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N.O.S. NOVINY OBCE SPISOVATELŮ

NÁŠ TIP

Nové knihy členů OS, tentokrát z východu Čech
František Uher: SIRÉNY TESKNÍ U VYSNĚNÝCH PLÁNÍ. Sbírka básní. 
Ilustrace Věra Maretinková. ALFA-OMEGA 
Jiřina Valachovičová: ŽIVOT JDE DÁL. Výběr povídek.  
Ilustrace Jitka Lišková-Benýšková . OFTIS 
Jana Bednářová : PRÁVO PRVNÍ NOCI. Výbor z milostné poezie.  
Ilustrovala Martina Jirčíková. 
Jiří Faltus: U VYKUTÁLENÉHO STOLU. Aforismy. Ilustroval autor.  
ALFA-OMEGA 
Miroslav Skačáni: POVÍDKY VESELÉ I VÁŽNÉ 
Věra Kopecká: MILOST V NEMILOSTI. Sbírka básní, foto autorka. 
Milan Báča: SLOVNÍK SPISOVATELŮ SVITAVSKA. OFTIS

Čtenář, který má NOS
Režisér Václav Marhoul tvrdí, že 
s knihami to má jako se ženami – jsou 
to lásky na první pohled. „Těm kníž-
kám říkám moje bible,“ vysvětluje. 
Takovou „bibli“ má tento autor v ka-
ždém knížním žánru: „ Ve scifi je to 
třeba Asimov, v beletrii například kni-
hy Marqueze.“ Více si o Marhoulovi 
můžete přečíst na straně 3.

ÚVODNÍK

Třetí verze
Tohle je třetí úvodník pro dubnové 
číslo. Má mít tisíc znaků. Ale teď, kdy 
ho píšu potřetí – a pokaždé na jiné 
téma – už mi na počtu znaků zále-
žet nebude. Jsem totiž rozkacená 
(Slovník jazyka českého F. Trávníček 
1952) na nejvyšší míru. 

První úvodník měl velmi závažné 
téma: problém brakové literatury, 
braku, kam publicistka Petra Tajov-
ský Pospěchová v magazínu Pátek 
LN č. 8/2019 zahrnula i dílo význam-
né členky vedení Obce spisovatelů, 
což mne hodně naštvalo. Snažila 
jsem se pomocí definic, dojmů z čet-
by a pomocí vyjádření Martina Faj-
kuse, který se zabývá fantasy, sci-fi 
a hororem, toto urážlivé hodnocení 
vyvrátit. Vytáhla jsem hluboké vzdě-
lání autorky – ona že by psala škvár? 
A pak jsem použila větu z Wiki 
knihovničky.cz, která brání tyto 
žánry náznakem nového pojetí, ale 
tak diletantsky, že můj dobrý přítel, 
kovaný v úvodnících, kvůli této větě 
celý můj text shodil. Furiantsky jsem 
ho tedy zahodila a napsala jiný. 

Ten byl o patnáctém březnu, 
vlastně o 14. 3. 1939, kdy se objevili 
němečtí okupanti ve Frýdku-Míst-
ku a mladí rekruti v Čajánkových 

kasárnách se s nimi servali, bránili 
svou vlast se zbraní v ruce jako jedi-
ní v celé tehdy ještě naší zemi. Při-
šlo mi to památné, když jsem právě 
v den tohoto výročí ve F-M byla. Text 
byl sofistikovaný, zamíchala jsem 
do něho překvapivé tvrzení jednoho 
ze dvou autorů knihy Souboj světo-
vých názorů (teď nevím kterého), 
že lidské útroby, třeba žaludek, mají 
svou vlastní inteligenci, kterou se 
samy řídí. A přirovnala jsem armá-
du k tělu a tu odvážnou posádku 
k útrobám, které toho dne nečekaly 
a samostatně se svou vlastní inte-
ligencí řídily. I tento úvodník jsem 
dala přečíst stejnému fešáckému in-
telektuálovi; nevzal ho, ta filozofic-
ká kombinace historie a fyziologie se 
mu nezamlouvala.

Tak berte či ne, napsala jsem třetí 
text a musím ho vydávat za úvodník, 
protože už na čtvrtý času není. My-
slím si totiž, že jsem orgán, taková 
malá útroba, třeba podvěsek mozko-
vý, patřím k tělu velké Obce spiso-
vatelů a už se vždycky budu řídit jen 
a jen svou vlastní inteligencí. Na ná-
zory mistrů světa v psaní úvodníků 
se mohu prostě… nebo, ať si je strčí 
za klobouk. Lydie Romanská

č. 1/2019 DUBNOVÝ

„Nos má vždycky pravdu.“ Pinnochio

Není Hess jako Hess
V jistém bulvárním plátku nedávno 
za babyboxy, tento charitativní hit Čes-
ké republiky, pochválili nacistu Rudol-
fa Hesse! Ten už se tím potěšit nemůže, 
dvaatřicet let je na pravdě boží, a jistě 
nejsem sám, kdo doufá, že mu tam na-
hoře pořadně zatopili. Na rozum však 
nejde, že se tady v Čechách ještě najde 
někdo, kdo nechápe, že není Hess jako 
Hess! Takže si dovolím dát kolegům 
z tisku alespoň malé školení. Rudolf 
Hess měl v NSDAP legitimaci číslo 16, 
Ludvík Hess nikdy žádnou legitimaci 
v žádné politické straně neměl. Rudolf 
Hess se hlásil k ideologii, která vraždila 
po milionech celé národy,Ludvík Hess 
ideologie nesnáší a jeho babyboxy za-

chránily už 186 novorozenců. Rudolf 
Hess pomáhal nepříliš gramotnému 
Adolfu Hitlerovi napsat jeho Mein 
Kampf, Ludvík Hess sepsal laskavé 
a zábavné knihy jako Balady o koních, 
Satyr a nymfičky či Stařec a kuře. Do-
dejme ještě, že Hitler si Rudolfa prý 
vybral za pobočníka pro jeho neprů-
bojnou a servilní povahu, Ludvík Hess 
je naopak celoživotní samorost a rebel, 
což se promítlo i do názvu literárního 
časopisu Divoké víno, který Ludvík za-
ložil už v roce 1964. Časopisu, v němž 
se postupně vystřídalo 815 autorů 
a který právě v těchto dnech vychází 
ve stém jubilejním vydání. Nahlédněte 
do něj na www.divokevino.cz. (ds)
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OHLÉDNUTÍ Z JIHU 
V Jihočeském klubu Obce spisova-
telů odstartoval rok 2019 mimo jiné 
ve znamení přípravy nového společ-
ného knižního projektu, a to sbor-
níku humoristických povídek. Le-
tošní rok přinesl také změnu v místě 
a termínu pravidelných měsíčních 
schůzek, které se nyní stanou nejen 
dějištěm plodných jednání a dis-
kusí, ale i pravidelných autorských 
čtení. 

Průběžně klub spolupracuje 
s dalšími kulturními složkami v regi-
onu, např. při realizaci akcí, vydává-
ní literárního almanachu a knižních 
sborníků. Využívá také svých kon-
taktů s tvůrčími osobnostmi v čes-
kých zemích i v blízkém pohraničí, 
například v Rakousku a na Sloven-
sku. JčKOS se navíc může pochlubit 
řadou aktivit svých členů v podobě 
autogramiád, besed, přednášek, li-
terárních a komponovaných pořadů 
či spolupráce se školami, knihov-
nami a kulturními centry. Do to-
hoto výčtu náleží i dvě oblíbená 
jarní nedělní odpoledne autorského 
čtení v píseckém Heydukově domě 
a dubnové datum pak nesou tradiční 
Zeyerovy Vodňany, jichž se účastní 
i pražští kolegové. Jejich součástí 
je předávání literární ceny Zeyerův 
hrnek, udělované za knihy vydané 
v předešlém roce, ve většině členům 
klubu. Pozastaveno však zatím bylo 
předchozí udělování Číše Petra Voka 
– prestižní literární ceny za celoži-
votní dílo.

Veškeré dění sdružení aktuálně 
odráží hojně navštěvované webo-
vé stránky klubu, ale také poměrně 

obsáhlá vydání almanachu Literár-
ní fórum, kde nacházejí své mís-
to i ukázky z tvorby a zajímavosti 
z kulturního dění v kraji. Potěšující 
byl čtenářský úspěch kolektivního 
povídkového sborníku Budějovic-
ké povídky, na němž se podílelo půl 
druhé desítky autorů, obdobně jako 
na dalším knižním projektu – Po-
hádky z jihu. Svou tradici má rovněž 
literární soutěž o Jihočeskou žabku, 
určená pro studenty od 15 do 21 let 
a pořádaná v součinnosti s Jihočes-
kým krajem.  (hh)

KARLÍNSKÉ STŘÍPKY ZÁZRAČNA
Co dává lidi obvykle dohromady? 
Přátelská a pohodová atmosféra, 
naslouchání, porozumění, možnost 
seznámit se v příjemném prostře-
dí s dalšími empatickými tvůrci 
a zájemci o jejich práci. V letošním 
roce se na půdě klubu již uskuteč-
nil pořad zaměřený na pohádkovou 
tvorbu (M. Hlasivcová a J. Maruna), 
na básně a eseje (B. Ždichynec), 
na duchovní poezii (O. Nytrová, F. 
Vrbenská a J. Cenek) a na literatu-
ru faktu (B. Ditrych). Chceme zde 
však uvítat i autory oceněné v rámci 
loňské Ceny Miloslava Švandrlíka 
(J. Vodňanský, P. Markov, M. Ulič-
ný, R. Polzer). Pozoruhodné je, že 
v našem klubu nejen existují autor-
ské dvojice, které již vydaly společ-
né knihy, ale sešla se zde také šestice 
spoluautorů u knihy Doteky krásné-
ho umění. K této spolupráci došlo 
díky tomu, že se na našich literár-
ních schůzkách autoři blíže poznali 
a začali na sebe slyšet, důvěřovat 
si a navazovat na sebe. Jak vidíte, 

je důležité potkat spřízněné duše, 
a to i z jiných regionů (Brno, Plzeň, 
Ostrava, Opava, Luhačovice, České 
Budějovice) i ze Slovenska. Nyní se 
těšíme na Hanu Hosnedlovou z již-
ních Čech. I její kolega a náš sou-
časný webmaster František Tylšar 
již v Karlíně vystoupil. Přicházejí 
sem však i lidé z jiných uměleckých 
oborů, výtvarníci (V. Polívková, E. 
Peroutková), fotografové a režisé-
ři(T. Kepka), hudebníci (V. Stracho-
ta, Lukáš Koláček) atd. Pravidelná 
setkání v zasedací místnosti Církve 
čs. husitské v Karlíně jsou již šestým 
rokem dobrou základnou, pohostin-
ným prostředím a živnou půdou pro 
spolupráci. Cosi při nich zajiskří, 
někdy se objeví i střípek zázračna, 
jak tomu u tvůrčích lidí bývá. Zprá-
vy o našich akcích a pozvánky na ně 
se objevují v periodicích CČSH 
a jsou vyvěšovány i na jejím webu. 
Přijďte mezi nás, možná tu nalez-
nete něco, co právě hledáte. Buďme 
otevřeni možnosti rozvíjet své sny. 
 (on)

NOVINKY Z VÝCHODNÍCH ČECH
10. prosince 2018 byla v rámci Ad-
ventního koncertu v pražském Karo-
linu doc. PhDr. Jiřímu Hrabincovi, 
CSc., slavnostně předána zlatá pa-
mětní medaile Univerzity Karlovy 
za významný přínos k rozvoji Pe-
dagogické fakulty UK a posilování 
jejího dobrého jména. (Doc. Jiří 
Hrabinec je členem SVčS a editorem 
sborníků Střediska.) V polovině pro-
since jsme se my členové Střediska, 
sešli na slavnostním zakončení 14. 
Uměleckého maratonu, kde jsme 

nejenom zhodnotili jeho průběh 
a navzájem se poinformovali o bese-
dách a autorských večerech a dalším 
kulturním dění, na němž se podílí-
me v jednotlivých oblastech, ale po-
přáli jsme také našim jubilantům... 
8. prosince odvysílal hradecký roz-
hlas rozhovor s Marcellou Marboe, 
jehož první část byla věnována regi-
onální literatuře a problémům s její 
propagací a publikováním v dnešní 
době. Druhá část byla o tvorbě au-
torky a především o její nejnovější 
knize Mami, zabila jsem...

3. ledna zemřel spisovatel a náš 
dlouholetý člen Josef Plachetka. 
Za Středisko se s ním 8. ledna v Čer-
nikovicích rozloučili jeho přátelé, ko-
legové Milan Dušek a Josef Lukášek.

V lednu navštívil hradecký roz-
hlas Dragu Zlatníkovou v Jičíně, 
aby s ní pohovořil o jejím překladu 
prvního literárního díla slavného fil-
mového režiséra a herce Emira Kus-
turici „Cizinec v manželství“ (2016, 
Garamond). Rozhovor byl odvysílán 
20. ledna.

V Knihovně města Hradec Krá-
lové zazněl 7. února hudebně poe-
tický recitál, s názvem Láskolamy 
sestavený ze sbírek poezie Jindřicha 
Tošnera Nejisté vztahy, Láskolamy 
a Bezpečná vzdálenost. Verše před-
nesl autor a Adéla Víchová. Fran-
couzskými šansony doprovodila re-
citaci Martina Forejtková.

Připravujeme výroční zprávu, 
výroční schůze se uskuteční v dub-
nu, tam také členové dostanou první 
letošní číslo Kruhu – čtvrtletníku 
Střediska východočeských spisova-
telů. (vk)

KOUTEK CHOVATELE

Chcete mě?
Blíží se konec zimy. Mizí poslední 
zbytky sněhu. Ve vzduchu je cítit pří-
slib něčeho nového… Tak jako kaž-
dým rokem. Každé další ráno řvou 
ptáci o něco hlasitěji. I vaše srdce 
začíná tušit přicházející změny. A to 
jsou okamžiky, kdy je čas navštívit 
přeplněné útulky, vybrat si nějaké to 
zvířátko, kterých se lidé před zimou, 
ale zejména po Štědrém dnu, hro-
madně zbavovali.

Vždyť v těchto zařízeních je nesku-
tečné množství psů, koček, morčat, 
hadů, želviček, králíčků, opiček, ko-
ziček, prasátek, ale zejména, zejména 
básníků. Slitujte se nad nimi. Vždyť 
takový básník je tak bezbranné zvířát-

ko, že by měl být hájen nejen ochránci 
zvířat, ale i památkáři. Takový básník 
je neuvěřitelně skromný tvoreček, 
kterému stačí ke štěstí pouze váš 
obdiv. Nechte ho, prosím, odblešit, 
vezměte domů, zavřete do klece, kam 
mu připravíte misku pramenité vody, 
kůrku zvrdlého chleba, tužku a blok 
nepopsaného papíru, nejlépe A 4. Od-
mění se neskonalou vděčností.

Málokdo ví, že tato vzácná zví-
řátka, básníci, jsou na listině ohro-
žených druhů. Málokdo ví, jak jsou 
přecitlivělí, a jemné zacházení je ne-
zbytným předpokladem k tomu, aby 
přežili! Podestýlku jim vyměňujte, 
ale s taktem, každý pátý den. Jen tak 

si zachovají svoju lesklou srst a vzty-
čené slechy.

Jejich sexuální apetit je srovna-
telný s divokými králíky. Inteligence 
taky. Ale bobky mají tvrdší a kulatější!

Vaše trpělivost bude odměněna. 
Po šedesáti letech chovu básníka se 
stanete svědkem neuvěřitelné věci, 
neskutečného zázraku, bohužel, je-
nom v případě, že se tohoto požehna-
ného věku básník dožije. Což je prav-
děpodobnost tak dost mizivá..., ale 
buďme optimisty. Po šedesáti letech 
chovu se od básníka dočkáte nádher-
ných veršů. A to by ani nejinteligent-
nější králík nedokázal, i kdyby měl 
kulatější bobky! Alois Marhoul
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ČTENÁŘ, KTERÝ MÁ NOS

V knihkupectví jsem jako blondýna v butiku
Režisér Václav Marhoul je vášnivý čtenář. Sám říká, že 
v knihkupectví je jako blondýna, která přijde do butiku. Zkrátka 
doma má hory knih. A některé knihy se pak stanou Marhoulovým 
osudem – rozhodne se podle nich totiž natočit filmy.

První z vašich filmů Mazaný Filip byl 
inspirován Raymondem Chandlerem. 
Máte doma hodně detektivek?
Od Chandlera a Hammeta asi úplně 
všechny. Prvního Chandlera jsem 
četl, když jsme s kamarády v šestnácti 
jeli jednu slovenskou řeku. 

Filipa jste napsal v roce 1985 jako 
hru pro vaše domovské Divadlo Sklep. 
Proč jste se o deset let později rozhodl 
natočit film? 
Protože se mi nelíbilo, co z toho 
ve Sklepě vzniklo. Já v tom totiž ne-
hrál. A jednou jsem přišel jako divák 
a zhrozil jsem se, co z toho kamarádi 
vytvářeli. Co si tam přidávali: když 
jsem slyšel jak tam mluví o tom, že 
Filip musí do školky pro děti, naštval 
jsem se, hrozně jsme se pohádali a já 
to stáhl.

Pak se to ale objevilo v divadle znovu?
Ano, v roce 1994. Ale zase jsem s tím 
nebyl spokojen, pořád to nebylo, jak 
jsem to chtěl. To už jsem ale začal 
chápat, že v divadle mi to nevyjde ni-
kdy, že divadlo je proměnný tvar asi 
jako medúza. Takže jsem si usmyslel 
film.

Film Tobruk taky vznikl podle knihy. 
Jak k tomu došlo?
S malířem Jardou Rónou jsme byli 
jednou na horách v Rokytnici. Jar-
da ovšem zamarodil a musel zůstat 
na chatě. V knihovně tam našel kníž-
ku Rudý odznak odvahy vydanou 
v roce 1954. Když jsem se večer vrátil, 
hlásil mi hned: „Tohle si musíš pře-
číst.“ Já na něj koukal s velkou nedů-
věrou.

 Kniha s takovým názvem navíc 
vydaná v roce 1954…
Právě. Po nějaké době jsem se do ní ale 
s jistým zdráháním pustil. Byl jsem 
s dětmi na dovolené v Rakousku, čas 
na četbu jsem míval o půlnoci. Víčka 
mi obvykle po pár řádcích klesla. Tuh-
le knížku jsem ale otevřel – a do pěti 
ráno jsem ji měl přečtenou. A už jsem 
věděl, že z toho chci udělat film.

Co vás tak zaujalo? 
Je to příběh amerického autora Steve-
na Crana odehrávající se za války Se-
veru proti jihu. Příběh idealistického 
mladíka, který jde do boje na straně 
Severu a představuje si válku jako vel-
ké dobrodružství s happyendem. Jen-
že když se setká s realitou války, zjistí, 
že vše je jinak. Musí se vyrovnat se 
ztrátou přátel i s vlastním strachem, 
překonat se a nalézt spásu v sobě. 
Hned jsem viděl, že by z toho mohl být 
dobrý snímek.

Ale váš film vypadá trochu jinak.. 

SLOUPEK

Slovo o slově

Na počátku bylo slovo. Jistě, na po-
čátku bylo slovo, proto spolu 

mluvíme, proto čteme a píšeme, tele-
fonujeme si, dorozumíváme se dříve 
dopisy a dnes textovými zprávami 
a maily. Člověk je prostě tvor sloves-
ný, zejména ten, jenž se cítí být spi-
sovatelem. Slova se děti učí od rodičů 
poslechem a odzíráním, k čemuž je 
nezbytný osobní kontakt a vzájemná 
interakce. Z obrazovky počítače nebo 
z tabletu se žádné dítě řeči nenaučí.

Na počátku tedy bylo slovo. Slovo 
by mělo být přesné; nemá být řečeno 
jen tak do větru a bez předchozího 
uvážení, protože slovo zbrklé či ne-
uvážené způsobuje nedorozumění 
a nepochopení. K tomu, aby si lidé ne-
rozuměli, nepotřebují nutně odlišný 
jazyk. Stačí, představí-li si pod stej-
ným slovem něco jiného.

Slovo by mělo zaznít nahlas. Lidé si 
často slova jen myslí, a pak se diví, že 
na ně ostatní nereagují. Kdo chce, aby 
slovo přetrvalo, musí se postarat, aby 
bylo někým či něčím zachyceno, vte-
sáno, zapsáno, vytištěno. V opačném 
případě se slovo ztratí mezi ostatním 
hlukem v prostoru, jako kdyby ani slo-
vem nikdy nebylo. Taková slova tvoří 
slovesný smog.

Slova se v průběhu času mění. 
Mění se nejen jejich význam, ale ně-
která umírají, když už je lidé nevyslo-
vují, nepíšou a netesají, a jiná se ob-
jevují či rodí, aby se jimi daly označit 
věci nové a dříve nevídané. Nedávno 
naše úřady poslaly na smrt přechod-
níky, protože je stejně nikdo správně 
nepoužívá a děti ve škole jim nerozu-
mí. Někdo je tedy zakáže a zákaz vy-
jeví slovem. Nic lepšího totiž stejně 
nemá. Ale co zmůže slovo proti slovu?

Některé shluky slov jiným ubližují, 
urážejí a bolí. Jiné jsou plny hrubos-
ti a zášti. Některé už při vyslovení 
lžou, klamou tělem, zakrývají pravý 
význam nebo dokonce sdělují přes-
ný opak sebe sama. Člověk slovesný 
si pak zoufá, jako kdyby byl sám ne-
mocen. Jako kdyby ubližovali přímo 
jemu, protože jeho podstatou je slovo. 
A když větě chybí čárka, jako by slo-
vesnosti trochu ubylo.

Na počátku bylo slovo. Ale které? Je 
mnoho slov, jež mohla být oním prvním. 
Patrně Bůh. Ale možná také pravda. 
Nebo ano. Anebo ne. Možná dokonce 
dobrý den. Nebo na shledanou. Osob-
ně bych si přála, aby tím prvním slovem 
bylo něco prostého, jednoduchého, a při-
tom nezbytného, nezničitelného a trva-
lého. Třeba děkuji.  Daniela Kovářová

Ten příběh je nadčasový – mohl ho za-
žít nějaký Caesarův centurión stejně 
jako Napoleonův voják pod Moskvou. 
Mě bylo jasné, že já ten film natočím 
o českém vojákovi v období 2. světové, 
protože to je část historie, o níž nejví-
ce vím . A tak jsem to situoval do 11. 
Československého praporu, který 
opravdu bojoval u Tobruku. 

Mazaný Filip i Tobruk tedy vznikly 
na motivy knížek. Váš zatím poslední 
snímek, který má letos premiéru, 
je ale přímo přepisem světového 
bestselleru Nabarvené ptáče. Našel 
jste ho v knihovně?
Ne, na knížku mě opět upozornil ka-
marád – a shodou okolností, opět to 
byl malíř – Jirka David. 

Říká se, že tyhle osudy malého 
židovského kluka, který se snaží přežít 
ve válečném týlu, mohou šokovat svou 
brutalitou. 
Určitě to tak někteří lidé budou brát, 
nicméně doufám, že tam najdou i to 
hlavní. Ten román není lehké čtení. 
Číst ho poctivě je ale jako loupat ci-
buli, postupujete vrstvu za vrstvou, 
dozvíte se tam hrozně moc o tom, co 
je morální imperativ, kde končí a kde 
začíná zlo, co je podstatou lásky. Já se 
do té knihy skutečně zamiloval – jinak 
bych to nedokázal dokončit. Vždyť 
na tomhle filmu já pracuji už jedenáct 
let – a to přesto, že původně jsem vů-
bec nedoufal, že to natočím.

Jak to? 
Nevěřil jsem, že mi správci autorských 
práv Kosinského vůbec dovolí to nato-
čit. Sám autor tvrdil, že by to nechal 
natočit jedině Buňuela nebo Felliniho. 
A mezi těmi, co neuspěli, byl třeba 
herec a režisér Warren Beaty, filmař, 
který byl Kosinského kamarád a účin-
koval s ním ve filmu Reds (Rudí). Ale 
nějak se to podařilo – teď jen, aby film 
přijali diváci. Dušan Spáčil 
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FEJETON O PSANÍ

Miloslavu Šimkovi a Jiřímu Grossmannovi

Je psaní práce? Ano. A špatné psa-
ní? „Nu, když vám zaplatí,“ řekl mi 

kolega spisovatel.
A tolik anekdota, ale já sám vím, 

že psaní lze jako robotu označit jen 
někdy, a bavíme-li se jím, prací podle 
mě být přestává. Skutečný problém 
ovšem tkví v tom, že psaní nemusí být 
považováno za práci ani v případě, že 
jsme se ani trošku nebavili, ba tvrdě 
jsme dřeli. Ono je to s prací vůbec slo-
žité; a když si odmyslím ono úvodem 
zmíněné měření úkonů penězi, práce 
v podstatě definovat nejde. A přece to 
zde k tolarům bez ustání až nepoetic-
ky sklouzává!

„Vyprávím přátelům zábavnou 
historku,“ řekl mi Ondřej Neff, když 
jsme spolu psali knihu. „Jsou man-
želé. Pak se rozloučíme. Pracoval 
jsem?“

„Ne, Ondřeji.“
„A když za to dostanu zaplaceno?“

Jindy jsem se skutečně ucházel 
o práci. Kancelářskou. Došlo k poho-
voru. Odpovídal jsem solidně, ale při-
jat jsem přesto nebyl. Proč ne? Před 
pohovorem jsem si (chyba chybou-
cí!) přečetl příručku o tom, že by se 
v podnicích měli všichni snaživě dívat 
stejným směrem. „Asi jako manželé. 
Ne na sebe.“ Usedl jsem tedy na žid-
li a nekoukal testerovi do očí, nýbrž 
jsem koukal ke dveřím, k němu se sa-
mozřejmostí obrácen bokem. Dívám 
se, příteli, tvým směrem.

Nu, ale bylo to ke klice. A navždy 
mi utkvělo, jak personalista v jednu 
chvíli procítěně řekl: „Protože, to víte, 
je to služba!“

Ale každá práce přece není služba; 
nebo snad ano? Sloužil třeba Nezval?

Asi jak kdy, že. Ale Graham Greene 
rozhodně řekl, že spisovatel má být 
pískem v soukolí státu. Pobavilo mě 
také, když jsem se – někdy v letech 

devadesátých – rozhlížel kancelá-
řemi jisté firmy, abych byl nakonec 
dotázán, zda by se mi tam tedy líbilo. 
Přesnou náplň své činnosti jsem však 
stále neznal, a když jsem se zeptal, co 
bych konkrétně já dělal, dostalo se mi 
nezapomenutelné odpovědi, již jsem 
tenkrát (ani sám nevím proč) pova-
žoval za amerikánskou: „Sám si zde 
musíte práci najít.“ Záměrně neuve-
du, čím se firma obírala, ale vzpomí-
nám, že mi v jeden moment ukázali 
na jedny dveře, a s úctou řekli: „Tam 
je sám pan Tolar.“ A nato jsme bytem 
pokračovali dál, ale tu Tolar (sám šéf) 
vyšel a choval se ke mně bodře. Perso-
nalista nikoli. Byl jsem nakonec rád, 
že mohu svobodně jít, ale jak říkám, 
to ještě vládla divoká devadesátá léta 
a já se účastnil i šílenějších náborů. 
Jeden přítel mě před nimi sice varo-
val, ale já přesto v ta místa šel. Hned 
na začátku vstoupil do sálu mladík 

a prokráčel mezi námi voňavě a hezce 
oblečeně uličkou. Následovala slova 
jiných: „Viděli jste pana Tolara. Přišel 
k nám chudý. Nyní je úplně za vodou. 
Vydělal prodejem nádobí milion firmě 
– a sobě další.“

Po těchto zkušenostech jsem za-
čal snít o tom, že mám před oknem 
(poblíž kterého píši) důležitou bránu. 
Ve skutečnosti tam leží louky, ale já 
snil, že osud zasáhne a továrnu tam 
„zdvihnou“. I kvůli mně. Nechtěl 
jsem tam jít dělat, ale snil, že vždy, 
když zdvihnu oči od stránky, zavadím 
jimi o tu bránu a... Bude to hlídání. 
Placené. Jenže louky zůstaly a na mě 
zrovna klepal exekutor. Proč? Sám se 
rozmýšlím mezi čtveřicí možností. A. 
Neumím se prodat. B. Neumím psát. 
C. Nejenže neumím psát, ale neumím 
to ani prodat. D. „V nejlepším případě 
se oba mají rádi, ale pak to má zase tak 
šíleně slabou melodii...“ Ivo Fencl

RECENZE 

NEJLEPŠÍ HISTORICKÝ ROMÁN
Obec spisovatelů ČR přede dvěma lety 
iniciovala ustavení literární soutěže 
o nejlepší český historický román. 
Podle dohody mezi OS ČR a Klubem 
autorů literatury faktu byla tato akce, 
neformálně nazvaná Cena Vladimíra 
Neffa, organizačně převzata KALF 
a zařazena do Ceny Egona Ervína Kis-
che. OS ČR se však podílí na výběru 
nominovaných nejkvalitnějších titulů.

V letošním roce bylo nominováno 
sedm titulů: životopisný román Santi-
ni – Peklem duše k světlu světa od Jaro-
slavy Černé (nakl. Moba); křehký mi-
lostný příběh z konce 30. let minulého 
století, Mrazné květy na skle od Jiřího 
Hanibala (nakl. Knižní klub); dobro-
družné pokračování osudů Beneše 
z Vřesova v Království meče od Fran-
tiška Niedla (nakl. Moba); detektivní 
zápletka z r. 1618 Smrt budějovického 
hejtmana od Tomáše Sternecka (nakl. 
Moba); přesvědčivě zachycená špio-
nážní epizoda z 2. světové války Ope-
race Stonewall od Jiřího Šulce (nakl. 
Knižní klub); nápaditá detektivka 
Viléma Křížka Smrt má vůni inkoustu 
(nakl. Mystery Press); osudové oka-
mžiky z našich novodobých dějin Hu-
sité u Postoloprt od Jana Vávry (nakl. 
Bourdon).

Zvítězila kniha Smrt má vůni in-
koustu, oceněná pro originalitu, 

kultivovaný literární styl a brilantní 
zachycení atmosféry česko-německé 
Prahy v úsvitu 20. století. Cena za čes-
ký historický román, věnovaná odka-
zu Vladimíra Neffa, je in memoriam 
realizací původní myšlenky zesnulé-
ho významného člena OS ČR a jejího 
dlouholetého tajemníka ing. Pavla 
Weigela († 30. listopadu 2015). 

Františka Vrbenská

BÁSNÍK V NOCI ÚČTUJE
Miroslav Kubíček (1934), autor se-
dmnácti knih převážně veršů, ale také 
pověstí a pohádek, se narodil v Dol-
ním Městě u Světlé nad Sázavou, žije 
v Šumperku. Jeseníky a Vysočina jsou 
jeho erbovní krajiny, není se proto co 
divit, že v jeho verších jsou trvalým by-
dlištěm studánky, kameny, lesy, skály, 
doly, jámy, motýli, pupava… Žijí v nich 
a s ním, jsou personifikovány: poraně-
ný kámen (s. 21), vyhublé kameny (s. 
59). Básník souzní se svou zemí, je to 
básník dne, v noci pak účtuje…, v noci 
je blízko k duši (b. Noční les); s milost-
ným zaujetím generuje pozitiv krajiny 
a nakonec se uklání samotným slo-
vům. Hledá jejich vztahy, je okouzlen 
možnostmi zvuku, dovede si hrát: tr-
vání trapné / trpce trne (b. Trvalosti).
Také tvoří nová slovesa či podstatná 
jména slovesná odvozená od podstat-
ných jmen: žvanění oprátkuje (s. 23), 

prameny tempují (s. 47), podzim pod-
zimuje (s. 12), gejzírování (s. 88).

V podloží básníkovy tvorby stojí 
největší zjevy české poezie: vše roz-
plyne se v snivý vzdech… (Rispet 
o snění) jako když Mácha vypustí 
z dlaně motýla; za vílí úsměv / půjdu 
až tam… (b. Za chvíli) připomněl se 
Vrchlický… Báseň Upřímně stojí zato 
uvést celou: už nechci ani do Prahy / je 
tam příliš krásně / příliš všeho / příliš 
popliváno / a nemá tam / spící hrob /
můj rod.

V druhé polovině knížky se básník 
věnuje vodě. Lyrická próza – dalo by 
se říci. Kubíčkova voda je svěcenka (s. 
84), potočina (s. 75), je šťavnatá (s. 
80) a někdy hopsálkuje (s. 84), pra-
men je chlapínek (s. 76); s úctou při-
pomíná slova o vodě našich největších 
– Máchy, Nezvala, Biebla, Sovy, Ha-
lase,motto si bere ze Skácela, cituje 
z poezie japonské a ukázku prozaické 
výpovědi Oty Pavla či Jiřího Mahena. 
Kubíčkova poezie má v české poezii 
své pevné místo, je to stálice, byť na ni 
nejsou zaměřeny dalekohledy dychti-
vých návštěvníků soudobého literár-
ního planetária. 

Lydie Romanská

MAMI, ZABILA JSEM…
Řada čtenářů upřednostňuje knihy, 
které pobaví. Sice uvítají, když se 

z nich dozvědí něco nového, ale pře-
devším potřebují alespoň na krátký 
čas odvést pozornost od každoden-
ních starostí. Pro tyto čtenáře romá-

nový příběh 
Mami, zabila 
jsem… aneb 
příliš mnoho 
lásky není. 
Proč? Proto-
že je v něm 
mnoho otaz-
níků. Tak ne-
o d by t n ých, 
že snad není 

stránka, která by nenutila přemýšlet.
Otazníky jsou nabaleny na sil-

ný příběh. Není možné se od něj 
snadno odpoutat. Dočtení posled-
ní stránky a zaklapnutí knížky 
nevyvolá povznesený úsměv. Čte-
nář není povzbuzen. Je obohacen. 
A znejistěn. Protože otazníky se ne-
přestávají vznášet ve vzduchu stej-
ně tak, jako nejspíš i nad autorkou, 
která nepoučuje, ale zamýšlí se nad 
tím, co v současnosti znehodnocuje 
životy jednotlivců, ale především co 
může fatálním způsobem ovlivnit 
životy našich potomků.Jsou varo-
váním…

Zatím poslední kniha Marcelly 
Marboe je hluboce niterný a upřímný 
příběh. Iva Tajovská

Šéfredaktor Dušan Spáčil | Ilustrace archiv a Věra Kopecká | Grafická úprava Alice Neugebauerová | Korektury Lubor Falteisek 
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K tvorbě i vnímání umění patří kontemplace
Umělecké dílo v pravém slova smy-

slu nemůže vzniknout jinak nežli 
„rukou“ či obecněji působením čili 
tvorbou umělcovou. Umělec samotný 
pak ve svém niterném tvůrčím alem-
biku vychází apriori z informací, které 
k němu průběžně přicházejí z vnějšího 
světa. Ty se ale jeho nazíráním, vstře-
báním a následnou transformací stá-
vají nezbytnými metainformacemi, 
uměleckými zkratkami, aby následně 
byly daným inspirovaným alchymi-
stou Velkého Díla Múz proměněny 
v tvůrčí sdělení, potažmo v umělecké 
dílo, lhostejno již jakou formou nebo 
technikou. To celé jako tvůrčí proces 
zahrnuje jistou (a v zásadě snad ne-
konečnou) posloupnost či kontinuitu, 
ale klidně též i chaotickou kakofonii, 
a to ať již v tradičně užívaném smyslu 
hudebním, stejně jako třeba výtvar-
ném či literárním – a tak dále. Nicmé-
ně je nesporné, že každičkého umělce 
v procesu či průběhu vnímání a trans-
formace inspirací, tedy při procesu 
tvůrčím, provází řada nejrůznějších 
fází. Mezi nimi má pak nezastupitelné 
místo kontemplace. 

Ve svém zamyšlení o kontemplaci 
v umění vychází teatrolog PhDr. Jan 
Czech (viz Nostalgie umění, Praha 
1996) ze svých úvah o tvůrčím pro-
cesu, „…na jehož začátku je nepokoj, 
neklid, výkřiky, mluvení, zatímco po-
stupně dochází ke ztišení. Svět se při 
něm začíná člověku jevit jinak: jeho 
skutečnosti jsou očišťovány od ná-
nosů lidských předsudků a klamů. 
Tento stav je charakterizován klidem 
a mlčením. Toto mlčení však není 
prázdným tichem, otvorem, který je 
třeba zaplnit, ale prostorem, jenž je 
obsažen oslovujícím smyslem. Avšak 
k tomu, aby člověk mohl tento smysl 
vnímat, aby jím byl osloven, musí vy-
tvořit předpoklady: odmlčet se, vzdát 
se sama sebe, uprázdnit se. Takový 
postoj je základem duchovního ži-
vota. Křesťanská mystika ho nazývá 
kontemplací.“ 

V této souvislosti si ujasněme, že 
„...mystik touží po bezprostředním 
styku s vyšší skutečností, po sply-
nutí s prapodstatou všeho jsoucna,“ 
píše PhDr. Fr. Linhart ve svém Úvo-
du do filozofie náboženství (Praha 
1930). „Myšlení, které srovnává 
a rozlišuje, ukazuje stále na rozdíly 

mezi věcmi, mystik chce překročit 
meze a hranice obyčejného vědomí 
a chce se ztratit v nějaké vyšší vše-
obsáhlé bytosti, ve stavu mocného 
citového vzrušení, opojení, vytrže-
ní.“ A zatímco z hlediska křesťan-
ské mystiky se dá tato kontemplace 
vyložit zejména jako určitý (heide-
ggerovský) stav usebrání, mlčení, 
obnaženosti, odloučení člověka či 
jeho odpoutání od vnějších věcí svě-
ta a ve smyslu též východní meditace 
zbavení se zbytečných myšlenek, citů 
a představ, umělec nachází ve své 
kontemplaci mnohem hlubší rozměr. 

Kontemplace je primárně pozoro-
váním, zřením, obrácením se do své-
ho nitra. Prvotní „teorii kontempla-
ce“ najdeme již u Plotina, ale také 
třeba u Bernarda z Clairvaux či u Ri-
charda ze St. Victor (viz jeho dílo „De 
contemplatione“); v modernějším 
českém myšlení je pak asi největším 
představitelem tzv. „kontemplativ-
ní filosofie“ Vladimír Hoppe, který 
ve svém zásadním díle „Přirozené 
a duchovní základy života a světa“ 
(Praha 1925) hovoří mj. o „čisté 
kontemplaci“, která je podle něj „...
původcem nezávislosti, svobody 
a míru; v níž jest možnost pozvednutí 
nad svět; jest spojena s pocitem nej-
vyšší blaženosti. Subjekt kontempla-
ce přestává se postřehovati jakožto 
součást mnohosti a jakožto součást 
vlastního vědomí. Jest pozvednut 
nad sebe sama.“ Také Hoppe nicmé-
ně nachází čistou kontemplaci „...u 

pramene umělecké tvorby, u prame-
ne ontologické a intuitivní metody, 
dle níž akt myšlení splývá s aktem 
tvoření v jednu nedílnou jednotu.“ 
V této souvislosti mimo jiné rozvíjí 
obsah kontemplace v jakýsi divotvor-
ný hrnec, který do nás vnáší pocity 
nekonečného, neomezeného a věč-
ného života, kdy ani velký Hoppe 
neopomene zdůraznit, že „...vystup-
ňovaná kontemplace ke svému nej-
vyššímu stupni sluje ekstase.“ A prá-
vě ona extáze pomáhá „osvíceným“ 
umělcům odhalit nejhlubší podstatu 
budoucího díla. Není však ryzí pod-
mínkou tvůrčího procesu.

Harmonická kontemplace ve smy-
slu uměleckého nazírání přichází 
po prvotních „divokých“, složitých 
anebo třeba „rozervaných“ počitcích 
a vjemech, tedy osobních a osob-
nostních zážitcích i myšlenkách, jež 
nezbytně nadaného umělce apriori 
inspirují k potřebě tvůrčím způso-
bem vyjádřit nyní již transformova-
nou sumu zmíněných metainformací. 
A právě zde je kontemplace nenahra-
ditelným aktem tvůrčího procesu, 
neboť jen díky ní – ve zlomku sekundy 
či naopak v rozličně dlouhém (časově 
neomezeném) sledu – dochází k jaké-
musi zprůzračnění prvotních inspi-
rací, kdy tvůrčí duch vstupuje „za zr-
cadlo“ poznání původních informací, 
potažmo i metainformací, aby právě 
díky kontemplaci nahlédl pravou 
podstatu svého uměleckého zření 
a došel tak kýžené čistoty v průběhu 

oné alchymické proměny tvůrčího 
ducha, jež vykrystalizuje v konkrétní 
umělecké sdělení. Takový proces by 
bez kontemplativního či snad až me-
ditativního vhledu nebyl možný. 

Kontemplace v umění se ale ne-
týká jen tvůrce, nýbrž nezbytně též 
„vnějšího“ účastníka, konzumenta 
uměleckého díla, pozorovatele či 
„vnímatele“, jak mu říká teatrolog 
Czech: „Na začátku každého umělec-
kého díla je člověk pozván do světa, 
který je mu cizí, často diametrál-
ně odlišný od toho, ve kterém žije. 
S úžasem vnímatel uměleckého díla 
zjišťuje, že je pozván ke zvláštní účas-
ti. A tak s překvapením pozoruje, že 
ačkoliv ve světě uměleckého díla nic 
nevlastní, o nic nemůže přijít, ničeho 
a nikoho se nemusí do jisté míry obá-
vat, ale především se nemusí stracho-
vat o smysl událostí a činů, kterých se 
stává svědkem.“

Zde se nicméně nabízí důvodná 
námitka, že takový „vnímatel“ umě-
leckého díla se mnohdy identifikuje 
či dokonce ztotožňuje s postavami 
a dějem takového románu nebo dra-
matického díla, jehož se stává do ja-
kýmsi spoluproživatelem. Pod vlivem 
uměleckého díla si takový „vnímatel“ 
může doslova „hrábnout“ až na sa-
motné dno svého vnímání a prožívá-
ní, může zažít onen Hoppem zmíně-
ný stav nejhlubší extáze a podobně 
jako v nejhlubším kontemplativním 
vytržení může dokonce třeba i ze-
mřít – vlivem uměleckého díla. Vzpo-
meňme třeba jen, a tady i vzhledem 
ke kýžené kombinaci umění výtvar-
ného a literárního, příkladu závěreč-
ných řádků geniální „Obraz Doriana 
Graye“ od neméně geniálního spiso-
vatele (a zároveň dramatika) Oscara 
Wilda, kdy v hluboké kontemplaci 
prozření hlavní hrdina „vraždí“ svoji 
stárnoucí podobiznu na magickém 
obraze – a tím magicky i sám sebe. 

Tak či onak, jak říká Czech: „...
stojíme před zábleskem věčnosti, kte-
rým však náš lidský úděl prostupuje 
svou zvláštní melodií,“ což ovšem 
nevytrhujme z kontextu a vnímejme 
onu „melodii“ jako zážitek nejhlub-
ší kontemplace při tvorbě i vnímání 
uměleckého díla. Jedině tak můžeme 
dojít pravého osvícení skrze Múzy 
a Umění. Luboš Y. Koláček

PŘÍLOHA
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MEMY JSOU GENY PŘÍBĚHŮ

Fantastika v moderním literárním světě

Do sféry fantastiky náleží vedle 
prací méně ambiciózních knihy 

vyšší umělecké kvality a hlubokého 
myšlenkového záběru; ty ovšem ne-
jsou vnímány jako žánrové. Náležely 
by sem např. tituly z díla Franze Kaf-
ky, Kiplinga, Twaina, Shakespeara, 
Balzaca, de Saint-Exupéryho, Bulga-
kova, Karla Čapka, Vladimíra Neffa, 
Karla Poláčka.

Fantastika obsahuje memy (tj. 
kulturní obdobu genů) původních 
příběhů a kulturního podvědomí. 
Skrývá vzorce našich archetypálních 
reakcí, pradávné vize, touhy a trau-
mata dodnes živoucí. Hvězdné nebe, 
které v postmoderní civilizaci zastírá 
všemožný smog, podněcovalo kdysi 
otázky. „Kde jsme se tu vzali? Kam 
jdeme? Co nás ovlivňuje?“ 

Duší fantastiky je tušení zázraku. 
Mapuje jemné, stěží postihnutelné 
souvislosti a zákonitosti, které pro-
vázejí všední dny lidí; dotýká se hlu-
bin našeho nitra. V hledání a zkou-
mání neviditelného světa kolem nás 
se stává blížencem poezie. Básnické 
postupy a verše nejsou v žánru ničím 
neobvyklým.

Navzdory plytším, komerčnějším 
textům představuje fantastika ná-
stroj, kterým se tvůrce vyjádří volněji 
a niterněji k věčným dilematům víry, 
dobra a zla, života a smrti, sváru srd-
ce a rozumu, lidských vztahů, střetů 
kultur, konfliktů mezi mocí a svobo-
dou, i k psychickým traumatům.

Autor pracuje s vlastním pozná-
ním a zkušeností a s nezbytnými 

základy známé reality, kterou modi-
fikuje a vkládá do ní představy zro-
zené fantazií a imaginací. Přesto se 
automaticky předpokládá, že fantas-
tika znamená nereálno. Cožpak není 
i realistická, ba naturalistická belet-
rie mainstreamového proudu pozna-
čena autorovou fantazií?

Dá se lidské přebývání na Zemi, 
mnohovrstevnaté, obtížně pochopi-

telné a rozporuplné, popsat jinak než 
nástroji představivosti? Čím více toho 
poznáváme za pomoci prostředků 
špičkové vědy a techniky, tím výraz-
něji cítíme, že se pro porozumění pří-
rodě a vesmíru musíme vrátit k „fan-
tastickým“ kořenům naší existence.

Spekulativní fikce klade zásadní 
a kontroverzní úvahu: „Co kdyby…?“ 
Nejcitlivěji reaguje na změny ve spo-
lečnosti, civilizační tenze, směry vě-
deckotechnického a technologického 
vývoje. Fantastika ze svého základu 
funguje jako virtuální analytická 
a experimentální laboratoř. Není 
pouhým únikem.

Pomáhá porozumět jiné kultuře 
či odlišnému uvažování. Naruší po-
myslnou jedinečnost a nezpochybni-
telnost našeho subjektivního vidění 
univerza. Síla příběhů zprostředkuje 
tušení, či dokonce simulaci zážitků, 
k nimž čtenáři sami neproniknou, 
které však mohou příznivě půso-
bit na jejich psychiku a ovlivňovat 
schopnost sociální interakce.

Nebudeme se snažit změnit tento 
svět, pokud si nedokážeme představit 
jinou realitu… Františka Vrbenská

KOŘENY V NÁS

Co znamenají vzpomínky na naše dětství?

V poezii jsou prazvláštním způ-
sobem přítomny otisky našeho 

podvědomí. Nacházíme tu své vášně 
a zkraty činů, zklamaná očekávání 
i krátká, ba opravdu kratičká, vítěz-
ství. Ovšem také fascinace ošklivostí 
a zmarem, tak příznačná pro naši 
postmoderní dobu, občas výrazně 
do poezie prosakuje, to nelze popřít. 
Čím krutější, bizarnější pohled, tím 
více se mu tleská. Zdá se, že tento 
přístup řadu lidí baví. Co se to s námi 
stalo? Vypadá to jako podivné přita-
hování zlem, které se chvílemi zdá být 
všudypřítomné. Duše mnohých z nás 
je přitom už unavená těmi naplaveni-
nami myšlenkového a citového bláta. 
Jak ještě o těchto souvislostech může-
me uvažovat?

Je dobré uvědomit si, že zásobár-
nou velmi cenných citových zážitků 
různé intenzity a kvality je náš čas 
malin nezralých. „Nevyhánějte člo-
věka příliš rychle z chýše, kde strávil 
dětství,“ upozorňuje hloubavý básník 
Friedrich Hölderlin. Stává se, že je 
rodný dům ztracený, zničený, srov-
naný se zemí – zůstává však látkou 

k obydlí pro naše sny směřující k útlé-
mu věku. Znám takovouto neblahou 
situaci velmi dobře na vlastní kůži. 
Pěkná jednopatrová vilka v centru 
Radotína, kde měl můj dědeček Josef 
Holeček svou drogerii, musela uvol-
nit místo panelákovému sídlišti a byla 
srovnána se zemí. Stála na nádher-
ném místě u parku a potoka, pod le-
sem, a já ji stále vidím v různých obra-
zech před sebou. Žádnou vzpomínku 
z tohoto domovského prostředí jsem 
v průběhu života nepoztrácela. Do-
konce i můj bratr, světoběžník Mirek, 
po návratu z Německa a Ameriky, 
kde strávil řadu let, toužil mít alespoň 
model našeho ztraceného rodného 
domu. Chápu, co cítil, co ho oslovo-
valo a bolelo, a také povzbuzovalo.

Když se člověk zastaví a zamys-
lí, zavzpomíná, pochopí, že objevil 
výživnou půdu pro vzpomínky, pro 
„péči o duši“. Většina z nás si asi pa-
matuje své rané pocity, atmosféru 
rodiny. Máme svá snění a v nich jsme 
sami sobě nejvěrnější. Naše činy se 
mají živit i našimi sny. Dětství nás 
oslovuje, vnitřně v nás roste. Je pře-

kvapivě svěží. Jeho znovuprožití 
ve vzpomínkách je žádoucí a svým 
způsobem očistné. Strom osudu za-
koření hlouběji. „Prožívám velkou 
úlevu. Vracím se z dlouhé cesty a na-
byl jsem jistoty: dětství člověka vznáší 

otázku celého života; úkolem zralého 
věku je nalézt na ni odpověď,“ přizná-
vá belgický básník a prozaik Franz 
Hellens. Dokážeme i my inspirova-
ně hledat odpovědi ve vzpomínkách 
na své dětství? Olga Nytrová


