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N.O.S. NOVINY OBCE SPISOVATELŮ

Už znáte náš web? 
Jak už jsme vás informovali v před-
chozím čísle, Obec spisovatelů nyní 
sídlí na nové adrese: Herecké muzeum 
Viktorka, 552 03 Ratibořice 12, (mail: 
obecspis@volny.cz). Je to místo poe-
tické a plné inspirace, ideální pro au-
tory, kteří hledají inspiraci. Herecké 
muzeum nabízí také ubytování pro 
malé skupiny, wellness a výbornou 
domácí stravu.

Zajisté jste v průběhu uplynulého 
roku zaregistrovali nefunkční webové 
stránky. Protože se nám nepodařilo je 
na staré adrese rozběhnout, koncem 
ledna jsme zprovoznili nový web, kte-
rý najdete na adrese http://obecspiso-
vatelu.blog.cz/. Líbilo by se vám, aby 
se na stránkách objevila vaše akce? 
Podívejte se na stránky a kontaktujte 

našeho webmastera Františka Tylšara, 
který je jejich autorem a bez nároku 
na odměnu o naše nové stránky pečuje.

Jsme také na Facebooku. Členské 
příspěvky pro rok 2018 i za roky před-
cházející mohou členové hradit v hoto-
vosti v kterékoliv pobočce Komerční 
banky složením přímo na účet, na poš-
tě nebo bezhotovostním převodem 
na účet č. 13237111/0100. Jako varia-
bilní symbol použijte rok, za který pla-
títe(například 2018), a do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení. 
Výše členských příspěvků činí 750 Kč 
pro pracující a 400 Kč pro ostatní. 
Splatnost příspěvku je vždy do konce 
běžného roku za příslušný rok. Počet 
členů bude na základě úhrady člen-
ských příspěvků revidován.

NÁŠ TIP

Ohlédnutí s múzami
Kniha rozhovorů, kterou realizoval Syndikát jihočeských novinářů v roce sté-
ho výročí republiky a kterou vydalo nakladatelství Epika pod titulem Stopy 
v jihočeské kultuře aneb Ohlédnutí s Múzami, spojila výpovědi dvanácti osob-
ností aktivních v oboru hudby, divadla, výtvarného umění či literatury a v po-
vědomí nejen Jihočechů spolehlivě zakotvených. 

Spektrum zpovídaných umělců je velmi různorodé, od jihočeského barda 
Pavla Žalmana Lohonky, přes divadelní hvězdu Danielu Bambasovou až po nej-
plodnějšího českého spisovatele Jana Bauera. Pro všechny rozhovory je spo-
lečné, že jsou upřímnou a zajímavou zpovědí i dvířky otevřenými do soukromí 
několika z těch, se kterými jsme měli možnost ujít kousek svých životů... (hh)

Čtenář, který má NOS
Je známá věc, že pro život knížky je 
čtenář stejně důležitý jako spisova-
tel. Proto na straně 4 otvíráme novou 
rubriku „Čtenář, který má NOS.“ Bu-
deme se v ní setkávat a o knihách ho-
vořit s lidmi, kteří knihy milují stejně 
jako my – i když je třeba (zatím) nepí-
ší. V tomto čísle dáváme slovo herci 
a komikovi Jiřímu Lábusovi.

ÚVODNÍK

Když jsem já sloužil to sedmé léto...
Milé dámy, vážení pánové, 
Obec spisovatelů patří ke spolkům 
velkého kulturního významu, sdru-
žuje české, moravské a slezské spiso-
vatele, kteří svými díly naplňují police 
knihoven a jejich slovo se tak dostává 
až do bytů českých rodin. Máme tudíž 
velkou zodpovědnost za její činnost 
i pověst.

Před sedmi roky jsme se potáceli 
v problémech bytí a nebytí, korektně 
odráželi invektivy směřující k samé 
podstatě Obce spisovatelů, řešili její 
svízelnou ekonomickou situaci; ta se 
sice o mnoho nezlepšila, ale rozváž-
ným přístupem jsme splatili dluhy, 
které se táhly z minulých funkčních 
období, a udělali všechno pro to, aby 
se náš spolek dále ekonomicky ne-
propadal. To se daří a dnes Obec spi-
sovatelů žije, naplňuje svou činnost. 
S pomocí Nadačního fondu vydala 
mnohastránkový almanach z díla 
svých členů, Duše plné slov, ve spo-
lupráci se Spolkem slovenských spi-
sovatelů editovala k stému výročí 
vzniku Československé republiky an-
tologii současné české a slovenské po-
ezie Refrény času, vydává své noviny, 
spolupořádá literární čtení, uděluje 
významné ceny.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří společně se mnou od roku 

2011 Obec spisovatelů vedou. Jedná 
se o nejdéle působící Radu v její his-
torii. Je složena ze spisovatelů z celé 
České republiky: Lydie Romanská, 
Daniela Kovářová, Radim Uzel, Olga 
Nytrová, Františka Vrbenská, Alois 
Marhoul, Ivo Harák, Otto Hejnic, Ja-
roslava Málková-Eicheckerová , Hana 
Hosnedlová, Vlado Ríša. Vždycky 
jsem se na ně mohl spolehnout, a to 
i v době, kdy jsem neměl jako neho-
norovaný předseda tolik času. Každý 
po všechna uplynulá léta pracoval 
na svém úkolu a pracuje dodnes bez 
nároku na honorář a za svoje finanč-
ní prostředky. Zapomenout nesmíme 
také na Pavla Weigla, básníka, který 
miloval Obec spisovatelů možná více 
než svůj život. Dále pak děkuji i býva-
lým členům Rady, kteří odvedli pro 
Obec svůj díl práce, zesnulému Jaro-
slavu Holoubkovi, Mileně Fucimano-
vé, Milanu Hrabalovi a hlavně Marce-
lle Marboe-Hrabincové.

Děkuji jim a také Vám všem, kteří 
ve svých regionech obhajujete dob-
ré jméno české literatury, a zvu Vás 
na valnou hromadu, kde se budou 
kandidáti pro novou Radu ucházet 
o Vaši přízeň. Přeji Vám všechno dob-
ré na poli literatury i ve Vašem osob-
ním životě.

Tomáš Magnusek

č. 4, 2018 PROSINCOVÝ

„Nos má vždycky pravdu.“ Pinnochio
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CENY A METÁLY

LYDIE SLAVÍ A JE SLAVENA
Blahopřejeme první místopředsedkyni 
Obce spisovatelů Lydii Romanské k je-
jímu významnému životnímu jubileu. 
V této souvislosti stojí za pozornost, že 
její tvorba má ohlas i u sousedů. Spolek 
slovenských spisovatelů jí při této příle-
žitost udělil „Čestnou poctu“.

Desky s diplomem ji předal předseda 
spolku spisovatel Miroslav Bielik.

ŠVANDRLÍK BY URČITĚ TLESKAL
V rámci letošních Dnů Prahy 11 byly 
v pátek 14. září vyhlášeny výsledky 6. 
ročníku literární soutěže Cena Milo-
slava Švandrlíka o nejlepší humoris-
tickou knihu českého autora vydanou 
v kalendářním roce 2017. Soutěž po-
řádají Obec spisovatelů ČR, Městská 
část Praha 11 a Umělecké sdružení 
ARTES. Generálním partnerem se 
stal KOSMAS, s. r. o., knižní distri-
buce, maloobchodní síť a internetové 
knihkupectví. O ceny se tentokrát 
utkalo 22 titulů z osmnácti naklada-
telství. První cenu získal Miroslav 
Macek za své pokračování legendární-
ho Saturnina (Saturnin se vrací), dru-
hou cenu Miloslav Uličný za Příhody 
a nehody Jaroše Konečníka a třetí tan-
dem Daniela Kovářová a Radim Uzel 
za knihu Jak se žije padesátkám. Slav-
nostní předání cen a uznání, kterých 
bylo 12, což je o čtyři více než v před-
chozím roce, se odehrálo v prostorách 
Chodovské tvrze. Moderátorkami 
při vyhlašování cen byly spisovatelky 
PhDr. Olga Nytrová a PhDr. Františ-
ka Vrbenská. Knihami z tvůrčí dílny 
Miloslava Švandrlíka pro oceněné au-
tory přispělo také nakladatelství Epo-
cha, obdobně jako v minulých letech. 
Osobnost Miloslava Švandrlíka přiblí-
žil v krátké vzpomínce PhDr. Jaroslav 
Kobr. O hudební doprovod se postaral 
spisovatel a entertainer PhDr. Ing. Jan 
Vodňanský. (onfv)

10. ROČNÍK MOBELOVY 
CENY ZA ROK 2017 UZNÁNÍ, 
POKLONY, POCHVALY, ALE 
CENA ŽÁDNÁ!

Samotné Mobelovy ceny, jež už deset let 
vyhlašuje tajemný pan Mobel a předá-
vá kloboukem vyšňořený básník Lojza 
Marhoul, tentokrát uděleny nebyly. 
Proč? Mobel nám sdělil, že úroveň při-
hlášených prací byla jako vždy vysoká, 
bohužel se však prý neobjevila sbírka 
tak mimořádná, aby si cenu zasloužila. 
Nejvyšší ocenění – Mobelovo uznání 
speciál – tentokrát získali J. H. Kalif, 
Magda Pokorná, Miroslav Kapusta 
a Ivo Harák.

REGIONY 

POSMUTNĚLÝ HLAS Z OSTRAVY
Je to hlas osamělého běžce, neboť v Os-
travě se s novým předsedou, kterému 
jsem s radostí štafetu po deseti letech ve-
dení předala, ztratila vůle po společných 
vystoupeních, všechno se uměle zkom-
plikovalo. Ostravští autoři nyní existují 
spíš každý na vlastní pěst, pracují, píší 
do šuplíku, ti šťastnější vydávají; je slyšet 
o Aleši Dostálovi, Janu Padychovi, Ireně 
Kopecké, Janě Richterové, Lydii Ro-
manské, Milanu Blahynkovi, Miroslavu 
Stonišovi, Liboru Martinkovi, Františku 
Všetičkovi, občas o Lubomíru Manovi, 
Gabrieli Kopcové, Janě Hochmannové, 
Břetislavu Olšerovi, daleko za mořem 
určitě tvoří Jarmila Skalná, opustil nás 
bohužel Theofil Halama, který poblíž 
Jarmily žil, opustila nás věčná optimi-
stka Božena Klímová; Břetislav Uhlář 
a Eva Kotarbová se více věnují svému 
novinářskému řemeslu či publicistice, 
jiní se se svými úspěchy skrývají, nehlá-
sí se, a také není kam se hlásit. Všechno 
zůstává na přátelství a náhodném setká-
vání, tak už to v životě chodí. Nicméně 
i z Ostravy se dá dohlédnout široko dale-
ko. Ostatně i vysoko by se dalo, ale to by 
museli básníci či spisovatelé spolupraco-
vat. Nejenže jsme se odtáhli od sebe my, 
ale nikdy se o nás, tj. o práci členů OS, 
nezajímaly hvězdy jako třeba ostravský 
nositel Státní ceny za literaturu, a další 
(např. časopis Protimluv). Tradiční mě-
síční čtení Větrných mlýnů v Ostravě 
je jen pro ně, rozhlas a televize se také 
nepřetrhnou v propagaci prací morav-
skoslezských členů Obce spisovatelů, 
na Colours of Ostrava je možné dostat 
příležitost jako autor jednou za deset let, 
vzpomínku mám na to pěknou. Neří-
kám to trpce, všechno má svůj čas. Dou-
fejme, že se Ostrava ze své letargie brzy 
vzpamatuje.  Lydie Romanská

POEZIE V KLÁŠTEŘE
Devatenáctých Dnů poezie v Broumově 
se letos v říjnu zúčastnilo 48 autorů – 
24 z Čech, 17 z Polska, 5 ze Slovenska, 
jedna autorka z Litvy a jedna z Řecka. 

Ve sborníku přihlášených autorů bylo 
zastoupeno dokonce 70 básníků, někteří 
se omluvili ze zdravotních či rodinných 
důvodů, polští autoři z důvodu probíha-
jících voleb. Do programu patřily gala-
odpoledne v nádherném broumovském 
klášteře, besedy v knihovnách a školách, 
poetická čtení, workshopy i třeba před-
náška o pozoruhodném umělém jazyce 
mezislovjanštině. Účastníci Dnů poezie 
dostali od pořadatelů antologii, do níž 
ještě před zahájením přispěli, a příslib, 
že pokud pošlou do konce roku práce, 
které vznikly na workshopech nebo byly 
jimi inspirovány, mohou počítat s účastí 
svých veršů v dalším almanachu.  (vk)

DÁMY (I PÁNOVÉ) NA KOLEJÍCH
Festival Literární Františkovy lázně, re-
suscitovaný před dvěma roky františko-
lázeńskou básnířkou Alenkou Vávrovou, 
se  dočkal už jednadvacátého pokračová-
ní. Letos se nesl nejen ve znamení poezie, 
ale i legrace. Leitmotiv Záchranná vesta 
humoru přilákal do západních Čech 
slovutné autory – například Roswithu 
Schieb, Jiřího Slívu, Jaroslava Rudiše, 
Martina Reinera, Věru Koubová, Pa-
trika Linharta, Rolfa Stemmle či Doru 
Kaprálovou. Týdenní festival zahrnující 
na třicet akcí vyvrcholil jako už loni lite-
rárním vlakem, v němž se literáti i jejich 
fanoušci společně veselili – a recitovali 
své verše na trase do německého Hofu 
a zpět do Františkových lázní.  (ds)

SETKÁVÁNÍ V KAPLI
Pražský klub spisovatelů při Obci spi-
sovatelů byl ustaven na podzim v roce 
2013. Scházíme se hlavně v zasedací 
síni (kapli) Církve československé hu-
sitské v Praze 8-Karlíně, Vítkova 13. 
Zde také od roku 2003 působí Literárně 
dramatický klub Dialog na cestě. S ak-
tivitami Dialogu na cestě se vytvořený 
Pražský klub spisovatelů hladce propo-
jil. Začali sem chodit autoři, kteří touží 
po společenství, po navázání kontaktů 
a po spolupráci, která má smysl. Se 
svými spolupracovníky z Pražského 

klubu spisovatelů připravuji pravidelné 
literární programy a prezentaci zajíma-
vých osobností. Reagujeme na aktuální 
témata dnešní doby. Opakovaně se za-
pojujeme do listopadového celorepub-
likového Dne poezie. Vloni na podzim 
přišlo do Karlína přednést své verše 
na osmdesát autorů, včetně mimopraž-
ských! Spolupracujeme i s Klubem au-
torů literatury faktu (KALF). Ocenění 
z oblasti historického románu – cenu 
Vladimíra Neffa – pro KALF již dru-
hým rokem připravuje dr. Františka 
Vrbenská. V Praze probíhá samozřej-
mě mnoho dalších zajímavých aktivit. 
O připravovaných akcích a pořadech 
uvědomuji velkou část pražských spi-
sovatelů prostřednictvím mailu, infor-
mace naleznete i na webu Obce spiso-
vatelů. Já i moji spolupracovníci vítáme 
všechny podněty a případné zapojení se 
do práce Pražského klubu spisovatelů.
 Olga Nytrová

POETICA NEOSOLIENSIS
V roce 2011 se slovenský básník Mi-
roslav Kapusta jal poprvé organizovat 
akce, které propojují kult poezie se slav-
nou historii Banské Bystrice. Původně 
se jednalo o regionální záležitost města, 
jehož nejstarší název zněl Neosolium, 
v průběhu let se však akce Ars Poetica 
Neosoliensis staly celoslovenským fe-
noménem. Přes finanční problémy  (jak 
už to u podniků podobného druhu bývá) 
se do letošního roku zúčastnilo těchto 
festiválků už 512 účinkujících z celého 
Slovenska, České republiky, Polska, 
Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska 
i Tádžikistánu. Tento happening probí-
há za dobrého počasí přímo na náměstí 
SNP, na terase Forum Caffe Restauran-
tu, při nepřízni v Cikkerové síni městské 
radnice – takže v době, kdy se poezie 
stává v televizi, novinách, časopisech 
i knihkupectvích „opomíjenou popel-
kou“, v Bánské Bystrici je z ní hvězda 
první velikosti! A to díky „bláznovi“, 
Miroslavu Kapustovi. Kéž se tací najdou 
i u nás! Lojza Marhoul                    

MEZI PŘÁTELI

Kdo je Tyrl?
Ve dnech 10. a 11. dubna 2018 jsme se 
v Hereckém muzeu v Ratibořicích set- 
kali se třemi polskými básníky. Toto 
mezinárodní setkání bylo uspořádáno 
z iniciativy předsedy OS Tomáše Mag-
nuska a člena Rady OS Aloise Marhou-
la. Já jsem se tohoto setkání zúčastnil 
jako částečný znalec polštiny, daleko 
lepším polonistou se však ukázal být 
další účastník, spisovatel František 

Všetička z Olomouce. Za polskou 
stranu byli přítomni Kazimierz Bur-
nat, Miroslaw Gontarski a Franciszek 
Haber. Jmenovaní nás obdařili něko-
lika výtisky svých básnických sbírek 
a s velkým zájmem shlédli herecké 
muzeum. Společně jsme pak vykonali 
procházku na Staré bělidlo a k Viktor-
činu splavu. Také jsme jim poskytli od-
borný výklad k tradici Babičky Boženy 

Němcové a demonstrovali snad nej-
známější české sousoší Babička s dět-
mi. Jména dětí jsme vyjmenovali jako 
když bičem mrská, ale bohužel nikdo 
z nás nedokázal identifikovat který ze 
psů je Sultán a který Tyrl. Přesto byl 
poté položen základ budoucí spolu-
práce spisovatelů a básníků visegrád-
ských zemí Česka, Polska, Slovenska 
a Maďarska.  (rz)
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ČTENÁŘ, KTERÝ MÁ NOS

U postele mám mrakodrapy
Jiří Lábus má prý z cenných věcí doma jen americká kamna – a knihy. 
„Do ničeho jsem neinvestoval tolik peněz jako do knížek,“ tvrdí herec.

Kdy jste poprvé podlehl kouzlu knih?
Ve chvíli, kdy jsem se naučil číst. Ono 
v té době nebylo moc jiných lákadel. I te-
levizi jsme měli až v mých osmnácti le-
tech! Četl jsem a taky hodně poslouchal 
rádio. A v něm jsem zase měl rád různé 
dramatizace literatury, což mě právě 
přivedlo k herectví. Když jsem slyšel, 
jak František Filipovský báječně četl 
Bylo nás pět nebo Karel Höger Lišku 
Bystoušku, fascinovalo mě to. „Sakra, 
tohle bych chtěl umět,“ říkal jsem si.

Na jakou knížku z dětství nejvíc 
vzpomínáte?
Jedním z prvních velkých zážitků, které 
jsem jako dítě měl, byla povídka něja-
kého maďarského autora. Jmenovala 
se Opravdový blankyt. Byla o malování 
– a já jsem taky rád maloval. Hlavním 
hrdinou byl chlapeček, který najde kou-
zelnou barvu. Když s ní pak maluje tře-
ba oblaka, mraky se stanou skutečnými. 
Tenhle příběh mě tak okouzlil, že jsem 
tu barvu dlouhé dny opravdu hledal.

Co jste ještě jako dítě četl rád?
Přečetl jsem spoustu pohádkových 
her. Chodil jsem si pro ně na Staro-
městské náměstí, kde byla prodejna di-
vadelní literatury. Scénáře loutkových 
her, pohádek, byly tehdy za pár halířů. 
A já jsem si je kupoval, abych si mohl 
hrát na rozhlasového herce. Vzal jsem 
si hrnec a předčítal jsem hry do něj jako 
do mikrofonu. Střídal jsem postavy, 
měnil jsem hlasy.

A později, v klukovském věku?
Miloval jsem verneovky. Ale třeba wes-
ternové příběhy mě nijak neuchvátily. 
Tušil jsem u nich, že se to zas odehraje 

na Divokém západě a bude to v podstatě 
stejné, jako to, co už jsem četl. Verneovy 
romány se ale odehrávaly pokaždé v ji-
ném prostředí! Navíc v nich byly skvělé 
ilustrace Gustava Doré. Kromě Verna 
jsem si tehdy zamiloval i to, co dětská 
literatura opravdu nebyla. Měl jsem 
totiž rád Ignáta Herrmana a jeho Otce 
Kondelíka a ženicha Vejvaru. Bavily mě 
příběhy té rodiny, úplně jsem se těšil, 
co se zas v rodině stane. Nejspíš to byla 
první inspirace pro rozhlasový seriál 
Tlučhořovi, který jsme tolik let s Oldou 
Kaiserem dělali.

 Kolik máte dnes knih? 
Ježíš, to nevím. Ale jednu stěnu mám 
knih skoro plnou – zabírají velkou, 
na zakázku truhlářem dělanou knihov-
nu. Pak jsem zdědil další skříň s kniha-
mi po rodičích. Ale teď už pomalu není 
kam nové knižní akvizice dávat, tak se 
mi nové svazky kupí na hromádkách 
u postele. Vypadá to jako mrakodrapy 
v New Yorku.

Přečetl jste je všechny?
Samozřejmě, že ne. Tedy tu knihovnu, 
co jsem měl v původním bytě na Vi-
nohradech, tu jsem asi přečetl celou. 
Ale knihy, co jsem pak podědil, a taky 
spousta nových knih, které si kupuji 
nebo od někoho dostanu, ty z velké části 
na přečtení ještě čekají.

Chybí vám v knihovně něco?
Jasně. Člověk třeba nějakou knížku 
pujčí známému, zapomene na to, 
a pak ji marně shání. Nebo si chce do-
plnit knižní fondy a zjistí, že se to ne-
podaří, neboť někteří skvělí spisova-
telé zmizeli z knihkupectví. Mě třeba 
kdysi nadchli Patrick White a Thorn-
ton Wilder. Za totáče tito autoři vy-
cházeli a já jsem je doslova hltal. Ale 
bůhvíproč po revoluci už reedice ne-
byly. To mě mrzí.

Co čtete z nové literatury? 
Nadchl mě třeba Julien Barnes. Novela 
Vědomí konce. To mi uhranulo.

A z českých knížek?
Zajímavý mi přijde Petr Stančík, baví 
mě ta jeho rozbujelá fantazie. Je to 
takové barokně rozkynuté, navíc mí-
chá žánry, to mám rád. Taky Haklovy 
knížky rád čtu, ve filmu O rodičích 
a dětech podle jeho námětu jsem si 
dokonce zahrál.

VZPOMÍNKA

Dva z lékárny aneb Pár slov o ateismu

Jednou z výrazných tvůrčích osobností, které nás letos opustily, byl bohužel 
i pan režisér Juraj Herz. Protože vím, že byl úzce spojen nejen s filmem, ale 

i s literaturou (vzpomeňme jeho přínosnou spolupráci s Ladislavem Fuksem, 
jejímž vyvrcholením byl Spalovač mrtvol, či třeba i geniální Petrolejové lampy 
podle románu Jaroslava Havlíčka), a protože jsem měl tu vzácnou možnost s ním 
občas trávit společné chvíle v posledních letech jeho života, dovolte mi podělit se 
o pár vzpomínek. 

Myslím, že všichni pamětníci se jednoznač-
ně shodnou na tom, že každé setkání s Jurajem 
Herzem bylo překvapivě obohacující a přínos-
né. Všechny jeho názory byly kategoricky jed-
noznačné a křišťálově čisté. Kdybych se nebál, 
že budu obviněn z používání klišé, řekl bych, že 
jeho slova zasluhovala tesat do žuly. 

Ač byl každý z nás značně odlišné profese, 
pojil mě s panem režisérem určitý rys společné 
osobní anamnézy. Oba jsme totiž pocházeli z lé-

kárny! Naši rodiče byli magistři farmacie. Juraj Herz vyrůstal v lékárně v Kežma-
roku a já v malé venkovské lékárně v Doubravě u Karviné. Oba jsme už v dětství 
pomáhali rodičům s přípravou mastí, pilulek a čípků. Naše vzpomínky byly totož-
né a ten věkový rozdíl mezi námi byl skoro zanedbatelný. 

A ještě jeden osobní rys jsme měli s panem režisérem společný. Oba dva jsme 
byli po léta kovaní ateisté, u Juraje Herze toto přesvědčení občas přerůstalo až 
v radikální bojový antiklerikalismus. Jistě by souhlasil se mnou, že to nesnese 
nálepku neznabohů. Naopak neznabohy jsou dnešní mladí lidé, kteří nevědí, že 
Kain zabil Ábela a nikoliv naopak a v nedávné anketě vůbec nevěděli, co se to 
vlastně slaví o Velikonocích. 

S panem režisérem Herzem jsme se trumfovali v biblických znalostech. Já 
jsem se pochlubil, že jako bývalý ministrant umím dosud celou katolickou mši 
svatou latinsky, Juraj Herz zase věděl, jak se jmenovali tři mládenci v peci ohni-
vé (už to vím taky). A židovskou věrouku uměl jako když bičem mrská. Ale jeho 
knihovna obsahovala nepřeberné množství ateistických publikací a vzpomínám, 
že s politováním konstatoval, že většina z nich je psána německy. V českých knih-
kupectvích podle vlastního vyprávění často ztropil scénu s poukazem na do očí 
bijící nepoměr v počtu náboženských publikací, pod nimiž se prohýbají knihku-
pecké regály, a několik v koutě se krčících ateistických svazků. „To by se v Němec-
ku nestalo, tam jsou oba druhy této literatury k dispozici ve stejném objemu.“ Tak 
pravil Juraj Herz. 

Na jeho slova o myšlenkové prázdnotě náboženských kázání jsem si vzpomněl 
nedávnou neděli. Samozřejmě už z nostalgie nevynechám rozhlasový přenos 
bohoslužeb. Ty katolické dosud neztratily na své velebnosti proměňování a po-
zdvihování, zatímco bohoslužby menších církví oplývají falešnými zpěvy zapá-
lených mládežníků a směšnými autentickými výpověďmi napravených hříšníků. 

A nedávná slova jakéhosi kazatele mně doslova zvedla ze židle. Ten mudrc ká-
zal o nutnosti vzájemné otevřenosti v partnerském svazku: „A mnozí, kteří tady 
sedí, dosud ve svém srdci chovají různá tajemství. Dejte si závazek, že až dnes při-
jdete z bohoslužby domů, s láskou si vzájemně otevřete svá srdce a v láskyplném 
svazku nebude už mezi vámi žádných tajností!“ 

A já dodávám: proboha, nedělejte to! Neposlouchejte toho demagoga a laciné-
ho rádoby psychologa! Je to totiž spolehlivá cesta k zániku vašeho svazku. Každý 
člověk by měl mít ve své duši jakousi třináctou komnatu, kam nepustí nikdy niko-
ho. Ani ta největší láska nás nemůže nabádat k prohlášení, že teď už si řekneme 
úplně všechno. Mnohá tajemství jsou proto tajemstvími, že si je budeme odnášet 
do hrobu. Jsem přesvědčen, že by s tím souhlasil i pan režisér Juraj Herz. Budiž 
čest jeho památce! Radim Uzel

Kde si vlastně většinou čtete? 
Odhadoval bych, že když čekáte 
na natáčení nebo na divadelní výstup.
To vůbec ne – když mám hrát, tak se 
musím soustředit na vystoupení. Nejvíc 
bývám s knihou doma, když mám volno. 

Potřebuji mít na čtení dost času. Pravda, 
někdy na začátku románu bývám scho-
pen číst si třeba jen půl hodinky, a pak 
knížku odložit. Ale když se plně začtu, 
pohltí mě to. A pak jsem schopen číst 
třeba do pěti do rána. Dušan Spáčil
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FEJETON

Nosný článek

Všichni si ho nosíme s sebou, pro-
to se jmenuje nos. Nosík a nosá-

nek jakbysmet. Někdo si samozřejmě 
nosí pořádný frňák. Ať už si s sebou 
nosíme jakýkoli nos, v tomto ohledu 
jsou se slovem nos příbuzná třeba no-
sítka, nánosy, nosníky, přenosy, vý-
nosy, podnosy, a věřte nebo nevěřte, 
zcela jistě i únosy. Když totiž někoho 
unesete, unesete ho i s nosem. Uva-
žovat by se tu dalo i o nostalgii. Krás-
né slovo pro stesk po domově nebo 
po něčem zašlém, nemyslíte? Po-
suďte sami, jestli se do tohoto stesku 
nezapojuje také nos. Nos v množném 
čísle, tedy nosy, znamená v angličti-

ně zvědavý. Aby ne, zvědavý člověk 
do všeho strká nos. Když zavoláme 
nos, jak jinak než pátým pádem, tedy 
slovem nose, dostáváme tím anglický 
nos, abychom učinili té angličtině, 
když už jsme na ni narazili, zadost. 
Slovo nos ve španělštině znamená 
nás nebo nám, bodejť by ne, když se to 
v obou případech týká našeho nosu. 
A dostáváme se oklikou k českému 
slovesu nosit. Nos není nic jiného než 
rozkazovací způsob slovesa nosit. 
Tento nos bychom však ještě měli oz-
dobit vykřičníkem, tedy nos!, i když 
nos, je-li pro nás ozdobou, vůbec ne-
musíme zdobit. Nos je výjimečný tím, 

že když si ho zlomíme, nezavážou 
nám ho, na rozdíl od ostatních částí 
našeho těla. V Česku máme mnoho 
nosáčů, to jsou lidé s výrazným, vel-
kým nebo abnormálně velkým no-
sem, naopak tu nemáme nosály čer-
vené a bělohubé. To jsou medvědovité 
šelmy, přesněji řečeno šelmičky, kte-
ré žijí v Jižní, resp. Severní, střední 
a Jižní Americe, a které se dokonce 
dají ochočit. V Česku se můžeme po-
chlubit přítomností nosatce, nosatec 
není nic jiného než brouk, který vám, 
třeba v pytlích s obilím, dokáže udě-
lat pěknou paseku. A konečně v Čes-
ku máme také místní název, který nos 

oslavuje. Přesněji řečeno kde slaví 
už jen samotnou přítomnost nosů: 
Nosislav. Samozřejmě jen při troše 
fantazie, původ místního jména No-
sislav je zcela někde jinde. To ovšem 
nic nemění na tom, že si v Nosislavi 
můžete dát pěkně do nosu. Nosislav 
je totiž vinařská obec, kde jinde než 
na jižní Moravě. Kdo má příliš měkký 
nos, může si ho ztvrdit v nosislavské 
tvrzi. Aby toho na mapě České re-
publiky nebylo málo, máme napří-
klad v okrese Benešov ještě Nosákov, 
v okrese Mělník Nosálov a ve městě 
Vyškově Nosálovice. Už prosím ne-
chtějme více. Ondřej Hník

RECENZE

POVÍDKY Z DĚRAVÉ KAPSY
Žít obyčejný prostý život (pro jednou 
pomiňme, že žádný život není obyčej-
ný) vyžaduje pevnou vůli i nezbytnou 
míru odvahy, k níž nutí nezbytnost. 
Dvojnásobně to platí tam, kde jsou 
literární postavy uvedeny do absurd-
ních situací, které někdy přesahují 
meze chápání, ale setrvávají na re-
álném, lehce tajemném půdorysu. 
To vše platí o knize Václava France 
POVÍDKY Z DĚRAVÉ KAPSY (vy-
dal Tribun, 2018, 261 str.). Autor 

n e z a s t í r á , 
že inspiraci 
n a c h á z e l 
v Čapko-
vých povíd-
kách, kráčí 
však vlastní 
cestou. Kdo 
aspoň čás-
tečně zná 
d o s a v a d n í 
F r a n c o v u 

prozaickou tvorbu, nutně dospěje 
k závěru, že autor výrazně překročil 
vlastní stín. Především skutečností, 
že je syrově současný, nenudí čte-
náře mnohokrát oprášeným a roz-
ličně interpretovaným ohlížením 
do minulosti, jeho protagonisté 
jsou takoví, jakými je stvořila doba, 
po svém vzdorují, po svém se uchy-
lují k pasivní rezistenci, po svém 
rezignují. Po svém odolávají či pod-
léhají komerčnímu pojetí života. 
Povídky z děravé kapsy by neměly 
zůstat tvůrčím experimentem, mají 
předpoklady stát se pevnými staveb-
ními kameny Francovy tvorby. (fu)

ČEKÁNÍ NA JARO
Důvěrně známými cestami se ubí-
rá poezie básnířky, překladatelky, 
fotografky, nadšené organizátorky 
a vydavatelky Věry Kopecké. Po-
nechme stranou širokou řeku jejích 
aktivit a zastavme se u sbírky ČE-
KÁNÍ NA JARO (52 str., s vlastním 
fotografickým doprovodem). V bás-
ni „Už zase doma“ s pochopením 
čteme //Tolik se tu urodilo práce//. 
Občas si tak posteskneme všichni. 
Kdybychom hledali pro rozsahem 
úspornou sbírku vhodné motto, sta-
ly by se jím patrně verše //pohladím 
strom//a on mi odpoví//neviditel-
ným objetím//. Básně doprovázejí 
fotografie, v nichž Kopecká s talen-
tem sobě vlastním objevuje pozoru-
hodné úkazy, charakteristické, ale 
pomíjivé, příroda v běhu času obmě-
ňuje svůj vzhled. Platí, že fotografie 
je dílem okamžiku, za nímž se chodí 
od svítání do stmívání. V kterési pra-
dávné čítance se děti vyznávaly ze 
vztahu k jednotlivým ročním dobám. 
Každý život je uzavřený kruh. „Ne-
dotýkejte se mých kruhů,“ říkal již 
Archimédes. Zda V.  K. nenarýsuje 
vlastní osobité kruhy také létu, pod-
zimu a zimě? (fu)

PŘED A PO ZATMĚNÍ
Jiří Faltus nazval kdysi svůj soubor 
aforismů „Obal prodává, obálka roz-
hoduje“. Vzpomínka se zákonitě vy-
baví v paměti nad románem Milana 
Duška PŘED A PO ZATMĚNÍ (Oftis 
2018, 231 str.). Čtenáře detektivek 
zaujme vzhled knihy, v tom směru 
udělal Oftis terno. Každá doba ně-

O UMĚNÍ

Doteky krásy
Kontakt člověka s krásou vzbuzuje lásku, otevírá v duši nečekané horizon-
ty, tušenou vertikálu, v níž se prolíná hodnototvorný systém, který potřebuje 
k životu víru a důvěru. Toto pojetí je tmelící hmotou i duchovní energií společ-
ného díla šestice autorů: Olgy Nytrové, Břetislava Ditrycha, Dušana Spáčila, 
Luboše Y. Koláčka , Aloise Marhoula a Bohumila Ždichynce. Prezentovali ho 
na literárněkritické seanci 29. října v Malostránské besedě, kde se křtila jejich 
kniha DOTEKY KRÁSNÉHO UMĚNÍ. Knihu zdařile a s ukázkami uvedli 
legendární interpret a guru poezie Mirek Kovářík (který knihu v polovině po-
řadu pokřtil) a Radek Bláha, za spoluúčasti autorů i publika. Kytarový dopro-
vod obstarával L. Koláček ml.  (bž)

čím strádá. Ta současná, navzdory 
průzkumům veřejného mínění, trpí 
nedůvěrou k voleným orgánům (včet-
ně regionálních a místních), proble-
matickou legislativou, která skýtá 
ke zneužití přílišné pravomoci, nahrá-
vá korupci a klientelismu, postrádajíc 
bezprostřední kontrolní mechanis-
my. Daleko mají k občanům a svému 

skutečnému 
poslání vliv-
ní jedinci, 
z a k u k l e n í 
ve zdánlivé 
serióznosti, 
s d r u ž u j í c í 
se v podiv-
ných podni-
k at elsk ých 
ak tiv it ách, 
n e j e d n o u 

spojení profesními vazbami z minu-
losti. V praxi se pozvolna vytrácejí, 
vytlačují je drsnější mladí aligátoři, 
ale v literatuře budou patrně ještě 

dlouho čeřit kalné vody. Podstatou 
každé literární práce je konkrétní pro-
středí, pevná větev, na kterou autor 
naroubuje události. V tomto směru 
vstoupil Dušek na ožehavou půdu. 
Konstrukcí děje potvrzuje odvěkou 
pravdu, že všechno souvisí se vším, 
jenom je třeba špendlíkem hledat, 
prstem hrabat, což činí jeho policej-
ní tým. Právě do podhoubí nahnilé-
ho podnikatelského a úřednického 
prostředí situoval totiž Milan Dušek 
kriminální román, který v některých 
parametrech inklinuje ke kriticky 
pojatému románu společenskému. 
Čtenářskou soustředěnost na zá-
kladní dějovou osu občas ruší příliš 
dlouhé odstavce věnované vedlejším 
událostem, časově korespondujícím 
s událostmi stěžejními. Připusťme, že 
to odpovídá realitě, při pátrání po vra-
hovi nelze pomíjet řádění kapesních 
zlodějíčků. Knihu nabitou atraktivní-
mi událostmi ovšem mohou čtenáři 
číst před zatměním i po něm. (fu)
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Antologie šťastně aktuální, ambiciózní, atypická 

Kdysi princezna, nyní spíše vy-
hnanec z paláce hvězd a celebrit, 

popelka Poezie, nemá nikde, zejména 
u nás, na růžích ustláno, to spíš na je-
jich ostnech. Psát poezii téměř nic 
nevynáší, naopak autoři na ni hmotně 
doplácejí. Ve světě úspěšných a moc-
ných jsou básníci pro smích nebo k po-
litování. Vlastně ti, co z trojice „herci, 
básníci a blázni“ slavného Množení 
V+W na rozdíl od podnikavých herců 
s blázny splynuli, zůstali blázny a píší 
nadále verše. Po verši ovšem občas sa-
hají i kreativci reklamních agentur, to 
jsou ovšem verše užité, služebné, slou-
žící trhu. Avšak adeptů poezie trhu ne-
posluhující paradoxně dnes neubývá, 
nejsou na vymření. Potřeba poezie je 
hluboko v nás, a tak jestliže přání stát 
se básníkem bývalo prchavými snaha-
mi mládí, puberty, v časech, kdy chlap-
ci od dětství makají na hřištích, na ledě 
nebo u počítačů ve snaze stát se velký-

mi hvězdami 
v globalizu-
jícím se svě-
tě a holčičky 
dělají možné 
n e m o ž n é , 
o b r á ž e j í c e 
c a s t i n g y 
v úsilí prod-
rat se mezi 
miss a svě-

tové modelky, účastní se kupodivu 
soutěží básnických talentů, jichž se 
u nás pořádá neuvěřitelné množství, 
i nezvykle mnoho dospěláků, hna-
ných k ní zkušeností s dobou ostrých 
loktů. A protože bezmála každé město 
se rádo předvede jako kulturní a sou-
těže v psaní básní jsou z nejméně ná-
kladných, má je už téměř každá obec, 
okres a kraj a z ní má „své“ básníky, žel 
úrovně často jen lokální nebo okres-
ní, o nichž se ani v sousedním okrese, 
natož v celé zemi neví. Jsou mezi nimi 
jistě talenty, ale najít je, toť hledat jehly 
v kupě sena.

Naštěstí jsou tu spisovatelská 
sdružení, která jen nesedí jak žáby 
na prameni grantů v centru, ale re-
krutují se z členů žijících roztroušeně 
po celé zemi a usilují podchytit tvůrce 
rozptýlené po všech jejich končinách. 
Taková je jak Obec spisovatelů ČR, 
jehož předseda sídlí ve východních 
Čechách, místopředsedkyně básnířka 
Lydie Romanská, která uspořádala 

českou část antologie, žije a je činná 
na severní Moravě, ve Slezsku, také 
v Praze a Bratislavě, antologii vtisku-
jí tvář básníci nejen z Prahy a jejího 
blízkého okolí, ale i ze všech krajů 
v Čechách a z různých krajů Moravy 
a Slezska. A takový je Spolok sloven-
ských spisovateľov, v jehož vedení 
a mezi jehož význačnými osobnostmi 
tvůrci jsou básníci, kteří žijí a pracují 
v Bratislavě, ale podržují si stále živý 
vztah k regionům, z nichž do sloven-
ské metropole přišli.

Vedení právě těchto dvou spiso-
vatelských organizací, už dlouho-
době spolupracujících, se odvážně 
rozhodlo připravit k oslavám zrodu 
Československa roku 1918 antologii 
současné poezie obou národů, které 
se (jak v úvodu ke slovenské části píší 
její pořadatelé Miroslav Bielik a Šte-
fan Cifra) „v súžití navzájom inten-
zívne obohacovali a aj preto dodnes, 
v podmínkách vlastných štátností, sú 
si navzájom blízki, ba (…) – v porov-
náni s inými národmi – nejbližší.“ Tu 
blízkost i jazykově přímo manifestuje 
její název REFRÉNY ČASU, bezvad-
ný jak pro slovenské čtenáře alergic-
ké na čechismy, tak také pro čtenáře 
české, odvykajíci už slovenštině. Klo-
bouk dolů před Spolkem slovenských 
spisovatelů, jehož péčí antologie 
vyšla, že vydal knihu, jejíž název ani 
na českém trhu (kéž by byla k mání 
ve všech českých knihkupectvích!) 
nezní cize. V jubilejním roce vzniku 
Československa je antologie už svým 
titulem mimořádně aktuální a inspi-
rativní; akcentuje, co nás spojuje, ni-
koli dělí.

Snaha představit současnou poezii 
obou národů dvakrát osmnácti žijí-
cími autory z obou zemí rozdělených 
státní hranicí, je jistě nemálo ambici-
ózní. I když Spolok slovenských spiso-
vateľov je na Slovensku nejstarší a má 
úctyhodnou tradici i jako pořadatel 
antifašistického Kongresu slovenských 
spisovatelů s mezinárodní účastí (také 
českou) v roce 1936, nejsou jeho členy 
a v antologii nejsou zastoupeni všichni 
významní slovenští básníci. Podobně 
Obec spisovatelů ČR, která přinejmen-
ším svým názvem navazuje na spolko-
vě neustavenou protifašistickou Obec 
československých spisovatelů třicá-
tých let ( jejímiž členy byli i slovenští 
básníci, mj. E. B. Lukáč, L. Novomes-
ký), není organizací všech pozoruhod-
ných českých básníků a představuje 
v antologii až na několik výjimek tvor-
bu „jen“ svých členů. Už v tom je anto-
logie aspirující na průkazný obraz dění 
v poezii obou národů atypická. Přesto 
je podle mého soudu cenným a pod-
statným příspěvkem k poznání situace 
a směřování poezie našich národů. A je 
atypická i tím, že upozorňuje na mno-
hé ryzí slovesné tvůrce, kterým se ne-
dostává pozornosti v médiích, zpozdile 
a drze prereferujících konkurenční, 
zčásti nepočetná, zato nezřízeně se-
bevědomá a vypínavá spisovatelská 
uskupení.

Vůbec nejvýznamnější český lite-
rární kritik F. X. Šalda, proslulý i svými 
proslovenskými texty, ukázal ve svém 
slavném pojednání O tzv. nesmrtel-
nosti díla básnického (1928), jak pra-
málo „zbude i z velkého a ctěného díla 
básnického za sto, za sto padesát let“. 

Pořadatelé antologií současné poe-
zie se – jakoby pamětlivi Šaldových 
slov – pokoušejí vyhmátnout z často 
rozsáhlé tvorby své doby básně hod-
noty rychle nepomíjivé. Rovněž kritik 
takové ambiciózní antologie by měl 
odhadnout, co zase z jejího výběru má 
šanci odolat neúprosnému zubu času 
nejdéle. Na tento zub jistě mysleli křti-
telé antologie, když ji nazvali Refrény 
času. Nuže, co se zapíše nejhlouběji 
a nadlouho do paměti?

Refrény času představují osmnáct 
českých básníků narozených v le-
tech 1932–1981 a osmnáct básníků 
slovenských s letopočty narození 
1935–1988. Obě části antologie jsou 
uspořádány podobně jako Básnické 
almanachy Československého spiso-
vatele 1954–1959 podle dat narození 
autorů, od nejstarších k nejmladším. 
Při vzpomínce na tyto v mnohém je-
dinečné almanachy (poslední uspo-
řádal Milan Kundera) je mi líto, že 
Refrény času nesloučily obě časové 
řady narození v jednu, akcentovaly 
by tak dialog mezi víceméně stejně 
staršími nebo mladými básníky dvou 
nejbližších národů. Ukázaly by se 
zvlášť jasně shody i národní specifika 
a střídání období vzájemného inspi-
rování.

Jsem si jist, že si v Refrénech času 
může každý čtenář každého věku 
v obou republikách nalézt básníka 
svého srdce, natolik je antologie pest-
rá, směrově, žánrově, slohově názoro-
vě rozrůzněná. Jen se nemohu smířit 
s tím, že zatímco čtenáři na Slovensku 
mají českou poezii víceméně dostup-
nou, i když asi ne v dostatečné míře, 
čeští čtenáři, jimž se může jen zdát 
o mnoha českých knihách, které vy-
cházejí v malých nákladech mimo me-
tropoli, jsou na tom vysloveně špat-
ně, pokud jde o přístup ke slovenské 
básnické tvorbě. Česká knihkupectví 
slovenskou knižní produkci (kromě 
encyklopedií, obrazových publikací) 
žel „nevedou“, čemuž se může divit, 
jen kdo nechce vědět, že velkoobchod 
v rukou neoblomných manažerů, jimž 
jde jen o zisk snadno dosažitelný kon-
zumní četbou, nezajímá se ani o čes-
kou poezii, natož slovenskou.

Zoufat si a naříkat? Čtenář (podle 
českého básníka Jiřího Šotoly) sova 
pálená ví o způsobu, jak se ke slo-
venské poezii dostat. Do Bratislavy 
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MEZINÁRODNÍ LITERÁRNÍ CENA

Franz Kafka se spřátelil s Ivanem Wernischem

Naše jediná významná literární 
cena, která má mezinárodní roz-

měry, nese jméno pražského židov-
ského spisovatele, který psal němec-
ky, i když uměl velmi slušně i česky. 
Kafka je bezesporu nejslavnějším 
pražským prozaikem, a již léta je ne-
vědomky také „protektorem“ všech 
laureátů významné ceny, kterou udílí 
Společnost Franze Kafky. Letos se 
podle rozhodnutí mezinárodní poro-
ty stal laureátem Ceny Franze Kafky 
básník, překladatel a publicista Ivan 
Wernisch. V pondělí 22. října 2018 
však cenu v Brožíkově síni Staroměst-
ské radnice patrně kvůli nemoci osob-
ně převzít nemohl a zastoupil jej jeho 
přítel Jan Placák. 

Wernisch jako básník vždycky 
dost zásadním způsobem vybočoval 
z řady „školou doporučovaných“ po-
etů, z gustem překračoval konvence 
a přivedl do českého literárního dvor-
ku postmodernistickou mystifikaci. 
Je jedním z posledních žijících z kdysi 
tak rozkošatělé generace spisovatelů 
šedesátých let, jež do české litera-
tury přinesla svěží vítr, z nějž přes 
politickou nepřízeň čerpali mnozí 
následovníci dalších dvacet let. Při-
pomeňme jeho prvotinu Kam letí 

nebe (1961), anebo sbírku Zimohrá-
dek (1965) či Dutý břeh (1967). Pu-
blikoval tehdy zejména v časopisech 
Host do domu a Tvář. Po roce 1968 
se ovšem z Wernische stal „literární 
psanec“, oficiální nakladatelství před 
ním zavírala dveře, a tak publikoval 
v samizdatu či v cizině. Kromě básnic-
ké tvorby má Wernisch za sebou také 
překlady z němčiny, francouzštiny, 
italštiny, vlámštiny, ruštiny a latiny. 
Jeho vlastní knihy se dočkaly překla-
du v Německu, Itálii, Francii, Polsku 
a na Ukrajině, ale i v Americe.

Z hlediska statistiky držitelů Ceny 
Franze Kafky je pražský básník, kte-
rý původně vystudoval keramickou 
školu v Karlových Varech, teprve 
pátým Čechem, jenž cenu spojenou 
s odměnou deset tisíc dolarů ob-
držel – po Ivanu Klímovi, Arnoštu 
Lustigovi, Václavu Havlovi a Daniele 
Hodrové. Ze zahraničních autorů se 
zmenšenou kopií sochy Franze Kafky 
z dílny Jaroslava Róny mohou pochlu-
bit taková světová literární esa, jako 
je Philip Roth, Harold Pinter, Elfride 
Jelineková, Haruki Murakami, Amos 
Oz či Margaret Atwoodová.

Pětasedmdesátiletý básník, kte-
rý dostal už v roce 2012 Státní cenu 

za literaturu, během života chtě ne-
chtě vystřídal celou řadu zaměstná-
ní – betonář, kulisák, noční hlídač 
pražské Lorety… (nejraději však byl 
zřejmě antikvářem ve Ztichlé klice), 
a tak možná i bohatá životní zkuše-
nost je – vedle záliby v absurditách, 
neologismech a expresionistických 
hříčkách – příčinou, že v jeho tvorbě 
není nouze o existenciální filosofic-
ké vyznění. Jeho básnické texty jsou 
uložené ve třech desítkách knih, ně-
které texty zhudebnila mj. skupina 
The Plastic People of the Universe. 
Jako editor se Wernisch pokusil vrá-
tit do literatury řadu „zapomenu-
tých, opomíjených a zavrhovaných“ 
autorů z dějin české literatury v anto-
logii Zapadlo slunce nad dnem, který 
nebyl, a pak vydal další tři objevné 
svazky poezie či drobné prózy – pod-
le svého naturelu si ovšem vybíral 
zejména literární kuriozity. No, mož-
ná za dalších padesát let v obdobně 
koncipované knize uzříme třeba li-
terární miniatury Wernischovy. Lec-
které kousky ze sbírky Jakápak prdel 
(napsal spolu s Michalem Šandou, 
2015) bych do pomyslné příští an-
tologie vtipných literárních kuriozit 
zařadil už teď… Lubor Falteisek

i do Tater a dál na východní Slovensko 
se stále jezdí, a tak jistě nejsem sám, 
kdo při těch návštěvách Slovenska 
brouzdá po knihkupectvích a anti-
kvariátech. A inspirován Refrény 
času, jistě zapátrá po knihách Mi-
roslava Bielika, když se v antologii 
dočte, že tento básník má Prahu rád 
„i s prstami dažďa“, zatímco Bratisla-
vu „i bez dáždnika“, a to v milostné 
básni, v níž je i humor, šťastná šťáva 
života: „Len sám neviem / či sa práve 
nezvalovsky / pripájam k tvojej tepne, 
či naopak smrekovsky / královsky / 
uložená v posteli čítaš moje dávne 
básne / Dažď mám rád, / keď prší na-
raz / tu i tam.“ Čeští básníci Refrénů 
času se co do humoru nedají zahan-
bit. Alois Marhoul (1951) pod titulem 
Proč mají andělé křídla? vzpomíná, 
jak jednou vpodvečer úplně náhodou 
jeho nejdražší v ložnici před zrcadlem 
ujelo: „Ty můj anděli! // Já se podíval 
/ do zrcadla / do otevřeného okna / 
odrazil se / dvakrát zamával křídly / 
a byl jsem ten tam / To víte: Anděl: / 
Toho doma neudržíte.“

Jestliže Miroslav Bielik (ročník 
1949) se podobně jako už mnozí slo-
venští básníci před ním přihlásil k Ne-
zvalovi, česká básnířka Alena Vávro-
vá (1952), víceméně jeho vrstevnice, 
vyznává se v Refrénech času z obdivu 
ke slovenským básníkům, za všechny 
k Jánu Tazberíkovi (1950): „Ze skla 
vytahuji další a další / různě veliké 
tazberíky / a ukládám je do svého / 
podzimně zoraného / srcadla.“ Mezi 
českou a slovenskou současnou poe-
zií je někdy možná bezděčné zrcadle-
ní; avšak významuplný neologismus 
srcadlo napovídá, že je tu víc než stu-
dené zrcadlo; že je tu i horoucí srdce.

Tu by mohla a možná měla recenze 
končit, ale nedá mi to, abych necito-
val aspoň pár veršů dalších básníků. 
Teofil Klas (1940) napsal jistě nejen 
o sobě, jak „urobiť báseň / ze svojho 
najhlbšieho ja“: „Ta báseň bude. / Keď 
to ja bude hotové.“ Nejmladší básník 
Refrénů času Martin Chudík (1988) 
jako by přímo navazoval a dopověděl 
závěrem své lakonické básně Prezra-
diť tajomstvo: „jazyk ťa prezradí / 
ako kôstka svoje / tajomstvo.“ A jak 
se neradovat, že básníci nemyslí jen 
na lásku, přírodu, tajemství bytí, ale 
i na dnešní poměry. Hon, báseň Štefa-
na Cifry (1960), končí třetí částí: „Zdo-
konalili sa // v love – // už vedia / lepšie 
poľovať: // jeden na druhého, // všetci 
na jedného.“ A i nepamětníci pamatu-
jí. Nejmladší český básník v antologii, 
Jakub Fišer (1981), takto vidí Nebe 
po ovoci: „Nebe shazovali dolů / po-
stupně / šťavnaté kusy psího manga / 
hrozny nalité vichřicí // i na nás padlo 

/ pár posledních jablek // pak shodili 
na zem / celou zahradu Eden // tam 
co se říká / Hirošima // od té doby jsou 
za vodou.“ Lydie Romanská (1943) se 
ptá ve finále básně Světlo a jiný stroj, 
„kde se vzalo batole / pod kopyty svět-
la“, když předtím „pořád něco hoří / 
jogurt skály a jehněčí / možná vyhoří 
slunce“. Tichý svědek, „lidské srdce“ 
básníka Petra Musílka (1945) „bije 
i tam kde mlčí ústa / až za lásku, až 
do konce“. Nejen za sebe vyslovil Mi-
chal Chuda (1947) touhu a rozhodnutí 
Byť, zosta ť sám sebou „pred akým-
koľvek ostrím – / pred ostrím strachu, 
bolesti a biedy, / pred ostrím nenávisti 
a zloby, / vlastnej malosti a ubohosti, / 
vždy slobodný / ako dych vetra, / ako 
svetlo rosy / v rannej tráve.“ Nejvlast-
nější poslání poezie Refrénů času snad 
vyslovil hravý Štefan Moravčík (1943) 
významuplnou básní hravého názvu 
Ifigénius: „…To je problém dozrievania 
/ jablka: / tak Poézia, krásná panna, / 
nádheru z múk si vytĺka.“ Na co jiného 
myslí Jaroslav Rezník (1942), který má 
v antologii také báseň Jablko, v bás-
ni Trvanie: „Je slovo soľnička i chlieb 
každodenný, / a tiež z prachu zeme 

každý deň povstáva. / Tak prijali sme 
ho a pretrvá v čase, / ak bolesť krížová 
je jeho oslava.“ Eva Frantinová (1956) 
apeluje: „spravte to, doktore / noc je 
pasáček hvězd / a ve mně se dnes ně-
jak hvězdí / to báseň na jeden zátah / ta 
z města ve kterém se nezdí.“ A Vladi-
mír Machek v básni Tasov má „krajinu 
v šlépějích veršů nad stoly“. Nejčteněj-
ší z českých básníků Jiří Žáček (1945) 
se ptá v Návodu k použití knížky básní 
a hned i odpovídá: „Náš nepřítel? Náš 
přítel rozum – rádce zrádce. / Čemu 
nás učí básně? Ptát se.“

Smím-li prozradit, co mě doslova 
uhranulo z celé antologie nejvíc, při-
znám se k básni, ve které Jarmila Han-
nah Čermáková (1945) bezděky a při-
tom výsostně artikuluje antidepresivní 
sílu celé antologie prosté iluzí. Dovo-
lím si ty Dálky sem opsat celé: „Dusno 
/ pod drsnou dýhou nebe / Dehtový 
odér / bere dech / Dálnice ústí v bodu 
mračen / protkaných křídly divokých 
kačen / a divotvorce vzývá déšť / S dé-
mony smrští v divém lesku / dálavy / 
protne dýka blesků / a duši drtí depre-
se / Déšť / pohanského dávnověku / 
dotkne se dna / Báj o člověku.“

Slovenští čtenáři jsou zvyklí číst 
českou poezii. Slovenská poezie se 
do češtiny překládává, a to asi nejen 
kvůli zpohodlnělým českým čtená-
řům, ale také v obdivu českých bás-
níků k nádheře básní ve slovenštině 
a v touze přiblížit se jí. Z osmnácti 
slovenských básníků v Refrénech času 
kupodivu dosud ani jediný nemá český 
knižní překlad, i když třeba Moravčík 
měl mezi českými básnířkami a bás-
níky už dávno své obdivovatele. A tak 
tiše doufám, že jsem citováním slo-
venských slovesných skvostů navnadil 
nejen české čtenáře, aby se při návště-
vách na Slovensku pídili po knížkách 
slovenských básníků, ale také básníky, 
aby se pustili do překládání, a nakla-
datele, aby překlady vydávali.

Recenzi – žel! – nehrozí happy- 
end. Jedinečná antologie, která měla 
za účasti svých slovenských iniciá-
torů a vydavatelů svou prezentaci 
na havlíčkobrodském Knižním veletr-
hu, nestála pořadatelům veletrhu ani 
za propagaci, ani za pozornost, uvítá-
ní a vděk jejím tvůrcům a vrcholným 
představitelům spisovatelské delega-
ce ze Slovenska. Milan Blahynka


