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NOVINY OBCE SPISOVATELŮ

NÁŠ TIP

NOVÉ KNIHY členů 
Obce spisovatelů
Jan Bauer: KRÁL MÁ STAROSTI, 
MOBA, historický román
Ladislav Beran: NĚKDO Z VÁS JE 
VRAH, PÁNOVÉ, MOBA Krimi 
povídky
Luboš Koláček, Markéta Vavřinová: 
60 KOSTLIVCŮ ZE SKŘÍNÍ 
SLAVNÝCH, Nakladatelství Bondy, 
skutečné příběhy
Iva Tajovská: HOŘÍCÍ NEBE, 
Prostor, román
Miroslav Kubíček: V JISKŘIVÝCH 
CHVÍLÍCH, Oftis, poezie
Jana Bednářová: PRÁVO PRVNÍ 
NOCI, J. B., poezie
Antonín Šlechta: KURVÁLE, nakl. 
Kmen, krátké prózy
Jaroslava Pechová: OTISKY 
ÚSMĚVŮ, Ritareklama, povídky
6 autorů: DNES JEŠTĚ NEZAPADÁ 
SLUNCE NAD ŽELEZNÝMI 
HORAMI, město Chotěboř, 
antologie.
57 autorů: PEGAS NAD 
BROUMOVEM, Věra Kopecká, 
antologie

(Pokud chcete, aby se i vaše kniha 
objevila v této rubrice, napište nám  
své tipy.)

ÚVODNÍK

Když mi zbyl den
Navštívil jsem jeden stát. Záměrně ne-
říkám který, ono to není moc důležité. 
Natáčel jsem tam rozhovory, živím se 
hlavně novinařinou. Na konci mi ale 
zbylo trochu času, a tak jsem se pokusil 
kontaktovat jejich spisovatelský svaz. 
Po dohodě s naším předsedou. Vztahy 
mezi našimi a jejich autory i spolky se to-
tiž v současné době bohužel rovnají nule 
– a tak jsem si říkal, že bych s tím mohl 
za OS něco udělat. 

Dovolal jsem se jen asistentce. Vy-
světlil jsem jí, že jsem člen Rady české 
Obce spisovatelů a že mě profese přivála 
do jejich města. „Budu tu ještě jeden den, 
nemohl bych se sejít s někým z vašeho 
vedení?! Čistě jen k neformální informa-
tivní schůzce,“ zeptal jsem se zdvořile. 
Velmi komisní dáma mi sdělila, že to 
v žádném případě není možné. Mám si 
podat písemnou žádost! Během několika 
týdnů mi prý odpoví – pokud tedy jejich 
potentátům vybude čas. Otrávila mě.

Pravdou je, že jejich svaz má několik 
tisíc členů – a naše Obec pár desítek přes 
sto. Ale na druhé straně komunikace 
mezi spisovateli, tedy tvůrčími lidmi – to 
je přece vždy užitečná věc, ne?! Knihy ani 
myšlenky by přece neměly znát hranice?! 
A Obec spisovatelů České republiky má 
tradici a co nabídnout. No, v onom svazu 
si to nemysleli. I přes mobil jsem cítil ten 
dlouhý nos, který na mě dělají.

Nakonec jsem ale přece uspěl. I v oné 
zemi, tak jako u nás, mají spisovatelskou 
komunitu roztříštěnou, kromě mamu-
tího svazu tam existují i další spisova-
telská sdružení. Jedno z nich naopak 
možnost setkání vřele uvítalo. Hned od-
poledne po zavolání jsme si dali společné 
kafe. Debata byla živá , věřím, že z toho 
mohou vzniknout zajímavé možnosti vý-
měnných cest a překladové spolupráce...

Snad je možno si z toho vzít i pona-
učení pro práci naší Obce. Jistě, nejsme 
megaorganizací jako kdysi Svaz spiso-
vatelů. Nejsme ani odborová ústředna, 
která mohla dát každému členovi vánoč-
ní kolekci – naopak, potřebujeme najít 
nové zdroje pro svou činnost. Ale jako 
středně veliká profesní obec, toho času 
navíc ve stavu vývoje, můžeme být mno-
hem akčnější a pružnější než petrifiko-
vaní giganti. Pojďme na tom zapracovat 
– a pak si vytvoříme i nové možnosti pro 
naše sdružování. A psaní.

Dušan Spáčil

„Nos má vždycky pravdu.“ Pinnochio

SOUTĚŽ

S humorem se lépe žije
Humor je neopominutelnou součástí 
literárních příběhů, vždyť česká li-
teratura má v tomto oboru bohatou 
tradici – stačí připomenout díla Jaro-
slava Haška, Karla Poláčka, Jaroslava 
Žáka či Josefa Škvoreckého. A když 
v jakékoli společnosti vyslovíte slova 
Saturnin, Černí baroni nebo Jára Ci-
mrman, vždycky se najde někdo, kdo 
si vzpomene na nějakou citaci z onoho 
literárního či dramatického díla…

Obec spisovatelů ČR humoristic-
kou tvorbu českých autorů podpo-
ruje, a tak i letos uspořádala soutěž 
o nejlepší humoristickou knihu. Sou-
těží se už posedmé o Cenu Miloslava 
Švandrlíka, porota právě vyhodno-
cuje nejlepší z knih českých autorů 
vydaných v roce 2018. Připomeňme, 
že pro leckteré psavce může dobré 
umístění v soutěži znamenat význam-
ný krok v jejich další kariéře. 

Do letošního ročníku nakladatel-
ství i sami autoři přihlásili jednad-
vacet knih! Hlavní Cenu Miloslava 
Švandrlíka získal prozaik, dramatik 
a publicista Ivan Kraus, který žil léta 
v zahraničí, za knihu Soukromý Ho-
llywood, zvláštní cenu poroty obdržel 
hudebník, textař a malíř Ivan Mládek 
za knihu Ivan Mládek obrazem i slo-
vem. Druhou cenou byla odměněna 
Daniela Kovářová za humornou pří-
ručku Jak chovat muže a třetí cenu 
získal Jiří .Růžička za knihu Šťastnej 
jako blecha. Čestné uznání si odnes-
li Michael Třeštík za dílo Ledaže se 
spletu, Boris Pralovszký za černohu-
morný román Nohama napřed a slez-
ský autor Václav Valášek za vzpo-
mínky Gizdi a koltuni aneb Historky 
dětské.   Soudím, že pan Švandrlík by 
měl z oceněných děl radost. 

Lubor Falteisek, předseda poroty

č. 3/2019 PROSINCOVÝ

Čtenář, který má NOS
Luděk Sobota, herec a komik. Roz-
hovor s tímto bavičem – a čtenářem 
najdete na straně 3

„Prohrabali skříně, vytahali zásuvky  
a úplně předělali hlavní postavu  
v manželově novém románu.“

PříNOSný  rok 2020

přeje redakce!
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REGIONY

Sborník v barvách života
Tradiční setkání členů Střediska vý-
chodočeských spisovatelů se konalo 
v prostorách Občanské záložny v Pře-
louči pod záštitou Ireny Burešové, sta-
rostky města. Přítomna byla i Michae-
la Matoušková, starostka obce Řečany 
nad Labem. Po oficiálním zahájení 
přivedla Věra Kopecká na jeviště své 
hosty, kteří se zúčastní Dnů poezie 
v Broumově – Jekatěrina Poljanská 
z Petrohradu, Sergej Šelkovyj z Char-
kova, Beata Kuracinová-Vargová 
z Trnavy, Miroslav Kapusta z Bánské 

Bystrice. Po krátkém představení se 
četly básně: Věra Kopecká česky, au-
toři ve svém mateřském jazyku.

Po svém vystoupení odjeli hos-
té s Věrou Kopeckou na besedu 
do knihovny města Hradec Králové 
spojenou se křtem nového sborníku. 
Slova se ujal Doc. Jiří Hrabinec, edi-
tor této knihy nazvané 26 + 7 (Dvacet 
šest východočeských autorů a sedm 
ilustrátorů). Ukázky z textů sborní-
ku přečetly Marcella Marboe a Eva 
Černošová  (vk)

NOVINKA

Spolupráce s Portou
Štáb Porty na základě podnětu člen-
ky Rady OS ČR Hanky Hosnedlové 
projednal a bez výhrad schválil ná-
vrh Obce spisovatelů týkající se sou-
těže o nejlepší text z autorské Porty. 
Tato informace se objeví už v pro-
pozicích hudebního festivalu Porta 
na rok 2020. Přihlašované písně 

budou průběžně předávány komi-
si Obce spisovatelů, v níž zasedne 
Olga Nytrová, Ondřej Hník a Hanka 
Hosnedlová. Komise zaslané texty 
vyhodnotí a určí vítěze. Cena OS ČR 
bude předávána během hlavního 
koncertního programu Porty v červ-
nu 2020.  (hh,ds)

REGIONY

Broumov byl světový
XX. Dny poezie byly 18. 10. slav-
nostně zahájeny v Opatském sále 
Broumovského kláštera pořadem, 
v němž se představilo téměř 50 au-
torů z Čech, Polska, Slovenska, Ně-
mecka, Ruska a Ukrajiny. Zahájení 
předcházelo 8 besed s dětmi a mláde-
ží, které se uskutečnily 16.–18. října 
v Polici nad Metují, v Hradci Králové 
a v Broumově, a také tři setkání s ve-
řejností – v Broumově, Hradci Králové 
a v Přelouči v rámci Východočeského 
uměleckého maratónu Střediska vý-
chodočeských spisovatelů. Setkání se 
zúčastnili především zahraniční hosté. 
Tvůrčí dílny a rozhovory se probíhaly 
v Obecním domě v Křinicích, kde vět-
šina účastníků bydlela a také se stra-
vovala. Součástí letošního ročníku byl 
výjezd do Polska, kde účastníci shlédli 

polsko-českou výstavu Krajobrazy 
pogranicza a kde se opět všichni pre-
zentovali ukázkou ze své tvorby. Jako 
v uplynulých letech byl v rámci festi-
valu vydán sborník všech přihlášených 
autorů, tentokrát s názvem Na kří-
dlech slov, který zahrnuje více než 
70 básníků z Čech (30), Polska (32), 
Slovenska (7), Ruska (2), Ukrajiny (1), 
Německa (1), USA (1). Kromě toho 
jsme spolu s Antoni Matuszkiewiczem 
připravili rozsáhlou antologii (394 
stran) zahrnující 53 vybraných auto-
rů, účastníků Dnů poezie v Broumově 
v letech 2010–2019, celou dvojjazyč-
ně česko-polsky, nazvanou Pegas nad 
Broumovem. Zahrnuje 25 českých, 
22 polských, 5 slovenských a po jed-
nom autorovi z Bulharska, Litvy, Rus-
ka, Ukrajiny a Vietnamu. (vk)

ZAMYŠLENÍ

Srdce básníka
Ráda se vracím k veršům básníků, 
kteří mne v mládí ovlivnili. Dnes 
jsem si (a nikoli necíleně) našla 
báseň Jiřího Wolkera U rentgenu. 
Snad proto, že za dva dny bude 
i mne lékař zkoumat, nahlížet 
do mne, avšak ne rentgenem. Jed-
na kamera projde jícnem a zaměří 
se na západní polokouli srdce, dru-
hou mi krevním řečištěm dopraví 
do jeho centra.

V básni U rentgenu se dělník 
pod pronikavými paprsky ptá léka-
ře: „Pane doktore, tak těžko mi je / 
jako bych v prsou olovo měl a zmije. 
/ Otevřete tělo mé paprsky zářivými 
/ a povězte, co vidět mezi nimi!“ Lé-
kař odpovídá a nakonec vyslechne 
poslední, naléhavou dělníkovu vý-
zvu, aby se podíval hlouběji a vzá-
pětí řekl, co našel: „Nejtěžší břímě 
naleznete tam. / Sotva je unáším. 
A jsem si jist, / až spadne, že rozky-

mácí zemi.“ // „Nejhlouběj, chudý, 
vidím nenávist.“

V dějinách člověka se řeší stále 
stejné lidské otázky. Mění se jen od-
povědi a ty přicházejí vždycky první. 
Odpověď na soudobé problémy zná-
me. A řešení?

Představila jsem si sebe. Dok-
tor se pomalu dobírá centra mého 
pulzujícího srdce a já se odevzdaně 
a s nadějí ptám: „Co tam vidíte, pane 
doktore?“ Očekávám jinou odpověď, 
než je zpráva o stavu mých chlopní. 
Jsem si jista, že odpoví: „ Vidím tam 
to, čím žije i hyne srdce básníka, vi-
dím tam lásku.“ 

A tak si krátím Wolkrovu báseň 
o šest veršů a jako poslední zůstává 
ten, který by mohl být mým životním 
krédem. Je to věčná a právoplatná 
odpověď: „Srdce lehčej smrt dovede 
snést / než nemilovat.“ 

Lydie Romanská

SOUTĚŽ

Příběhy a Poezie okřídlených kol
Literární skupina ČZS FISAIC vy-
hlašuje sedmý ročník železniční 
knižní antologie Literáti na trati, 
která je příležitostí pro všechny au-
tory, kterým je námětem, múzou 
či inspirací prostředí kolejí, vlaků 
a cestování. A stejně jako vloni, tak 
i letos budou knihy dvě: „Příběhy 
okřídlených kol“ a „Poezie okřídle-
ných kol“.

Povinností soutěžících bude do-
dat daný počet stran a odkoupit ale-
spoň dva výtisky knihy. Uvítáme 
ukázky z knih, poezii i prózu, pohád-
ky, povídky, kresby či fotografie. Při-
dat se může každý! Jedinou podmín-
kou je naplnění názvu knihy – jsme 

„Literáti na trati“. Ať už profesí či 
láskou k železnici.

Podělte se o svoje dílo s ostatními. 
Staňte se součástí naší party a vy-
tvořme společně další díl antologie 
známých i neznámých autorů, které 
spojuje souprava dobře rozjetého 
mezinárodního vlaku! Seberte tedy 
odvahu a pojďme do toho! „Stojí to 
za to!“

Další informace získáte na webu 
http://obecspisovatelu.blog.cz, rub-
rika: Soutěže a příležitosti, článek: 
Ve znamení okřídlených kol. Dále 
na e-mailové adrese: frantisek.tyl-
sar@obecspisovatelu.cz nebo na tel. 
Čísle +420 776 58 2331. (ft)
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ČTENÁŘ, KTERÝ MÁ NOS

Povídka? Na jeviště nepatří!
Luděk Sobota (76) jen nejen komik a herec, ale i autor vtipných textů. 
Napsal scénáře ke dvěma fimům (Ještě větší blbec, než jsme doufali 
a Nebát se a nakrást). A vydal i čtyři knihy – tou zatím poslední je sbírka 
povídek Holé a trapné dýchání.

Pamatujete si, jakou jste měl oblíbenou 
knížku v dětství? . 
V dětství jsem měl rád Ferdu Mraven-
ce, později Káju Maříka a Vinnetoua 
od Karla Maye.

Ovlivnila nějaká kniha Vaše herectví?
Myslím, že moje hraní, především v po-
sledních letech, ovlivnil indický mystik 
Osho.

S Miroslavem Šimkem jste vydali 
i knížku povídek. Jak vznikala? 
Psali jste podobně spolu, jako Šimek 
a Grossmann? 
Pokud máte na mysli knížku Jak vyro-
bit bumerang, tak tam byly jenom po-
vídky pro děti. Ostatní věci byly naše 
dialogy a trialogy. Já totiž, pokud jde 
o povídky, jsem toho názoru, že na je-
viště vlastně nepatří! Od toho je autor-
ské čtení. A co se týče metody psaní- se 
Slávkem jsme přebrali ze spolupráce 
Šimka a Grossmana právo veta. A čas-
to jsme ho využívali.

Scénky si píšete celý život . Hodně 
z Vašich úspěšných legrácek je ale 
spojeno s Vaším jedinečným přednesem 
Jak těžké je převádět Váš humor 
do knížky? 
Kdysi, v liberecké Ypsilonce, jsem 
si často monology vymýšlel přímo 
na scéně. Později jsem se na to připra-
voval tím, že jsem si na papírek něco 

SLOUPEK

Co trápí české 
spisovatele?  
Díl první – nápad!

Diskuse s kolegy spisovateli mě 
inspirují k zamyšlení, co všech-

no trápí české spisovatele. Ne že by 
všichni spisovatelé trpěli stejně, ale 
i tak lze nit společných trampot občas 
nalézt. Pojďme se na tedy ně podívat. 
Začneme tím, čím spisovatel začíná – 
totiž nápadem.

Kde se vlastně berou? Je někde 
omezený či bezedný pytel, z něhož 
spisovatelé nápady vytahují? Nebo 
skutečně existuje jen základních šest 
příběhů, jež neustále recyklujeme? 
Každý má jinou odpověď a každý 
s nápady různě bojujeme. Někdo má 
sešit, který ani na spaní neodkládá. 
Jiný používá metod mnohem sofisti-
kovanějších – tak třeba David Gruber 
má papírovou kartotéku. Jiný, nápadů 
prost, je krade jiným. Další potřebu-
je absint, inspiraci, vnuknutí, téma, 
zadání nebo příběh. Zdenka Ulčová 
Gallová píše jen o tom, co sama pro-
žila. Ondřej Neff prý někde řekl, že 
přijde-li nápad, je nejtěžším úkolem 
spisovatele posoudit jeho použitel-
nost. Tedy nač se ten nápad vlastně 
hodí. Na krátkou povídku? Na nove-
lu? Na román? Na fejeton? 

Já mám s nápady zase jinou obtíž. 
Jsem jimi totiž ze všech stran zavale-
na. Klienti mi vyprávějí tolik příběhů, 
a tak zamotaných, že kdybych je po-
pravdě použila, nikdy by jim čtenář 
neuvěřil. Anebo zaslechnu v kavár-
ně dvě tři věty od sousedního stolu, 
a hned je nápad na světě, podobně 
jako když jedu tramvají a naproti mně 
sedí krásná Japonka v emo oblečení, 
čtoucí Nietzcheho, navíc v češtině, 
a na klíně jí sedí vypasený bišon ostří-
haný přesně dle poslední módy. Kde 
se tu vzala? Proč ta zvláštní vizáž? Co 
ten pes? A fantazie začne doplňovat 
odpovědi. Jinou inspiraci poskytují 
lidé telefonující. Nebo děti. Senioři. 
Dvojice, které se líbají. Anebo doha-
dují…

Nápad je možná jenom první krok, 
ale vybrat ten správný mezi stovkami, 
které pozornost neustále přitahují, 
je stejně obtížné jako pro jiného ná-
pad vymyslet, zachytit nebo udržet 
do druhého dne. A honem zapsat, 
abychom ho nezapomněli.

Možná je mnohem důležitější jeho 
zpracování. Ale o tom zase něco málo 
příště.

Daniela Kovářová

poznamenával, ale na scéně jsem to 
stejně rozvedl podle toho, co mě na-
padlo. V Semaforu na takovou impro-
vizaci nebyli zvyklí, tak jsem si ty věci 
psal - a se Slávkem už úplně cíleně. Vy-
mýšlení krátkých komických útvarů mi 
problémy nedělá. Je pravda, že raději 
píšu ještě s někým, protože mám zpět-
nou vazbu. Když něco vymyslím a ten 
druhý se směje, baví mě to. V poslední 
době, ale nikoho takového po ruce ne-
mám, tak to píšu sám. Ale musím se 
nutit. Přece jen jsem už krapet líný.

Nedávno Vám vyšla nová knížka 
Holé a trapné dýchání. O čem je, jak 
vznikala a proč jste ji vlastně vydal?
Už na počátku knihy ten název vysvět-
luji. Je to trochu slovní hříčka. Kdysi 
jsem absolvoval holotropní dýchání 
u paní Badoučkové, asistentky profeso-
ra Grofa, který to vymyslel. Ten pán žije 
v Americe, ale je původem Čech. Holot-
ropní dýchání je zvláštní zážitek. Člověk 
se při tom prý dostane až do prenatál-
ního stavu a promítne se mu celý život. 
Konkrétně podle mne tedy včetně smrti. 
Ale s úsměvem jsem vcházel do hrobky 
někde v New Yorku. Proč zrovna tam, 
to nevím. Že bych byl do New Yorku za-
milován, to ne. Knihu jsem vydal proto, 
že se v ní zvláštním způsobem projevují 
moje životní zážitky.

Kdo je vaším prvním čtenářem?
Mým prvním čtenářem je moje žena.

Kde píšete své texty?
Někdy doma v pokoji, někdy – když je 
teplo, tak na zahradě. A jen výjimečně 
i v pracovně.

A co vy čtete ve volném čase? Tedy 
mimo novin, časopisů a účtenek?
V poslední době mám rád knihy Aleny 
Mornštajnové, Petry Soukupové. Mezi 
mé oblíbené autory patří i francouzský 
spisovatel Michel Houellebecq.

Dušan Spáčil
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FEJETON

Uložím ho tam, kam patří 

Nepochybuji o tom, že znáte Šlit-
rovu a Suchého písničku ze sta-

rého Semaforu o zakoupeném knotu 
a spoustě dalších věcí bez praktického 
využití. Jako jsou dvě levé rukavice, 
vystřelený brok, mince po mamince 
nevlastního strýce a podobně. Ale 
podstatný je tady refrén: Uložím je 
tam, kam patří, za rok, za dva nebo 
za tři budu rád, že je mám... A tohle se 
dá tvrdit i o většině z nás.

Jen málokdo se totiž dokáže opros-

tit od formulky: To se může ještě ně-
kdy hodit. Některé věci mají pro nás 
jakýsi vzdálený podtext, k jiným nás 
váže citový vztah a mají cenu jen vý-
hradně pro nás samotné. Tenhle oblá-
zek vám připomíná prázdniny s první 
láskou, vylisovaná růže taneční, růžo-
vý dopísek kamarádku ze základky, 
pouťový prstýnek z letního tábora, 
lasturka od moře, pramínek vlasů 
prvorozeného... A takovým nesporně 
přitažlivým muzeem minulosti jsou 

i krabice s fotografiemi. S nimi se vra-
címe do dob, kdy jsme byli ještě mladí, 
štíhlí a plní nadějí. Ty mají ještě jakž 
takž šanci na zachovaní příští genera-
cí. Obdobně třeba jako knihy.

Ovšem většina ostatních věcí jako 
by najednou s odchodem jejich majite-
le ztratila barvy, obsah a smysl. Když 
se pak dědicové prohrabují krabicemi 
a deskami toho, co vyplňovalo něčí 
život, s údivem vysílají do jemných 
obláčků prachu stále stejnou otázku: 

Nač to ten člověk vlastně schovával? 
A paměť uložená v podivném nesou-
rodém obsahu krabic a obálek putuje 
do sběru nebo popelnic. Tajná mluva 
skrytých významů pro ně totiž zůstá-
vá utajena, protože si je prostě neo-
džili. Ale nepochybně někde ve spod-
ní zásuvce psacích stolů a skříní už 
začíná pomalu vznikat i jejich soukro-
mé muzeum vzpomínek, zakletých 
do drobnůstek. 

Hanka Hosnedlová

Šéfredaktor Dušan Spáčil | Grafická úprava Alice Neugebauerová | Korektury Lydie Romanská 
ZDARMA pro Obec spisovatelů tiskne Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o. v Novém Městě nad Metují, www.vhprint.cz

SLOVENSKO

Pět pozoruhodných básníků od Dunaje 
Pár slov o básnících od editorky a překladatelky publikace „Být knihou 
a v rukou se ti otevřít“ – výběru z tvorby pěti slovenských básníků, knihy 
podpořené NF OS.

Olga Gluštíková. Tu jedinou neznám 
osobně. Okouzlila mě svou poezií, je pro 
mne originálním hlasem, osvětluje, umí 
pojmenovat a povyšuje to, co dělá ženu 
zdánlivě druhořadou, protože plodící. 
Dělá vivisekci na pojmu ženství a ve vý-
sledku, přestože je jí občas na obtíž, vy-
náší je jako eso. „Menstruuji, tedy jsem.“ 
Je v tom sarkasmus, úsměšek nadsázky, 
možná i bolestná grimasa, je v tom i vůle 
získat víc než jen přitakání uznávanému 
údělu ženy; právě žena je schopna cítit 
i nabídnout víc. Nikoli podobat se muži, 
ale uvědomit si, možná i protrpět svou 
odlišnost, ale vzít ji jako nadhodnotu. 
Babička v mrazáku, sukně v blátě, báseň 
jako podprsenka s vycpávkami, žena se 
zamlčeným podmětem… originální mo-
tivy, silná východiska a přirozené závěry. 
Cit.: „Děloha / jako prastarý / kámen…“ 
Prastarý kámen, křemen, žula, vejce 
země, svébytné, plné, vitální, pokračují-
cí… Ženská poezie? Nikoli, lidská, nena-
hraditelná, silná. Olgo, děkuji – i za sebe. 
Etela Farkašová. Uznávaný pojem 
ve vědě, ve vysokém školství i v poezii. 
Při prvním čtení jejích básní překvapí 
slovník prokládaný odbornými a cizími 
výrazy, jenž ukazuje spíše na uhranutí 
řádem analýz a kontextů, než svobodou 
metafor. V korespondenci k tomu napsa-
la: cit.: „odbornými výrazmi som chcela 
zdôrazniť kontrast medzi dvoma spôsob-
mi uchopovania sveta....hudba nepotre-
buje pojmy, kategórie... analýzy... čiže 
ako opozitum...“ Čím víc jsem se začíta-
la, nacházela jsem ty motivy rozechvělé 
podložím pronikavých vhledů, cílenou 
snahou po nejprostším dně slov, touhou 
po zemitých východiscích a lidsky plných 

závěrech. Hledání pevného bodu nejen 
v sobě patří k znepokojivým, obecně 
platným existenciálním otázkám básníř-
ky. Své ženství nezkoumá, pociťuje ho 
především v konfrontacích s mužem, ne-
upírá mu jeho přednosti, ale neostýchá 
se těžit z jeho slabin, používá jeho zbraní, 
splývá, vyjadřuje se intelektem. O to má 
svou pozici těžší. 
Štefan Cifra. Citlivý rodák z Komjatic, 
který svému rodišti připravil jako šéf-
redaktor a spoluautor 800-stránkovou 
monografii vymezenou letopočty trvání 
obce: 1256–2006. To o něm mnohé vy-
povídá jako o člověku i o básníku; poezii 
má za spojence, spolupracuje s ní jako 
s bytostí, s níž chce vynést na světlo 
všechno, čím je lidský rod povznesen, 
s ní chce poopravit neutěšený stav světa. 
Jeho se ještě nedotkla skepse, že všech-
no už bylo řečeno, že nemá smysl brát se 
do nekonečna za lidské ideály, on jako by 
si ani nevšiml té tisícileté snahy lidstva, 
jde k poezii jako důvěřivý bratr, kterému 
by stačila kůrka chleba, dlaň vody, který 
by nabídl všechno své za uzdravení své 
sestry, za změnu v myšlení člověka, kte-
rý štve bezbrannou lišku, který se pachtí 
za mamonem a věcmi, jež nepotřebuje. 
Možná, že už to skutečně bylo řečeno, 
ale Cifra nepoleví, dokud se nedostaví 
výsledek, změna, je to hrdina trpělivos-
ti, kněz opravdovosti a až na posledním 
místě spekulativní poeta.
Miroslav Bielik. Pořádný člověk, žádná 
třtinka. Pracuje do úpadu, stará se, patří 
k těm, díky jimž se na Slovensku poezii, 
která se k němu osudově přimkne, spole-
čensky daří. Ve své tvorbě těží z mnoho-
vrstevné skutečnosti, z vlastních kořenů 

a z poselství předchůdců. Uvědomuje si 
neúprosné plynutí času, tím hlouběji se 
vydává k sobě, konfrontuje se, moudře 
opouští přehledné perspektivy zavede-
ných cest, těží slova z žároviště pokorné 
lásky k otci, k ženě, k oprýskaným výbě-
hům starých bratislavských mostů jako 
pilířům kontinuity milovaného města, 
slova obdivu k výsledkům lidského myš-
lení i představivosti, koří se osobnostem, 
které ho ovlivnily, filozoficky je reflek-
tuje, hledá spojitost mezi nimi a sou-
časností, mezi nimi a sebou; s obdivem 
nese k budoucnosti zástavu slovenských 
básníků. Je z těch, který neklame, poezii 
se věrně otevřel, nese ji jako skrytou stá-
ložárnou částici, jíž se zažíhá, pomocí níž 
vypovídá a pro niž u všech soudů svědčí.
 Ján Tazberík. Nabírá své světlo z jiného 
soudku. Je z básníků, kterým Bielik říká 
„nadrealisté“, neopírá se o známé sku-
tečnosti, nechce lapidárně za nic bojo-
vat, nic napravovat, jde mu o svébytnou 
poezii, jak ji definovali mistři literárních 
teorií evropského formátu. Tazberík tvo-
ří. Nic už někdy stvořeného u něho ne-
najdeme, příjemci nic neulehčuje, žádný 
ústrojný růst z motivu k tématu, neohlíží 
se, zda je vývoj básně stavebně možný. Je 
suverénem a vidí věci, které běžně vidět 
nejsou. Pod jeho pohledem se otvírají 
překvapivé vrstvy světa, odstíny světla, 
nový prostor uvnitř člověka, domu, kra-
jiny. To prostředí zná, ovládá je, uvnitř 
se dobře orientuje, věří, že tam, jenom 
tam je možné nalézt poezii. Pod vší jeho 
osobní neotvorbou cítíme byť neprošla-
panou, avšak cestu k lásce, neokázalou 
touhu po plném lidství, oproštěném 
od banalit neplodného, zneužívaného 
času, od epigonství lidského vnímání 
a v důsledku i přesvědčení a citu – k vý-
lučné pozici básníka.

Lydie Romanská 

ALMANACH

Delty básnických 
domovů
V pátek 28. června se v sále Slovenského 
domu v Praze uskutečnilo představení 
nového, už 12. almanachu české poe-
zie. Editorem almanachu, stejně jako 
všech předchozích je Vladimír Stibor. 
Přítomné autory, kterých bylo více než 
50, přivítal ředitel Slovenského domu 
a vyjádřil potěšení, že se setkání ode-
hrává právě tam. Rovněž Vladimír Sti-
bor přivítal přítomné, poděkoval jim 
za účast v almanachu, zmínil zařazené, 
již nežijící autory a požádal o úvodní slo-
vo Františku Vrbenskou, která vřelými 
slovy ocenila dlouhodobou editorskou 
a organizátorskou práci Vladimíra Sti-
bora při vydávání almanachů a vyzdvi-
hla jejich význam. Popřála všem pěkný 
poslech, hezké čtení a další tvůrčí úspě-
chy. Ukázky básní tentokrát četli pří-
tomní autoři, kteří většinou představili 
básně nejen své, ale i některých dalších 
básníků z almanachu. Čtení otevřela 
Františka Vrbenská, nejpůsobivější vy-
stoupení připravila Radana Šatánko-
vá, která přednesla verše za klavírního 
doprovodu. Zajímavé bylo představení 
Evy Hrubé. 

Letošní almanach s názvem Delty 
domovů má 142 stran a verše více než 
70 autorů. Z editorialu Vladimíra Sti-
bora bych ráda citovala: „V Deltě domo-
vů jsou zastoupeni tvůrci od patnácti 
do devadesáti let, poeti ověnčení slávou, 
utrpením i cenami, básníci zapome-
nutí, zatracovaní i neznámí, spisova-
telé na začátku či na konci své literární 
pouti. Jejich pouto a láska k rodnému 
českému jazyku je však silnější a mohut-
nější než cokoliv jiného“. V závěru vyjá-
dřil přání „kéž bychom se mohli všichni 
do Delty domovů vracet“. 

(vk)
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ZAJÍMAVÉ KNIHY(2)

Nejzáhadnější kniha světa
Záhadná kniha napsaná neznámým písmem v tajemném jazyce 
a ilustrovaná prapodivnými barevnými obrázky, vzbuzuje 
zájem moderních vědců, badatelů a záhadologů, především 
však kryptologů, už více než sto let. Tedy od svého oficiálního 
znovubjevení a „vytažení na světlo Bóží“. Její původ však sahá 
někam do čtrnáctého anebo spíše až na počátek patnáctého 
století, jak ostatně ukazuje ultravědecká radiokarbonová datace: 
na rozmezí let 1404-1438. Spis se nejmenuje podle autora (ten 
není znám, jen se o něm spekuluje – jak si ukážeme dále), nýbrž 
po Wilfridu Michaelu Voynichovi (Wojniczovi, čteno Vojničovi), 
americkém obchodníkovi (s knihami) polsko-litevského původu, 
který tento asi nejzáhadnější rukopis světa získal v roce 1912 v Itálii. 
V současné době ho vlastní Yaleova univerzita, kde je uložen pod 
katalogizační značkou a číslem MS 408, nicméně jeho prvními 
vlastníky byli doboví učenci z Prahy. A vypadá to, že právě zde byl 
před zhruba šesti sty lety i sepsán. Kým? Proč? A o čem vlastně...?!

Máme před sebou zcela na pergame-
nu napsanou, nakreslenou i nama-

lovanou a ručně svázanou knížku o 240 
stranách celkem v 17 arších: původně 
tu totiž bylo o 32 stran více. Ty zbývající 
zmizely někde v propadlišti dějin. Mohl 
na nich být klíč ke čtení neznámého 
textu? Je to možné, ale znalci to nepřed-
pokládají. Neznámé písmo o 20–30 zna-
cích s jednoduchou interpunkcí, kterým 
je kniha napsána, analyzují jako základ 
zcela neznámého jazyka, který je znač-
ně odlišný od jazyků evropských. Jen 
s jazyky semitskými je snad poněkud 
podobný.

Kniha má ve svém celku asi 35 tisíc 
slov, nicméně je podstatné, že jednotlivé 
znaky tajuplného písma po sobě nená-
sledují nikterak náhodně, takže se ne-
jedná o pouhou hříčku. Svědčí to naopak 
o existenci pravopisných a gramatických 
pravidel tohoto písma, tedy o určitých zá-
konitostech, jimiž se tajemný jazyk Voy-
nichova rukopisu řídí. Ale jakého?

PODIVUHODNÉ „TRAKTÁTOVÉ“ 
ILUSTRACE
Základem knihy však není ani tak psaný 
text, jako spíše dominantní barevné ilus-
trace. Podle nich zatím badatelé rozdělili 
Voynichův rukopis do šesti samostatných 
částí, či spíše – nějak?!? - navazujících 
celků. Je totiž, dle odborníků, „...prav-
děpodobné, že jde o traktát či traktáty...“ 
(z latinského trahere čili táhnout anebo 
také tractare neboli pojednávat; označu-
jící takové pojednání jako literární žánr) 
„...z několika oblastí“. A které to jsou?

Podržíme-li se obecně uznávaného 
odborného rozdělení, pak tu máme do-
minantní část botanickou, ilustrující 
převážně jakoby běžně vypadající ev-
ropské rostliny. Jen s tím rozdílem, že 
jsou tu evidentní odchylky, a to dokonce 
tak zásadní, že to nemohou být žádné 
obecně známé rostliny. Těm se jen „po-
dobají“. Většina z nich je totiž „...identi-
fikovatelná jen obtížně a některé dodnes 
nebyly identifikovány“, jak čteme v ofi-
ciálním hodnocení. Existuje však přesto 
řada pokusných verifikací rozličných 
soukromých i univerzitních badatelů 
a záhadologů, které nám ovšem připo-
dobňují ony tajemné malůvky k reálným 
rostlinám z neevropských, často exotic-
kých zemí. Není však ani výjimkou, že 
jsou pokládány i za rostliny mimozem-
ského původu.

SPOUSTA NAHÝCH ŽEN
Takzvaná „biologická část“ knihy je ana-
lyzována z řady barevných ilustrací, pře-
kypujících postavičkami zcela nahých 
žen bledé pleti, které se brodí a koupají 
v zahadné tekutině (a to převážně sytě 
zelené) uvnitř podivných - opravdu snad 
až mimozemských - útvarů, z nichž ně-
které naopak zase připomínají lidské or-
gány. Jedná se snad o ukázku nějakých 
vědeckých, výzkumných, či léčebných 
lázní? Nelze si ovšem nevšimnout ně-
kterých anomálií oněch ženských těl, 
které mohou poukazovat na genetické 
postižení, dle některých znalců ukazu-
jících snad na vady těla či organizmu 
obecně po jaderném ozáření...?! Někte-

ré z žen mají navíc na hlavě koruny, což 
zase může znamenat mnohé z hlediska 
kryptografické či kryptologické symbo-
liky. A tak je tomu ostatně i na dalších 
ilustracích.

VÝLET DO SVÉBYTNÉHO 
VESMÍRU
Pod názvem páté části „astronomické“ 
jistě nemůžeme hledat nic jiného než 
pohled do vesmíru, zde však opět poně-
kud svébytný, neboť vedle – dnes jedině 
a výhradně „vědeckých“ - diagramů 
a záznamů astronomických, nacházíme 
v rukopise Voynichově zejména dia-
gramy astrologické a symboly a náčrty 
zvěrokruhu. A tady nás čeká překvapení: 
k některým diagramům jsou dopsány 
názvy měsíců v roce latinkou! Nevíme, 
kdo si dal tu práci, jistě až po dokončení 
původního díla (ale kdoví?!), nicméně 
se – dle jazykozpytců – jedná o blíže neu-
rčený románský jazyk, „...snad katalán-
štinu či okcitánštinu“. 

Na předchozí pasáž pak jaksi logicky 
navazuje poslední výtvarná „kosmolo-
gická část“, tvořená ilustracemi, vzdá-
leně připomínajícími podivné krajiny, 
snad mapy a kosmologické náčrtky. I bez 
romantické obraznosti tu navíc vidíme 
zcela zřetelné hrady a nejspíše i sopky. 

CO JE ASI JEHO OBSAHEM?
Existuje mnoho teorií na téma jaký je ob-
sah či účel Voynichova rukopisu. Může 
to být středověký lékopis, nebo třeba 
soupis zakázaných či z jiných důvodů 
utajovaných rostlin pozdního středově-

ku. Anebo opis mnohem staršího díla, 
a tudíž dávných zakázaných rostlin či 
léků? Dokonce snad alchymický návod 
na „bezchorobí“ či dokonce na samot-
ný alchymický kámen mudrců vedoucí 
ke staleté dlouhověkosti či snad dokonce 
až k vysněné nesmrtelnosti?! A co na to 
odborník: „Biologická tematika by sice 
mohla souviset s alchymistickým obsa-
hem, nicméně alchymistické knihy ob-
vykle obsahují speciální symboly a urči-
tý tradiční okruh obrazců, které se tady 
nevyskytují...“. A tak dále...

Jiní znalci zase připouštějí, že šlo 
o takzvaný „alchymistický herbář“, jenž 
byl ovšem používán šarlatány jako dů-
kaz jejich údajné odbornosti. Znalci al-
chymistických spisů však vědí, že takové 
knihy bývaly psány obvyklým jazykem, 
převážně italštinou, ale hlavně – běžnou 
abecedou. 

NEZNÁMÝ AUTOR – MNOHO 
„AUTORŮ“
Na téma „autor“ existuje také celá řada 
dohadů. Víme, že rektor Univerzity Kar-
lovy Jan Mark Marci tvrdil, že spis se 
vyskytoval už na pražském dvoře císaře 
Rudolfa II., a ten věřil, že spis vytvořil 
anglický teolog, filozof a badatel Roger 
Bacon (1214–1294), což ovšem neod-
povídá výše zmíněné (ale klidně i ne-
správně zkreslené!) karbonové limitaci. 
Není přitom vyloučeno, že spis mohl dát 
Rudolfovi II. alchymista a mág John Dee 
či jeho kolega, fámulus a dlouhodobý 
souputník Edward Kelley, který ostat-
ně jako první zaznamenal tajemnou 
enochiánštinu, tedy „jazyk andělů“, jenž 
ho naučil magický vyvolávaný „Anděl 
západního okna“. To výzkumnice Edit 
Sherwoodová zase uvádí jako hodno-
věrného autora samotného Leonarda 
da Vinciho. Jenomže: da Vinci byl levák 
a text psal rozhodně pravák. No..., ale: 
mohl ho přece někomu diktovat, ne?!

Známý český záhadolog Arnošt Vaší-
ček pro změnu míní, že autorem byl An-
gela z Florencie, důvěrník Lucemburků 
a excelentní znalec astrologie a botaniky.

Jiné teorie míní, že manuskript je 
podvrh zcela beze smyslu... Ti odváž-
nější ve své bezbřehé kreativitě sahají až 
k jeho mimozemskému původu.

Dozvíme se někdy pravdu?!
 Luboš Y. Koláček  

PŘÍLOHA



II

ROZHOVOR

Kafkova sestra Ottla jako literární postava
Na podzim vyšla útlá, ale pozoruhodná knížka Petra Balajky s krátkým 
názvem Ottla. Syn literárního historika Bohuše Balajky je již renomovaný 
autor detektivek, který v posledních třech knihách zachytil autentické 
židovské prostředí současné Prahy. Tentokrát se pustil do beletrizace 
životního příběhu nejmladší sestry Franze Kafky Otilie Davidové. 

Na počátku byl prý váš rozhovor 
s Věrou Saudkovou, neteří Franze 
Kafky, a potom vás napadlo napsat 
knihu s dokumentárními prvky, která 
pojednává o její matce Ottle. Probíhala 
geneze knihy opravdu takto?
Je to trochu složitější. Na začátku byla 
rozhlasová hra o Ottle, kterou jsem ně-
kolikrát přepracovával. Poprosil jsem 
tehdejší ředitelku Centra Franze Kafky 
Markétu Mališovou, aby mi zprostřed-
kovala setkání s paní Věrou Saudko-
vou. Sešel jsem se s ní v domě v Bílkově 
ulici asi třikrát nebo čtyřikrát, a vždy to 
bylo mimořádně příjemné. Výsledkem 
byl nejen rozhovor, který jsem otiskl 
v novinách, doplnění některých pasáží 
do rozhlasové hry, ale i Markétin nápad 
zpracovat téma Ottly a jejích dcer Věry 
a Heleny do knižní podoby. Nejprve 
jsem ovšem musel dokončit hru – mi-
mochodem, její rukopis přečetla Anna 
Třeštíková své matce Věře Saudkové 
a moc se jí to líbilo. 

Věra Saudková zemřela před třemi lety 
ve věku 94 let. V tak vysokém věku už 
paměť bývá poněkud výběrová…
Samozřejmě, ale řadu věcí si stále dob-
ře vybavovala. Je to i tím, že v minulosti 
poskytla o své matce několik rozhovorů, 
což její vzpomínky oživilo. Otázka výbě-
rovosti paměti a vůbec její věrohodnost 
je ovšem specifický problém… Někdy 
mě napadá, jestli nakonec není stejně 
důležité nebo dokonce důležitější to, jak 
určitou událost po letech interpretuje-
me, než jak se ve skutečnosti odehrála. 
To by ale bylo na složitější diskusi.

Zdá se, že nejmladší ze tří sester Franze 
Kafky na sebe vždycky poutala největší 
pozornost, proto o ní také nejvíc víme. 
Ottla se od sester Elli a Valli dost lišila. 
Byla kurážná, tvrdohlavá, dokázala se 
postavit poněkud despotickému otci, 
čímž velmi imponovala svému bratru 
Franzovi. Zatímco její sestry se vdaly 
za dobře situované židovské ženichy 
a vedly do začátku druhé světové války 
běžný středostavovský rodinný život, 
což znamená, že se staraly o domácnost 
a děti, Ottla se za první války odstěhova-
la na švagrův statek do Siřemi, kde vedla 
celé hospodářství (a několik měsíců tam 
s ní pobyl i Franz), což bylo na tehdejší 
dobu nezvyklé. Zajímavé je i to, že Ottla 

absolvovala zemědělský kurz ve Frý-
dlantu a docela vážně uvažovala s brat-
rem o aliji do Palestiny. Hodně toho o ní 
víme hlavně z předválečných let, a to 
proto, že se zachovala korespondence, 
kterou Franz své sestře poslal. Naopak 
ohledně let 1942 až 1943, kdy byla Ottla 
v Terezíně, bohužel neznáme skoro nic.

Ottla si s bratrem Franzem v roce 1916 
pronajala malý modrý domek ve Zlaté 
uličce čp. 22 na Pražském hradě. Je 
i tohle potvrzením, že oba sourozenci 
měli k sobě nejblíže?
Zdá se, že ano, Franz o ní také sám ho-
vořil jako o své nejmilejší sestře, ale to 
neznamená, že by k ostatním sestrám 
neměl blízký vztah. Ottla mu však jistě 
svou povahou imponovala nejvíc.

V knize je spousta citací, zejména 
z dopisů a deníků Franze Kafky, ale 
i samotné Ottly. Vypadá to, že jste si 
předem musel nastudovat celou škálu 
kafkovské literatury…
Už při přípravě rozhlasové hry jsem 
prostudoval množství literatury týkající 
se jak Kafky, tak především terezínské-
ho ghetta, života v kinderheimech… 
Pátral jsem po Ottliných stopách, pro-
šel záznamy vzpomínek přeživších v ar-
chivu orální historie Židovského muzea 
v Praze, byl jsem v kontaktu s Památ-
níkem Terezín, Institutem Terezínské 
iniciativy a tak dále. Obvykle se uvádí, 
že se Ottla nechala s manželem Josefem 
Davidem za války rozvést, z dokumen-
tů však vyplynulo, že nešlo o rozvod, ale 
tzv. odloučení. Důsledek toho byl pro ni 
každopádně tragický – zatímco ženy ze 
smíšených rodin byly dlouho chráněny 
před transporty a většinou válku pře-
žily, Ottla byla deportována už v roce 
1942 a o rok později byla v Osvětimi 
zavražděna.

Díky „vsuvkám“ z citací z autentických 
dopisů dostává i fabulovaná část 
knihy jakýsi punc reálnosti. Byl to váš 
záměr, aby čtenář nepocítil šev mezi 
smyšleným a skutečným příběhem?
Řada fabulovaných částí vychází ze 
vzpomínek Věry Saudkové, třeba jen 
z jedné věty, z drobné události, kterou 
jsem beletristicky rozvedl. To mě bavilo 
a doufám, že tím knížka dostává čtivější 
rovinu. Terezínská část je fabulovaná 

více, protože, jak jsem už řekl, moc 
toho neznáme. Ottla sice posílala nebo 
nechala pašovat z Terezína hodně do-
pisů a motáků dcerám, ale týkají se až 
posledních měsíců jejího života, kdy se 
přihlásila jako ošetřovatelka k interno-
vaným dětem z polského Białystoku. 
Spíš než o faktech její dopisy hovoří 
o její úžasné povaze, lásce k dcerám. 
Aby jim nepůsobila starosti, líčila svůj 
život v ghettu v těch nejrůžovějších bar-
vách.

Jsou autentické i některé další postavy, 
které v knize vystupují? 
Prakticky všechny terezínské postavy 
včetně Felixe Herškovice jsou vymyšle-
né. Bylo to nezbytné, vždyť my dokonce 
ani přesně nevíme, v jakém heimu Ottla 
pracovala. Díky tomu, že znám stovky 
osudů přeživších, není až tak obtížné 
stvořit nějakou postavu tak, aby působi-
la věrohodně.

Fabulovat detektivní příběh je něco 
docela jiného než beletrizovat příběh 
skutečné postavy, kde je prostor 
na „vymýšlení“ relativně omezený. 
Která tvůrčí metoda je pro vás snazší?
To je otázka, na kterou se těžko odpo-
vídá. U detektivky musím skutečně své 
postavy a děj stvořit, i když se v průběhu 
psaní dál vyvíjejí a někdy dokonce jed-
nají jinak, než jsem původně zamýšlel. 
To u reálné postavy, jakou byla Ottla, až 
natolik nejde. Určitě by šlo si i u ní vy-
mýšlet ještě víc, ale nechtěl jsem se příliš 
pouštět na tenký led. Už tak bylo dost 
problémů při interpretaci jejích činů.  
Jak se třeba dívat na to, že se přihlásila 
dobrovolně jako ošetřovatelka k oněm 
polským dětem. Doufala, že si tím za-
chrání život a dostane se z Terezína 
do Švýcarska nebo Švédska, jak Němci 
slibovali? Nebo jim chtěla především 
pomoci, i když tušila, co se může stát?

Ptal se Lubor Falteisek

ÚVAHA

O básnickém obrazu

Snad každý z nás někdy spatřil 
na vlastní oči úžas ve tváři malé-

ho dítěte, které něco objevuje, a tedy 
prožívá situaci poprvé. Je to první 
otisk, imprimé. Mimika malého obje-
vitele je výmluvná a sugestivní. Jsme 
zaujati jeho schopností údivu. Také 
dospívající lidská bytost bývá ne-
smírně vnímavá. Nezapomenu na tu 
chvíli, kdy jsem ve čtrnácti prvně 
četla verše V. Holana u své sestřenice 
Zuzany, v pražském domě nedaleko 
Jiráskova mostu. Byla jsem překva-
pena, jak je možno zacházet se slovy 
a jak vznikají metafory. Již předtím 
jsem dost básníků četla i recitovala, 
ale tady přede mnou vyvstala jiná ka-
tegorie, mistrovská. Taková, od jaké 
se už nikdy vzdálit nechci. Prostou-
pena údivem jsem si připadala, že se 
vznáším, vstupuji do nových netuše-
ných vnitřních krajin. Do nejvnitř-
nější sféry pocitů. V mé duši se 
vlnilo snění. Prazvláštní obrazy 
pluly na vlně fantazie, představivost 
šuměla, doutnala. Patřil mi v tu chví-
li vesmír, hvězdy pro mne byly jaksi 
důvěrné. Cítila jsem, že je mohu po-
jmenovávat, dokážu porozumět nej-
jemnějším odstínům slov. Že kolem 
mne prolétávají metafory a já jimi už 
provždy budu přitahována.

Vždy mne zajímalo, jak se tento 
živý a plný akt projevuje v samotné 

básnické řeči. V ní obrazotvorné vní-
mání tvoří a prožívá něco tak velko-
lepého jako je básnický obraz. Léta 
oceňuji filosofa Gastona Bachelarda, 
jenž se básnickým obrazem zabývá. 
Tento umělecký prostředek se pod-
le něho v aktu čtení otevírá a čtenář 
do něj vstupuje. „Čtení“ obrazu není 
racionální činnost, je to věc snění. 
Dá se říci, že snící subjekt částečně 
s obrazem splývá, ale uchovává si 
vědomí. Básnický obraz získává kos-
mický rozměr, do rozměru kosmu 
narůstá. „Vrhnout se do kosmické-
ho obrazu je nejplnějším přilnutím 
k říši Básnického. Myšlenky jsou 
mimo hru, když vládne obraz, když 
se v obraz shrnuje celý svět. Obraz 
vládne všemu: zkušenosti i rozumu“, 
píše jmenovaný myslitel. Podle něho 
se básnický obraz zjevuje jako nové 
bytí řeči, jako pozitivní výboj slova. 
A víme, že poezie je slovu souzena. 
Rozlučme se tedy s naším tématem 
výstižnou Bachelardovou formulací: 
„Pokoušíme-li se vytříbit uvědomění 
řeči v rovině básní, nabýváme dojmu, 
že se dotýkáme člověka nového slo-
va, které nezůstává u vyjádření myš-
lenek nebo pocitů, nýbrž se pokouší 
mít budoucnost. Můžeme říci, že 
básnický obraz ve své novosti otevírá 
budoucnost řeči.“  

Olga Nytrová


