklopený zbytečnými vášněmi, se nene-
chal ničím rušit ani za nic.

„Celou noc.“
„ Za pět.“
„Cože?“
„Pět pesos.“
Ten hlídač mě štval. Na nervy mi hrál. 

Ať mi radši zahraje serenádu. Mou ma-
lou noční hudbu. Meine kleine.

„Ty se teda nějak vyznáš,“ řekla ona 
správně po havansku.

„Víš, co bude stát na mém epitafu, kte-
rý bude mou vizitkou do zásvětí?“

„Nemůžu se dočkat.“
„Věděl příliš. Co bude na tom tvém?“
„Bude prázdný. Nebude na něm nic. 

Nezasloužím si epitaf.“
Neřekla to smutně ani v jejím hlase 

nezazněla žádná sebelítost: bylo to do-
mýšlivé prohlášení.

Vešla dovnitř, já jsem za námi zavřel 
dveře, ona udělala jeden dva kroky, obe-
šla postel a křeslo, odhodila na ni nebo 

na ně (nepamatuji se) svou kabelku, do-
šla doprostřed pokoje, podívala se na 
vzdálený gramofon, pak na vyčnívající 
klimatizaci, mrkla se do koupelny, která 
byla tak tmavá, že vypadala jako tem-
ná komora, kde se vyvolávají fotky ze 
soulože, občas přerušované jako světlo, 
které jsem rozsvítil, když jsme vešli, a na 
všechno zářily ze stropu odporné �uoro-
vé zářivky přiměřené situaci, nad postelí 
spiklenecky červené. Voilà tout. Jenže ona 
se nechtěla nechat porazit.

„Takže,“ řekla, „tohle je hodinový ho-
tel.“

„Takzvaný.“
„Tohle je hodinový hotel?“
„Taky mu týes Eliot říká dům na schůz-

ky, Sartre hôtel de passe a Nicolás Guillén 
pelešárna.“

„To jsou všechno tví kamarádi?“
„Společníci z cest.“
„Aha.“
Když jsem pořádně zavřel dveře, pro-

hlížel jsem si pokoj a díval se na ni, lhos-
tejnou jako vždycky: když jsem ji viděl, 
jak vágula blanda jde k posteli, sedá si 
na ni, jako by to byla obyčejná židle, 
a teď zas jako by to bylo křeslo, jako na 
pohovku, jako na postel, kterou vlastně 
byla, neunavená, vůbec ne ospalá z té 
fugy pro dva hlasy, pro dva hlesy. Řekl 
jsem jí nebo jsem se spíš zeptal:

„Máme se dobře?“
„Já,“ řekla, „se mám zatraceně dobře.“
Bylo horko, přestože tu první noc 

– nebo spíš prvničkovou noc – vrčela 
klimatizace. Začal jsem se svlékat.

Myslel jsem si, že jakmile bude v po-
koji, zhroutí se do postele, protože bu-
de určitě k smrti unavená. Ale tím, co 
udělala, mě úplně ochromila. Stela byla 
krabička plná překvapení.

Svlékla si šaty, jako když někdo loupe 
banán, a odhodila slupku na jediný kus 
nábytku v místnosti, když nepočítám 
postel: na křeslo, jehož účel nebyl jasný. 
Zastavila se u kalhotek, menších než její 
ohanbí, a nakonec se zbavila i jich, se-
třásla je z jedné nohy, pak z druhé a od-
kopla je jako vyfouklý balon na křeslo. 
Byla nahá.

„Vždycky spím nahatá,“ svěřila se mi 
a lehla si do postele.

Ale bylo očividné, že nemá v úmyslu 
spát. I když mě nevyzvala, abych s ní 
sdílel její lůžko a svojí šťávu. Znehybněla 
s očima upřenýma na strop. Svlékl jsem 
si poslední oblečení, pečlivě je odložil 
na židli (z mužského kusu nábytku se 
rázem stala ženská židle) a lehl jsem si 
vedle ní do postele. Její ňadra, její ňadér-
ka byla drobná jako celé její tělo. V tu 
chvíli přestala zírat do stropu a podívala 
se na mě. Že by mi četla myšlenky?

John Ruskin věděl všechno o rui-
nách a sochách, když se oženil s oživlou 
sochou jménem Miss Gray, která byla 
všechno možné, jenom ne šedivá. Křest-
ním se jmenovala Eufemia, ale všichni 
ji znali jako E�e a vzhledem k její výšce
a nápadnosti jí rovnou mohli říkat věž 
E�e. O svatební noci si E�e ve světle
několika svíček svlékla všechny spodnič-
ky vyžadované viktoriánskou morálkou 
a prostřela před manželem své nahé tě-
lo. A to se podívejme. Ruskin se úplně 
vyděsil: E�e měla na ohanbí chloupky!
Až do té chvíle Ruskin nikdy neviděl 
nahou ženu. Jak se slušelo na pravého 
džentlmena a estéta mezi sochami, vši-
ml si samozřejmě, že na sochách mají 
ženy Venušiny pahorky, ohanbí a stydké 
pysky. Byla na nich veškerá ženská po-
hlavní výbava: všechno kromě chlupů. Ty 
E�iny byly plavé jako ona, jako chmýří
na kukuřici, ale i tak to byl stejný porost 
jako třeba snoubenčiny vlasy plné plavé 
krásy. Ruskina to na okamžik ochromilo, 
potom vyšel ze svatební komnaty – a už 
nikdy do ní nevstoupil.

O pět let později, během rozvodové-
ho řízení zahájeného na podnět krásné 
E�e, která byla pořád skutečná krasa-
vice, nestyděla se zveřejnit nikoliv svou 
stydkou krajinu, ale hoře z lože, kde její 
manželství nebylo nikdy naplněno. Aby 
to prokázala, vyšetřili ji tři soudní lékaři 
a prohlásili ji za virgo intacta. E�e případ
vyhrála a Ruskin přišel o rozum.

O několik let později se vzpamatoval 
a zamiloval se do Rose La Touche. Po-
divné jméno – a ještě podivnější, vezme-
-li se v úvahu, že Rose, řečené Růženka, 
bylo dvanáct let. Požádal ji o ruku a ro-
diče, tedy rodiče Rose, souhlasili pod 
podmínkou, že Ruskin počká, až z Rů-
ženky bude Růžena. Ruskin už zřejmě 
zapomněl na trní v podobě chloupků, 
které pro něj, vzdělance, který četl a mlu-
vil řecky a latinsky, muselo být rounem, 
ovšem tentokrát ne zlatým jako u E�e,
nýbrž ebenovým, protože Rose byla Ir-
ka. Naštěstí pro Ruskina a bohužel pro 
Rose dívka zemřela ještě předtím, než se 
manželství naplnilo, předtím, než se vda-
la, předtím, než vyšla z puberty.

Té noci mohl být Ruskin klidně v mé 
nikdy obřezané kůži, protože jsem se 
díval, viděl jsem uprostřed noci a po-
stele Stelinku, úplně nahou, s pažemi 

složenými pod blonďatou hlavou, s roz-
taženýma nohama, s otevřenou vaginou 
a nahoře ani dole, na celém ohanbí, na 
celém pohlaví nic neskrývala, všechno 
stavěla na odiv a neměla jeden jediný 
chloupek! Nikde nic. Ale měla, to jsem 
viděl jasně, pubis de Chavanne, hlad-
kou hlať k hlazení: Ruskinův ideál se mi 
probouzel před očima a probouzel i mě. 
Vzpamatoval jsem se z údivu nad divem, 
překlenul jsem vzdálenost mezi námi 
a vlezl jsem si do postele: chystal jsem 
se spát s klasickou sochou. Takže ze mě 
na okamžik byl Ruskinův mstitel a na-
vždycky (protože přesně tak dlouho trvá 
soulož: věčnost, která se v člověku mění) 
milenec Stely, nebo spíš Stelinky.

Nahá vypadala v posteli jako jedna 
z těch bledých Delvauxových žen, chabě 
ozářených měsícem, s jejich proradným 
nočním ohanbím (tohle slovo nemůže 

mít množné číslo: je jenom jedno). Jenže 
Stelinka nebyla bledá, ale nazlátlá. Oza-
řoval ji ubývající měsíc, který pronikal 
dovnitř okny otevřenými do noci. Všech-
ny Delvauxovy demoiselles élues měly mezi 
nohama černou noc, ale Stelinka ne. Její 
ňadérka, dvě, byla nicméně ze školy ve 
Fontainebleau. Jako zlobivá sestřička 
jsem natáhl ruku s vytrčeným ukazováč-
kem a palcem, abych vymačkal jeden 
(nebo druhý) z jejích citronků, a vybral 
jsem si jednu bradavku, jako kdybych ji 
chtěl odšroubovat od ňadra nebo vytočit 
kombinaci na sejfu slabého pohlaví.

„Co děláš?“ vyjekla. „Copak nevidíš, 
že to bolí?“

„Mě to taky bolí. Všechno mě bolí. 
Jak řekl umouněný Unamuno, bolí mě 
Španělsko.“

„Co to vykládáš?“
Otočila se ke mně úplně:
„Ty jsi vážně blázen.“
Začal jsem té Šeptičně šeptat:
„Kyrie lekce kyrie erekce.“
„A teď říkáš co, prosím tě? Ničemu 

nerozumím.“
„Modlím se k svému otci a stvořiteli, 

teď a v hodině mojí ejakulace.“
Existuje jeden koncert bez konce 

v uzavřeném pokoji, jehož diskrétnost 
zní lépe na čerstvém vzduchu: polib-
ky. Polibky začínají a končí na veřej-
ném prostranství a v hodinovém hotelu 
se prodlužují do nekonečného hlazení 
a opouštějí rty na tváři pro rty mezi no-
hama.

Ona radši dál vysvětlovala své pohlaví 
navržené Ruskinem.

„Ještě se tam dole nemám čím chlu-
pit.“

Chtěla říct chlubit, ale tak, jak to řek-
la, se mi to líbí víc.

„Tak to jsi moc mladá na lásku,“ zazpí-
val jsem.

„Jsem tady, ne?“
Byla hluchá k jakékoli hudbě. Ten ob-

raz se jmenoval Krize a obraz je, když 
si dva lidé, nazí, vlezou do jedné po-

stele. Čekal jsem, že vstane z postele, 
že si stoupne na postel nebo k posteli, 
použije prostěradlo jako bledý krunýř 
a zabalí mě (její ruce chytí prostěradlo 
za rohy a paže se zavinou do látky tak, 
aby s nimi objala moje ramena a záda) 
do erotické larvy. Jenže nic z toho neu-
dělala a zůstala ležet na posteli, nahatá, 
na zádech, když já už jsem byl venku 
z postele a stál vedle ní.

„Na co čekáš?“
„Čekám na tebe.“
„Vestoje? Jsi blázen! To musí bolet.“
Tahle Stelinka, Stalaktitka, Stalag-

mitka: její sukubální jeskyně, u vchodu 
inkubální, předtím hrůzostrach, hrůzo-
strašná, různě strašná. Imagina vagina. 
Protože je nedospělá dospělá. Stydká. 
Vidět vulvu a motiv V: V jako vestálka, 
ale taky jako virago, celá podobizna 
v emotivním létě do V. V každé ženě je 

trojúhelník. Může ho utvořit s dvěma 
muži. Ale musí vyzrát pro cizí lože. A co 
se stane, když ho utvoří dvě ženy a jeden 
muž? A trojúhelník tří žen? Neexistuje 
cesta vůně v geometrii sexu. Bolesti ano. 
Slyšíš, Euklide? Tvůj teorém má tři roz-
měry, ne tři strany, a postel čtyři. Quod 
erat fornicando. Podle euklidovské teorie 
se může ulice Línea tady za rohem pro-
dlužovat donekonečna, ale ne orgasmus, 

což je můj oblíbený nástroj.
Napodobil jsem gesto odkoukané z to-

lika �lmů a po souloži jsem si zapálil.
Došel jsem si k svému oblečení pro ci-
garety a sirky. Zapálil jsem si a vrátil se 
do postele. Takhle se zakládají požáry, 
napadlo mě, ale ona přerušila mojí pyro-
manskou úvahu.

„Dáš mi?“
„Co jako?“
„Cigaretu.“
„Nevěděl jsem, že bys kouřila,“ i když 

jsem měl říct, že kouříš.
„Dřív ne, teď jo. Už můžu.“
„Budeš jedna z těch žen, co kouří.“
„Jsem jedna z těch žen, co se valí.“
Nikdy nemlčela, ale myslím, že teď 

oznámila svůj program. Nechal jsem ji 
kouřit ze své cigarety a kouřili jsme oba.

„Je snadné být v noci tvrdý, ale ve dne 
je to něco jiného.“

„Co říkáš?“
„To je citát.“
„Jseš plnej citátů.“
„Teď, když to říkáš, mě napadá, že 

jsme v domě, kde se to city jenom hem-
ží.“

„A co teď?“
Ta otázka mi připomněla návštěvu jed-

né španělské kupletistky, která přijela za-
zpívat v Galicijském centru, tedy vlastně 
ve svém divadle. Seděla na židli v záku-
lisí, čekala, až na ni přijde řada, a ner-
vózně kouřila. Poblíž zevloval kulisář 
s kladivem v ruce a čekal na přestávku, 
aby zatloukl nějaký hřebík. Sedící kuple-
tistka měla sukni vyhrnutou nad kolena, 
ukazovala nádherné nohy (byla slavná 
díky svému hlasu a nohám), teď vystave-
né na odiv mimo jeviště, a kouřila. Kle-
čící kulisář se skoro v podřepu přiblížil 
ke kupletistce, aby si její nohy prohlédl 
zblízka. Zničehonic položil ruku na kot-
ník, ale kupletistka se ani nepohnula. 
Jako by si toho nevšimla. Kulisář vyjel 
rukou po jedné z dokonalých nohou. 
Ani teď se kupletistka nepohnula. Ku-
lisář posouval ruku výš a výš a pohladil 
jedno ze stehen, která byla stejně doko-
nalá a hedvábná jako lýtka. (Kupletistka 
nenosila punčochy.) Kulisář strčil ruku 
mezi stehna, která u ohanbí přestala být 
stehny. Kupletistka nenosila punčochy, 
nenosila ani spoďáry. Ani neznala tenhle 
výraz pro něco, čemu ona říkala kalhot-
ky. Kulisář zasunul jeden prst do škvíry. 
Kupletistka se na něj konečně podívala, 
dokouřila cigaretu, odhodila ji na zem 
a řekla kulisářovi: „Dostal jste se ke kun-
dě. A co teď?“

Já jsem se taky dostal ke kundě.
V jedné písni se říká:
 Slez z toho mraku
 a pojď sem
 do skutečnosti.

To jsem taky udělal.
Nemohl jsem spát: nespavost je hou-

ževnatější než pohlaví. Nebo než zvuky 
lásky, milování, hlučné soulože: orgas-
mus hrající někdy divoké fugy na var-
hánky organismu. V pokoji, v posteli, 
v bezesné tmě jsem slyšel zvuky úsvi-
tu: lidské zvuky. Ale nebylo to chrápání 
v pozdní noci. Byly to výkřiky, byly to 
skřeky, byly to vzdechy: byly to zvuky 
lásky. Nebo přesněji zvuky sexu. To jiné 
ženy kvílely jako čarodějnice na kůlech: 
mučené příjemným inkvizitorem. Ste-
linka mezitím na břiše spala nerušeným 
spánkem.

V tu chvíli jsem si, nikoli bez údivu, 
všiml, že tam nejsou polštáře. Jestli něco 
opravdu nenávidím, pak je to postel bez 
polštáře.

ukázku z knihy La ninfa incon-
stante, k terá vyjde v nakl .  Paseka,  
přeložil Petr Zavadil
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Nejprodávanější knihy v knihkupectví 
Fišer (říjen 2010)
 
NON FICTION
1. Halík, Tomáš: Divadlo pro anděly 
(NLN)
2. Státníková, Pavla: Trhy a tržiště. Zmi-
zelá Praha (Paseka)
3. Cílek, Václav: Archeus (Dokořán)
4. Kareninová, Anna: Céline v Čechách 
(Revolver Revue)
5. Kosatík, Pavel: Čeští demokraté (Mla-
dá fronta)
 

BELETRIE
1. Kepler Lars: Hypnotizér (Host)
2. Binet Laurent: HHhH (Argo)
3. Rudiš Jaroslav: Konec punku v Hel-
sinkách (Labyrint)
4. Wernisch, Ivan: Nikam (Druhé město)
5. Vasilenko, Svetlana: Blběnka (Pulch-
ra)

Co čteme u Fišera

MARTINA
Hana Androniková: Nebe nemá dno 
(Odeon)
Knížka je velmi osobní výpovědí o nemoci 
a uzdravení. Autorka se vydává na dalekou 
cestu do džungle, aby vyzkoušela přírodní 

léčebné metody. Spíš než fyzické uzdravení 
nachází „sebe samu“ a vrací se do Čech pod-
stoupit chemoterapii. Výrazný je na knížce 
zejména styl psaní, který není zpočátku 
snadno přístupný, ale pokud se tomu pod-
dáte, ocitnete se na poslední straně, ani 
nebudete vědět jak. Je to horečnaté a živé. 
Doporučuji nekouskovat, číst nejlépe v jed-
nom zátahu.

ALENA
Steve Toltz: Zlomek celku (Jota)
Kniha, která byla nominovaná na Booker 
Prize za rok 2008. Podtitul „O otcovraždě a ji-
ných rodinných potěšeních“ je velmi výstižný! 
Příběh, jehož hrdinové, otec a syn, ve svém 
vyprávění putují z australské buše do kaváren 
Paříže, z thajské džungle do striptýzových 
barů.psychiatrických léčeben. Výsledkem je 
skvělé čtení a ani chvilka nudy na 748 stra-
nách knihy mladého, nadaného a nadějného 
australského spisovatele.

IVA
Frank Cottrel Boyce: Miliony (Argo)
Hlavními hrdiny jsou dva bratři Anthony 
a Damián, kterým umře maminka, a zůstanou 
jen s tatínkem. Damián, mladší z bratrů, věří 
v Boha, dělá dobré skutky a dokonce si po-
staví poustevnu. Jednoho dne najde brašnu 
s 2.290.370 librami, se kterými jim nastanou 
nemalé problémy.

LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ PŘÍLOHA • III

Knihkupectví Fišer

Přelétavá nymfa
Guillermo  Cabrera  Infante

Vladislav Mirvald, Fotopoesie (společně s Emilem Julišem), 1976
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Pavel Fojtík
Tramvaje a tramvajové tratě
Historické centrum a Holešovice
Od okamžiku, kdy vyjela koněspřežná tramvaj poprvé do 
pražských ulic, uplynulo letos 135 let. Během té dlouhé 
doby, co Pražané tramvajemi cestují, se město a jeho ulice 
pochopitelně velmi změnily. První díl Tramvají a tramva-
jových tratí Pavla Fojtíka seznamuje čtenáře s historií této 
dopravy v centru Prahy a v Holešovicích a obsahuje přes 
dvě stovky unikátních archivních fotogra�í.
Váz., 188 stran, 299 Kč

Knihy z nakladatelství Paseka
Nejprodávanější knihy z Paseky 2010

Vladimír Votýpka
Aristokrat
Život Zdeňka Sternberga
Váz., 308 stran, 329 Kč

Pavel Šrut – Galina Miklínová
Lichožrouti
Váz., 323 stran, 299 Kč

Ladislav Smoljak – Zdeněk Svěrák
České nebe
Cimrmanův dramatický kšaft
Brož., 74 stran, 69 Kč

Amos Oz
Příběh o lásce a tmě
Váz., 472 stran, 479 Kč

Kateřina Bečková
Nádraží a železniční tratě
Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby
Váz., 165 stran, 299 Kč

Pavel Šrut – Galina Miklínová
Lichožrouti se vracejí
Váz., 184 stran, 299 Kč

Roberto Saviano
Krása a peklo
Váz., 232 stran, 269 Kč

Salman Rushdie
Čarodějka z Florencie
Váz., 344 stran, 389 Kč

Ladislav Smoljak – Zdeněk Svěrák
Hry a semináře
Úplné vydání
Váz., 568 stran, 590 Kč

Petr Šabach
Škoda lásky
Váz.,160 stran, 199 Kč

Petr Kratochvíl (a kol.)
Architektura
Velké dějiny zemí Koruny české
Váz., 728 stran, 890 Kč

Michael Borovička
Cestovatelství
Velké dějiny zemí Koruny české
Váz., 760 stran, 790 Kč

Roberto Saviano
Gomora
Váz., 256 stran, 329 Kč

P. R. D.
Velká kniha o prdu
Základy �atulologie pro každého
Váz., 230 stran, 289 Kč

Henry David �oreau
Toulky přírodou
Váz., 216 stran, 259 Kč

John Updike
Vdovy z Eastwicku
Váz., 264 stran, 289 Kč

Bestsellery Andyho Rileyho
Králíčkovy sebevraždy
Králíček sebevrah se vrací a Sobecké prasátko

 Váz., 96 stran, 139 Kč
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Michael Frayn
Po hlavě
Když mladého �losofa Martina Claye a jeho manželku Ka-
te, hrdiny románu britského dramatika a prozaika Michaela 
Frayna, pozvou na návštěvu jejich venkovští sousedé, aby 
je požádali o posudek několika starých obrazů, které za-
mýšlejí prodat, Martin pochopí, že stojí před příležitostí, 
jaká přichází jen jednou za život: jedním ze zaprášených děl 
je podle jeho názoru chybějící plátno z Bruegelova cyklu 
„Roční doby“, jehož objev by znamenal zásadní zlom v je-
ho kariéře i nepominutelný �nanční zisk.
Váz., 340 stran, 299 Kč

Knihy z nakladatelství Paseka
Beletrie

Milena Agusová
Kameny bolesti
Váz., 112 stran, 169 Kč

Frances Mayesová
La bella Toscana
Sladký italský život
Váz., 284 stran, 299 Kč

Guillermo Cabrera Infante
Přelétavá nymfa
vydání titulu se připravuje

Ana Novac
Krásné dny mého mládí
Váz., 260 stran, 269 Kč

Amos Oz 
Černá skříňka
Váz., 280 stran, 279 Kč

Philippe Claudel
Šedé duše
Váz., 230 stran, 269 Kč

Irena Brežná 
Nejlepší ze všech světů
Váz., 152 stran, 169 Kč

Salvo Sottile
Temnější než půlnoc
Román z prostředí sicilské ma�e
Váz., 328 stran, 329 Kč

Gustaw Herling-Grudziński
Hřbitovní poutník
Váz., 96 stran, 129 Kč

Kyril Bon�glioli
Nemiř na mě tou věcí
Váz., 184 stran, 249 Kč

Kyril Bon�glioli
Pistole má přednost
Váz., 200 stran, 249 Kč

Roberto Saviano
Opak smrti
Váz., 64 stran, 129 Kč

Michael Dibdin
Krysí hnízdo
Váz., 292 stran, 249 Kč

Michael Dibdin
Vendetta
Váz., 240 stran, 249 Kč

Alice Munroová
Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel
Váz., 320 stran, 289 Kč

David Trueba
Čtyři kamarádi
Váz., 250 stran, 269 Kč

Jana Beňová 
Café Hyena
Plán vyprovázení
Váz., 120 stran, 149 Kč
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Pavla Státníková
Trhy a tržiště
Zmizelá Praha
Kniha historičky Pavly Státníkové nás zavádí na tržiště 
a do zmizelých nebo značně proměněných budov tržnic 
staré Prahy. Ukazuje slovem a obrazem romantickou, 
každodenní i zcela praktickou tvář míst, kam v minulosti 
chodívali naši předkové za obchodem, zábavou i s ne zce-
la čestnými úmysly. Kniha obsahuje téměř dvě stě unikát-
ních fotogra�í, kreseb a dalších výtvarných reprodukcí.
Váz., 236 stran, 329 Kč

Knihy z nakladatelství Paseka
Non �ction

Walter Isaacson
Einstein
Jeho život a vesmír
Váz., 632 stran, 549 Kč

Antoine Vitkine
Mein Kampf
Příběh jedné knihy
Váz., 246 stran, 299 Kč  

Francesco Forgione
΄Ndrangheta
Nejmocnější ma�e světa
Váz., 280 stran, 299 Kč

Neil Shubin
Ryba v nás
Cesta do 3,5 miliardy let staré historie lidského těla
Váz., 268 stran, 298 Kč

Wolfgang Behringer
Kulturní dějiny klimatu
Od doby ledové po globální oteplování
Váz., 400 stran, 389 Kč

Frank Boldt
Cheb – město evropských dějin
Esej o česko-německé koexistenci
Váz., 308 stran, 299 Kč

Johanna Hendrika van Haarlemová 
Dvakrát jsem ztratila syna
Váz., 216 stran, 269 Kč

Blanka Čechová
Mým divákům
Rozhovor s Ladislavem Smoljakem
vydání titulu se připravuje

Gerald M. Edelman
Širší než obloha
Fenomenální dar vědomí
Váz., 160 stran, 249 Kč

Paul J. Steinhardt – Neil Turok
Bez počátku a konce
Nová historie kosmu
Váz., 268 stran, 299 Kč

Geza Vermes
Ježíšovo narození
Váz., 192 stran, 249 Kč

Geza Vermes
Ježíšovo umučení
Váz., 160 stran, 249 Kč

Pavel Kosatík
Sám proti zlu
Život Přemysla Pittra (1895–1976)
Váz., 352 stran, 368 Kč

Aleš Pospíšil
Zmizelá Kutná Hora
Váz., 168 stran, 329 Kč

Zdeněk Šmíd
Mže/Berounka
Putování po řekách
Váz., 404 stran, 399 Kč

Zdeněk Šmíd
Lužnice
Putování s řekou
Váz., 360 stran, 399 Kč

Peter Woit
Dokonce ani ne špatně
Lesk a bída strunové teorie
Váz., 336 stran, 369 Kč
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Josef Vel�
Příbram
Pod společným označením Zmizelé Čechy/Zmizelá Morava 
a Slezsko připravuje nakladatelství Paseka svazky z různých 
oblastí Čech a Moravy ve snaze připomenout zaniklou tvář 
měst, ale i celých regionů České republiky. Jednotlivé tituly 
edice přinášejí zejména unikátní archivní snímky zaniklých 
objektů, doplněné stručnou historií města či regionu. 
Váz., 84 stran textu, 139 fotogra�í, 249Kč

Knihy z nakladatelství Paseka
Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko

Hana Jordánková – Ludmila Sulitková
Brno I. díl – Město uvnitř hradeb
Váz., 76 stran textu, 112 fotogra�í, 249Kč

Jaromír Boháč
Cheb
Váz., 88 stran textu, 144 fotogra�í, 249Kč

Jaroslav Pachner
Chomutov
Váz., 80 stran textu, 160 fotogra�í, 229Kč

Ivo Šulc
Chrudim
Váz., 56 stran textu, 190 fotogra�í, 249Kč

Petr Hlaváček – Jaroslav Pachner
Kadaň
Váz., 60 stran textu, 192 fotogra�í, 249Kč

Irena Hajzlerová – Veronika Matroszová
Karviná
Váz., 64 stran textu, 176 fotogra�í, 249Kč

Hana Chocholoušková – Markéta Lhotová
Liberec
Váz., 76 stran textu, 192 fotogra�í, 249Kč

Jan Kilián
Mělník
Váz., 72 stran textu, 153 fotogra�í, 249Kč

Karel Müller – Pavel Šopák
Opava
Váz., 52 stran textu, 144 fotogra�í, 249Kč

Hana Bartková
Prostějov
Váz., 64 stran textu, 102 fotogra�í, 249Kč

Jiří Lapáček
Přerov
Váz., 76 stran textu, 190 fotogra�í, 249Kč

Vratislav Klabouch
Rudolfovsko
Váz., 64 stran textu, 166 fotogra�í, 249Kč

Ivo Navrátil – Pavel Jakubec
Semilsko
Váz., 84 stran textu, 176 fotogra�í, 249Kč

Radoslav Fikejz
Svitavy
Váz., 76 stran textu, 146 fotogra�í, 249Kč

Jiří Louda – Blanka Zázvorková
Špindlerův Mlýn
Váz., 88 stran textu, 174 fotogra�í, 249Kč

Petr Hlaváček – Jiří Kopica
Žatec
Váz., 64 stran textu, 187 fotogra�í, 249Kč

Lydia Baštecká
Náchod
Váz., 64 stran textu, 191 fotogra�í, 249Kč
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Johan Huizinga
Podzim středověku
Klasické a čtenářsky velmi úspěšné dílo nizozemského his-
torika Johana Huizingy (1872–1945) je široce pojatým por-
trétem života v Burgundsku, severní Francii a Nizozemí 14. 
a 15. století. Doba přelomu, v níž se o slovo začínají hlásit 
nové, renesanční formy, je bohatá na témata a obrazy, jejichž 
pestrosti autor s chutí využívá. Vedle forem a idejí umělec-
kých a náboženských zachycuje ideál rytířství, formy lásky, 
učení mystiků a každodenní život středověkého člověka.
Váz., 424 stran, 429 Kč

Knihy z nakladatelství Paseka
Historie

Štěpán Vácha – Irena Veselá – Vít Vlnas 
– Petra Vokáčová
Karel VI. a Alžběta Kristýna
Česká korunovace 1723
Váz., 520 stran, 549 Kč

Milada Říhová – Dana Stehlíková 
– David Tomíček
Lékaři na dvoře Karla IV. 
a Jana Lucemburského
Váz., 212 stran, 269 Kč

Piero Melograni
Mozart 
Životopis
Váz., 296 stran, 369 Kč

Jaroslav Hrbek – Petr Hofman – Stanislav Ko-
koška – Vladimír Pilát – Vít Smetana
Draze zaplacená svoboda I. a II.
Váz., 352 a 360 stran, 590 Kč 

Lytton Strachey
Královna Viktorie
Váz., 276 stran, 299 Kč

Helena Sobková
Kateřina Zaháňská
Váz., 320 stran, 349 Kč

Jan P. Kučera
Molière
Moralista anebo posměváček?
Váz., 260 stran, 99 Kč

Josef Fučík
Generál Podhajský
Váz., 320 stran, 399 Kč

Harald Haarmann
Historie potopy světa
Po stopách raných civilizací
Váz., 248 stran, 269 Kč

Stanislav Zámečník
Za hranicí lidskosti
Lékařské experimenty a otrocká práce 
v nacistických koncentračních táborech
Váz., 264 stran, 249 Kč

Carsten Dams – Michael Stolle
Gestapo
Moc a teror ve Třetí říši
Váz., 240 stran, 269 Kč

Petr Klučina
Zbroj a zbraně
Čína (1. stol. př. n. l. – 19. stol.)
Váz., 360 stran, 870 Kč

Helena Sobková
Dorothea vévodkyně Kuronská
Váz., 380 stran, 389 Kč

Marie Ryantová – Petr Vorel (editoři)
Čeští králové
Váz., 592 stran, 640 Kč

Jan Galandauer
Karel I.
Poslední český král
Váz., 360 stran, 369 Kč

Jan Galandauer
František kníže �un
Váz., 324 stran, 399 Kč

Dušan Uhlíř
Slezský šlechtic Felix Lichnovský
Poslední milenec kněžny Zaháňské
Váz., 160 stran, 249 Kč


