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NOVINY OBCE SPISOVATELŮ

NÁŠ TIP

Nové knihy členů Obce spisovatelů
František Niedl: JÁ, RYTÍŘ, Moba, 
historický román
Ladislav Beran: POSEDLOST 
ZLOČINEM, Moba, současné krimi 
povídky 
Hanka Hosnedlová: KDYŽ 
ANDĚLŮM CHYBÍ KŘÍDLA, 
E-knihy jedou, soubor současných 
povídek
František Tylšar: VERŠOVANÉ 
POHÁDKY 2, E-knihy jedou, 
pohádky
Ladislav Beran: HŘÍBATA JSOU 
MALÉ KONĚ, Lirego, román ze 
současnosti
Aleš Dostál: NA TÝ LOUCE 
ZELENÝ, Euromedia, povídky

Lydie Romanská: DVEŘE DO 
ZAHRADY, Bondy, povídky
Jana Burčíková: KAŠTAN, Kmen, 
román
Dušan Spáčil: EXISTENCIÁLNÍ 
KAKAO, Čas, sbírka básní
Milan Dušek: UMANUTÝ 
MILENEC, Oftis, detektivní  
román
Václav Franc: KLÍČE, MOBIL, 
BREJLE, Epika, povídky a rozhlasové 
hry
Josef Lukášek: POHÁDKY 
Z ORLICKÝH HOR IV, Oftis, 
pohádky
Eva Černošová, UPROSTŘED NOCI 
ZPĚV, Garamon, básně

František Uher: RÁNO S BOSOU 
ROSOU, Periskop, básně
Irena Kopecká, KAPKY ROSY, Irena 
Kopecká, básně
Daniela Kovářová: 
MATKOVRAŽEDKYNĚ, Mladá 
fronta, román
Martina Mareček: KOČKY MOLLY 
NEVRAŽDÍ, Bondy, sbírka básní
Sborník BYTOST JMÉNEM LÁSKA, 
Epika, Marta Urbanová, Jindřich 
Tošner a Bohumil Ždichynec
Sborník JABLKO NEPADÁ DALEKO 
OD STROMU, Tribun EU, povídky 
Luboš Y. Koláček, NESLAVNÁ 
MLÁDÍ SLAVNÝCH, Olympia, 
příběhy osobností

(Pokud chcete, aby se i vaše knížka objevila v této rubrice, napište nám své tipy. Od jednoho autora uvádíme vždy jen 
jednu knihu)

ÚVODNÍK

Dobrá věc se podařila!
V minulém čísle NOSu jsem psal 
o tom, že letošní pandemie by mohla 
přinést alespoň něco dobrého – moh-
ly by totiž vzniknout nové „dekame-
rony“! O pár měsíců později bohužel 
koronavirus řádí dál, pěkný sborník 
povídek, podobný tomu od Boccaccia, 
se však už opravdu zrodil!

Můžeme být hrdi, že u jeho zrodu 
stála Obec spisovatelů České republi-
ky a že se podařilo dát dohromady sku-
tečně velkolepý spis. Největší zásluhu 
na tom má naše kolegyně, básnířka 
a spisovatelka Lydie Romanská. Ne-
jenže se ujala nelehké funkce editor-
ky (považte v knize je 100 povídek), 
nejenže knihu vybavila pěknými spo-

jovacími texty, ale hlavně svým entu-
ziasmem nadchla zúčastněné autory 
a spoustu dalších lidí, kteří se podíleli 
na realizaci této publikace. Dnes, kdy 
je Dekameron 2020 už v tiskárně, si 
to už dovolím říci: možná, že všechny 
povídky v novém Dekameronu nejsou 
jako od Giovanni Boccaccia( ale někte-
ré určitě ano), možná, že se naše kníž-
ka (nebo spíš „bichle“ – má 416 stran) 
nedočká takového čtenářského zájmu 
jako Boccacciovy nesmrtelné příbě-
hy, ale rozhodně vzniklo dílo, které už 
díky svému rozsahu a počtu zúčast-
něných podává cenné svědectví o nás 
všech v koronavirovém roce 2020.

Dušan Spáčil

„Nos má vždycky pravdu.“ Pinnochio

č. 2/2020 ŘÍJNOVÝ

Čtenář,  
který má NOS 

Jarek Nohavica, básník a písničkář.  
Rozhovor o knihách a čtení najdete na 

straně 3.

Dejte sem všechny peníze, 
nebo té knize zlomím hřbet!

HISTORIE

Od seriálu ke knížce
Kouzlu fenoménu husitského vojevůdce 
Jana Žižky propadla letos i spisovatel-
ská dvojice známých autorů – Otomara 
Dvořáka (Praha) a Jana Bauera (České 
Budějovice).

Jejich dílem je i televizní dvanáctidíl-
ný dokument s jednoznačným názvem 
Jan Žižka z Trocnova, pod jehož scéná-
řem je podepsán výše jmenovaný tvůrčí 
tandem a figuruje i v moderování pořa-
du a jeho režii.„Společně s Janem Baue-
rem a kameramanem jsme navštívili 
všechna místa spjatá se životem tohoto 
vojevůdce – od Trocnova po Přibyslav. 
Seriál měl značný ohlas mezi diváky te-
levizní stanice Mystery a již dvakrát byl 
reprízován,“ uvádí k zajímavému pro-
jektu Otomar Dvořák. 

Na základě svého scénáře dvoji-
ce pak připravila s nakladatelstvím 
Lirego výpravnou knihu Jan Žižka 
z Trocnova, s podtitulem Světla a stíny 
hejtmanovy životní cesty. Publikace 
je kombinací cestopisu po Žižkových 
stopách a vyprávěním o pravděpodob-
ném průběhu jeho nevšedního života. 
Jednotlivé kapitoly v knize jsou uvádě-
ny povídkami, které podle slov autora 
vtahují čtenáře do atmosféry popiso-
vané doby. Zmínku zaslouží i bohaté 
ilustrace v podobě fotografií z akčních 
scén seriálu, zachycujících rekonstruk-
ce bitev v podání různých skupin bojo-
vých umění. (hh)

MOBILIZACE

Mobel – a Nobel
Na seznamu pozemských ohrože-
ných druhů zas už přibyla další po-
ložka. A co knížky poezie? Nejsou 
už snad také náhodou v ohrožení? 
Nebojme se jim pomáhat, i když je 
napsal někdo jiný! Nebojme se jim 
pomáhat, i když máme na ně tak 
málo času!

Přimlouvám se za ně. Alespoň jim 
udělujme ceny. Nejlépe – udělujme 
jim Mobelovy ceny! Proč Mobelovy 
ceny? Protože Nobel a Mobel k sobě 
patří jako černá a bílá, jako noc a den, 
jako jin a jang.

Nobel třeba vynalezl kromě dyna-
mitu i bezdýmný střelný prach, který 
zabíjí bez kouře. Mobel ovšem vyna-
lezl normální prach, prach v ložnici, 
prach v obýváku, prach všude. (A ten 
nikoho nezabije, snad jen přehnaně 
čistotné manželky.)

Nobelovu cenu získali i teroristé, 
jako například Jásir Arafat. Mobelo- 
vu cenu ale nikdy žádný terorista ne-
získal! (A nezíská. To si slibme jednou 
provždy!)

Alfréd Nobel ve své závěti rozho-
dl, že jeho majetek se vloží do fondu, 
z něhož bude každoročně udělována 
cena za významné objevy, literární 
tvorbu a mír ve světě. Alois Mobel zá-
věť nesepsal, protože nikdy nežil.

Ale to vůbec nevadí. Sám Alfred 
Nobel by určitě hlasoval pro kole-
gu Mobela. Protože by pochopil, že 
„mobelovky“ přinášejí pouze radost. 
Radost z toho, že se knížka líbí. Mi-
nimálně jednomu člověku. A to není 
málo. Kolik už bylo oceněno knih, kte-
ré se nikomu nelíbily. Takže i Nobel by 
měl určitě radost, že Mobel letos udě-
loval své ceny už po dvanácté. (vm)
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PORTA

Vyhrálo Než
Termín i forma celorepublikové-
ho hudebního festivalu Porta letos 
doznaly zásluhou protikoronových 
opatření značných změn. Portovní 
klání proto probíhalo formou video-
-nahrávek, z nichž v konečné fázi 
vyhodnotila odborná porota vítěze 
tří prvních míst. Stejnou cestou se 
uskutečnilo i hodnocení pro Cenu 
publika.

Za letošní novinku však lze ne-
sporně označit ocenění, které uděluje 
Obec spisovatelů ČR – a to Cenu za 
nejlepší písničkový text. Kvalitu sou-
těžních autorských textů po stránce 
literární posuzovala porota složená 
ze členů spisovatelské obce. Pod-
le odborníků je kvalita slovní části 
písniček stejně důležitá jako jejich 
hudební stránka a někdy se stává 

i nosným pilířem písničkového sděle-
ní. Proto byly textace hodnoceny sa-
mostatně, nezávisle na hudební slož-
ce. Navíc se Obec spisovatelů tímto 
způsobem nenásilně zviditelňuje i na 
hudební scéně v rámci nejstaršího 
folkového festivalu u nás a předsta-
vuje se tak veřejnosti i v jiných sou-
vislostech.

Autorkou letošního vítězného 
textu s jednoduchým názvem Než je 
Mija Peterková (skupina Lee-banda) 
z Adamova v okrese Blansko. Origi-
nální keramická cena roku 2020 má 
být předána v rámci koncertu vítězů 
a hostů na pódiu v Hálkově divadle 
v Nymburce 17. října, k němuž bude 
pořízen audio i video-záznam a pře-
nos četnými rozhlasovými stanicemi.
  (hh) 

AKCE

Literatura žila na náměstí
Literatura žije je název čtyřdenní kul-
turní akce, kterou letos již poosmé 
pořádala českobudějovická literární 
kavárna Měsíc ve dne. Jako spousta 
jiného kulturního dění musela být 
sice kvůli koronavitu přeložena z pů-
vodního dubnového termínu na září, 
ale s počasím to vyhrála. Podstatná 
část programu se totiž odehrávala 
pod širým nebem, jako třeba literání 
procházka po městě, některé koncer-
ty, ale hlavně velký bazar knih. 

Palety s denně doplňovanými kni-
hami na českobudějovickém náměstí 
byly sice pod plachtovou střechou, 
ale beze stěn. V nabídce se vystřídalo 

přes 4000 knih, které si návštěvníci 
mohli odnést domů zdarma. Ty knihy, 
které nenašly svého zájemce – zhruba 
15 procent – byly pak předány do ve-
řejných knihovniček a do literární ka-
várny. Podstatný je fakt, že tyto knihy 
přinášeli lidé na sběrná místa již od 
ledna, pochopitelně rovněž zdarma. 

Neméně přitažlivý byl i další pro-
gram, který tvořily dvě opakované 
performance, literární procházka 
města se spisovatelem, křty knižních 
novinek místních autorů, koncer-
ty a slam poetry se čtením. Zájem 
o všechna tato dění dokazuje, že lite-
ratura stále ještě žije...   (hh) 

SOUTĚŽ

Švandrlík na Jížnim Městě
Dvakrát se letos kvůli koronaviru po-
sunula uzávěrka soutěže Obce spiso-
vatelů o nejlepší humoristickou kni-
hu roku 2019. Dnes však už je porota 
v plné práci. S výsledky nás seznámí 
24. listopadu na slavnostním odpo-
ledni v kulturním centru Zahrada na 
Jížnim městě. Připomínáme, že Cena 
Miloslava Švandrlíka, jak se toto tra-
diční autorské klání jmenuje, se koná 

již po osmé, mezi vítězi v minulých 
letech figurovali třeba Zdeněk Svě-
rák, Evžen Boček či Rudolf Křesťan. 
V loňském roce zvítězil Ivan Kraus, 
mezi oceněnými byli také Ivan Mlá-
dek a Daniela Kovářová. 

Také letos vítěze vybírá porota 
z řad spisovatelů či kritiků. Do jejího 
čela byl vybrán novinář a spisovatel 
PhDr. Lubor Falteisek.

PŘÁTELÉ

Česko-slovenské nokturno
Ve dnech 27.–28. 8. 2020 se v Bánské 
Bystrici uskutečnilo za účasti sloven-
ských, bulharských a českých (Mi-
chaela Orsi, Alois Marhoul) spiso-
vatelů literární setkání na téma: Keď 

kráĺuje dobré slovo, které vyvrcholilo 
poeticko-hudebním večerem pod ná-
zvem Poetické nokturno. Akci zorga-
nizovalo slovenské literární sdružení 
Pars Artem.

OCENĚNÍ

Výsledky 12. ročníku Mobelovy ceny za rok 2019
Mobelova cena:
Alenka Vávrová za sbírku Tři čtvrtě 
na smrt
Mobelovo uznání speciál:
David Růžička za sbírku Mlžný cirkus
Mobelovo uznání:
Jan Zbořil za sbírku Pohovka 

Zikmunda Freuda
Irena Mondeková za sbírku Kruhový 
objezd
Magdalena Pokorná za sbírku Souznění
Miroslav David za sbírku Domino
Karla Erbová za sbírku Nedohraná 
partie

Jiří Hort za sbírku Když topoly
Mobelův vykřičník:
Bohumil Ždichynec za sbírku Srdce 
v mrakodrapu
Mobelův otazník:
Luboš Y. Koláček za sbírku Areál
Mimořádná Mobelova cena:

Benjamín Škreko za sbírku Kam 
z kanapy
Mimořádné Mobelovo uznání: 
Miroslav Sosoi za sbírku Černá dvojka
Obrovské poděkování patří Vladimíru 
Babničovi, sponzorovi letošního 
ročníku!

GLOSA

Láskyplná šeptání
Nechci zavádět v NOSu jazykový 
koutek, byť by si náš jazyk zasloužil 
přímo jazykový kout, ne-li hodně vel-
ké stanoviště, třeba jako bude nejvyš-
ší mrakodrap naší země, kterým má 
být Ostrava Tower. Věřili byste, že já, 
která se psaním zabývám od útlého 
věku, donedávna jsem psala slovo 
protežovat s háčkem nad e? Asi jsem 
se s ním příliš nesetkávala, snažila 
jsem se být v životě spravedlivá. To 
prozrazuji na sebe, ale jsou věci, kte-
ré mi nedají spát u dalších uživatelů 
jazyka.

V poslední době jsem si všimla, 
jak málo je jasno u sloves druhé třídy 
vzorů tiskne, mine. Málokdo řekne, 
natož napíše správně jejich minu-
lý čas. Zrovna dnes jsem se s tím 
setkala na internetu: Jak dopadnul 
test… To mi přináší ledvinovou koli-
ku. Snad není těžké zapamatovat si 
vzor tiskne a jeho minulý čas – tiskl. 
K němu patří slovesa, která mají před 
zakončením –ne (tiskne) souhlás-
ku (o výjimky mi nyní nejde). Takže 
tiskl, všiml, dopadl. Dál viz Pravidla. 
Proč to píšu? Proto, že kvůli jazyko-
vým ignorantům přejde tento ošklivý 
nešvar do jazykového úzu – a možná 
už tam je… a bude se při duševní le-
nosti Čechů směle používat.

Říkám duševní lenosti? Co je to 
duše? Také jsem dnes na internetu 

četla větu (šlo tam o barvu lidské 
moči):… tělo nám tím chce něco říci… 
Takže máme dva jazyky. Ten, kterým 
hovoříme, a neslyšitelný jazyk na-
šeho těla… Asi proto mluvíme o těle 
v třetí osobě. Ono něco říká nám? 
Kdo tedy jsme my, já? Ale to už není 
gramatika. Tělo a neoddělená mysl: 
materialistický světový názor; tělo, 
duše, mysl – názor skoro pokoutní. 
Tělo odděleno... funguje bez mysli, 
samostatně, samo zvolí, jaké látky se 
vstříknou do žaludku, abychom strá-
vili svůj steak, pošle bílé krvinky, aby 
likvidovaly zánět mandlí, vyšle bo-
lest, abychom pochopili, že bychom 
měli zvolnit… Nebo si to snad ordi-
nujeme sami?

A stravovací okruh prý nepotře-
buje pokyny mozku, má vlastní řídící 
centrum. O tom nemáme ani páru. 
Tělo jedná a vyjadřuje se – jeho jazy-
ku rozumí z velké části vědci.

Takže my, nechceme-li se nechat 
zahanbit, poznejme alespoň jazyk 
své mysli, můžeme říci – svého srdce, 
své země. Otevřme českou mluvnici 
a snažme se, aby náš jazyk fungoval 
bezchybně (to je iluze), abychom se 
nemuseli stydět za diletantství, aby 
důstojně vyjadřoval dobré myšlenky, 
překvapivé metafory, láskyplná šep-
tání…

Lydie Romanská
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ROZHOVOR

Hraju na dědovu heligonku
Jarek Nohavica není jen písničkář. Je taky básník – po tátovi. 
A pochopitelně je i vášnivý čtenář.

Z které knihy ti maminka čítávala 
pohádky? 
Máma mi četla O Květušce a její za-
hrádce a Dvakrát sedm pohádek od 
Františka Hrubína. Krásně jsem 
u toho usínal. Ostravská babička Te-
rezie mi čítala pohádky z Báchorek 
Boženy Němcové. Já jsem se jim ale 
hodně brzy vymkl. Naučil jsem se 
sám číst (radši se ani nebudu chlubit 
v kolika) a začal hltat knížky bez je-
jich pomoci. Jak o život.

A později – z dětské literatury, která 
kniha ti zůstala v paměti? 
To je opravdu otázka, na kterou neu-
mím odpovědět a Vy, kteří máte rádi 
knihy, mi jistě budete rozumět. Byla 
jich totiž spousta. Jak šel život, jak 
jsem rostl, jak jsem se dozvídal o svě-
tě víc a víc, tak i ty knihy přibývaly, 
objevovaly se další a další a provázely 
mne a oslovovaly a těšily. Je to dlouhá 
voňavá ovocná alej.

Jak jsi vnímal skutečnost, že táta byl 
básník? 
U nás doma to byla normální věc, 
že se skládají básničky a písničky. 
Když byly rodinné sešlosti, oslavy, 
narozeniny – máma upekla valašské 
dobroty a táta napsal pro oslavence 
báseň. Prý to už dělal odmala. Po 
vzoru svého táty Františka, který mi-
mochodem v třicátých letech koupil 
v Ostravě heligonku, na kterou do-
dnes hraju. Já jsem proto nikdy ne-
bral poezii jako něco umělého. Byl to 
dech mého života.

Pamatuješ si jakou jste měli 
knihovnu? 

Velkou. Velkých i malých knížek. A to 
myslím nejen doslovně, ale i obraz-
ně. Mám to dodnes. Mám rád život 
v celé jeho šíři.

Chtěl jsi být někdy spisovatelem? 
Chtěl jsem být novinář. Ale táta, sám 
novinář, rozhlasák mi to rozmluvil. 
Řekl, že když chci psát, můžu psát 
i bez škol. Měl pravdu. Jsem vlastně 
novinář.

Čteš i teď hodně a kupuješ si nové 
knihy? 
Kupuju, čtu, pořád, i když už míň než 
kdysi. Ale to máme asi taky mnozí 
podobně. Vracím se teď na svá star-
ší kolena k osvědčené klasice, dal 
jsem si nedávno zase celého Švejka, 
Mistra a Markétku, teď jsem ote-
vřel Zločin a trest. Ale musím v této 
souvislosti zmínit svůj obrovský ko-
ronavirový čtenářský zážitek. Díky 
celému tomu zpomalení našeho času 
jsem totiž nějakým řízením osudu 
sáhl po Babičce Boženy Němcové. 
A já ji pořádně, slovo od slova, větu 
od věty, pomalu a hluboce přečetl po-
prvé v životě až teď. To středoškolské 
prolétnutí kvůli čtenářskému deníku 
nepočítám. Tehdy jsem byl otráven. 
Ale teď – unešen – a marně hledám 
ještě silnější slovo k vyjádření nad-
šení. To je mistrovské dílo. Možná, 
to je pravda, jsem k němu musel do-
stárnout. A hned mne nepadá, že ti, 
kdož zařadili tuto knihou do povinné 
školní četby puberťáků, dopustili se 
jednoho z největších zločinů na české 
literatuře. Boženo Němcová, sme-
kám před vámi. 

(ds)

TVORBA

Grafika života

Nesmírně iniciativní a plná 
všestranných tvůrčích vznětů 

je Věra Kopecká – básnířka, foto-
grafka, překladatelka, vydavatelka 
a organizátorka různých literár-
ně a výtvarně orientovaných akcí 
v okolí Broumova a přilehlém čes-
ko-polském pomezí.

Posledními vydavatelskými po-
činy jsou publikace Stromy, průvod-
ci našich cest (2020, 214 str.), alma-
nach z tvůrčích dílen 19. a 20. Dnů 
poezie v Broumově a polsko-české-
ho plenéru ve Wieszczynie, a drob-
ná sbírka, která se vejde do dlaně, 
nazvaná Slovní hříšky, sloní hříčky 
(2020, 80 str.). 

Kopecká hned v úvodní básni 
sborníku všeobsažně charakteri-
zuje jeho povahu verši //linie vět-
ví//básnické výpovědi//rozmanitá 
pestrá//grafika života//. Je ošidné 
hodnotit básnickou sklizeň téměř 
devadesáti tvůrců, z nichž polo-
vina píše v polštině. Z českých 
autorů poutají osvědčená jména, 
z méně známých se jako talentova-
ný jeví především Tomáš Jirgl. 

Publikace však má nikoli po-
družný problém. Výtvarný do-
provod bývá většinou pouhým 
doplňkem, v lepších případech 

třešničkou na dortu. Tentokrát, při 
veškeré úctě k zařazeným veršům, 
dominuje fotografický doprovod. 
Věra Kopecká stromy „umí“, to 
není tajemství. Její barevné foto-
grafie stromů hrají výrazně prim. 
Jsou to obrazové básně plné inspi-
race, vystižené atmosféry, skry-
tých tajemství i malebnosti, vře-
losti i chladu, obdivu k čarovným 
kouzlům přírody. Kopecká jako 
fotografka tentokrát předčí Ko-
peckou básnířku. 

Sluší se konstatovat, že její fo-
tografie stromů jsou primární, 
poezie tvoří převážně kvalitní do-
provod. Sbírka Slovní hříšky, sloní 
hříčky je miniaturní drobnokres-
bou. Není podstatné, ve které den-
ní době byla tvořena, ale křehké 
verše s romantickým nádechem //
snad řeka napoví//na noci vylou-
dí//důvěrné vyznání// předsta-
vují základní motiv sugestivního 
pásma. Cituji: //odmykají zlatými 
klíči//poklady v kraji//. Kopecká 
básnířka skromně přiznává, že //
hladoví po poznání//, její zatím 
poslední sbírka je ovšem potvrze-
ním umělecké zralosti.

František Uher

VZPOMÍNKA

Nepilovy raníčky a úsměv

Poměrně často si s nostalgií 
vzpomenu na pravidelné ranní 

minikomentáře Františka Nepila, 
které kdysi vysílal Českosloven-
ský rozhlas. Jmenovaly se Dobré 
a ještě lepší jitro a už jen uklidňu-
jící a laskavý autorův hlas na mne 
působil jako pohlazení. 

Sám autor mi byl nesmírně blíz-
ký takovým samozřejmým, ne-
vtíravým způsobem. Promlouval 
o zdánlivě nezajímavých, běžných 
denních věcech, o záležitostech, 
které každý důvěrně znal. A právě 
v tom bylo jeho umění, jeho kouzlo 
– podat tyhle věci ze svého úhlu po-
hledu. Nementoroval, nebouřil pro-
ti nešvarům, neodsuzoval! Snažil se 
pochopit a vyslat do éteru kus té své 
krásné, hřejivé člověčiny. A to se mu 
dařilo na sto procent. 

Moc ráda jsem tyhle Nepilovy 
„raníčky“ poslouchala. Začínal 
jimi tenkrát každý můj den... Ve-

lice bych si přála umět ten pocit 
vrátit alespoň na malou chvilinku 
zpátky. 

A tak bych chtěla začít dnešní 
den třeba docela obyčejným úsmě-
vem. Moje babička říkávala: usmí-
vej se na svět a svět se bude usmívat 
na tebe. Vždyť úsměv nic nestojí, 
a přesto dokáže prosvětlit den lépe 
než ta nejsilnější žárovka. 

Občas se sice stane, že na svůj 
pozdrav úsměvem dostanete od-
pověď v podobě zdviženého obo-
čí nebo odmítavého zakabonění. 
Anebo se dotyčný, na kterého se 
usmějete, začne zvědavě otáčet za 
sebe, jestli tam není někdo jiný, 
komu byl váš úsměv patřil. Ale 
věřte, že většinou se vám dostane 
stejně usměvavé odpovědi. Možná 
někdy s úsměvem váhavým, jindy 
trochu nevěřícím, ale i tak dokáže 
prozářit den... 

Hanka Hosnedlová
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Jak se bát s morčetem

Děti to znají dobře. Třeba když jim 
dá maminka dobrou noc – a ony se 

octnou v mansardě vesnické chalupy ve 
tmě samy. 

Určitě si to pamatujete. S nastalou 
temnotou je totiž obklopí i tajemství. 
Kdyby byl tehdy malý bráška sám, nej-
spíš by to nevydržel a po pár minutách 
by se rozběhl dolů za obdélníkem světla 
a bezpečím rodičovské náruče. Protože 
však v ložničce spí i bráchové nebo ses-
třičky, mohou se bát spolu. Krásně.

Stíny se prohlubují a spojují, důvěr-
ně známé věci, třeba malovaná skříň 
nebo houpací křeslo se stávají podezře-
lými objekty. Skrývají temné síly. Každé 
zaskřípání zazní varovně, každý záblesk 
vyvolá u dětí drobný, ale docela přijem-
ný úděs. V posteli a s přáteli se bojí i bájí 
dobře – běda však, kdyby měl někdo ze 
sourozenců třeba vstát a pro něco dojít. 
Každé dítě se skryje pod svou peřinu 

a raději skočí do řeky spánku, která je 
donese k slunečnému ránu...

Deja vu tohoto dávného pocitu jsem 
teď prožil u knížky Ochránci morčete.
Autor Ivo Fencl totiž dokáže s nenápad-
ným generováním tísně zacházet stejně, 
jako to uměla vaše starší sestřička v lož-
nici u babičky. 

Ano, jsem dávno velký, Fencl je ov-
šem talentovaný spisovatel. Dovede vy- 
volat i rafinovaný strach u dospělých. 
Jinak je to však podobné. Jako vy jste se 
báli na horách babiččiny komody, tady 
se bojíte kulis chatové osady, jejich oby-
vatel – a čehosi...

 Řeka, kolem níž se to má odehrá-
vat, klidně by mohla být třeba poklidná 
Sázava – a vy dlouho přemítáte, zda 
postavy , které se v první části mihnou 
dějem, nejsou jen poklidní rybáří a dé-
mony z nich dělá jen rozjitřená fantazie 
vyprávěče. 

Když už tomu však skoro uvěříte, 
autor vás nechá nahlédnout do hlubin 
opravdu pekelných. Ale ani pak nebu-
dete mít úplně jasno, protože Fencl 
dovede mistrně přepínat mezi snem 
a bděním a vytvářet jakousi horeč-
nou surrealitu, která potěší každého 
příznivce hororů. Knížka Ochránci 
morčete je ovšem i romance – a do-
konce se šťastným koncem. Předností 
knížky je i kultivovaný barvitý jazyk – 
západočeský autor Ivo Fencl nezapře, 
že je autorem dvacítky samostatných 
knih a vzdělaný znalec tvorby žánru 
scifi a fantasy. 

Ochránci morčete jsou rozsahem 
nevelká publikace, rozhodně však 
patří k Fenclovým nejlepším dílům. 
Drobnou vadou na kráse je jen obál-
ka, hodící se spíše k návodu pro cho-
vatele morčat. 

Dušan Spáčil

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

KŘEST

Skleněnky  na cestě
Moravská básnířka, textařka, prozaička 
Zita Malaníková vydává třetí samostat-
nou sbírku poezie Cestou duhových skle-
něnek, knihu půvabnou a přitažlivou ob-
sahem i vzhledem. Nakladatelství Bondy 
pro toto své neobvyklé ediční dítko při-
pravilo stylový vstup do literárního svě-
ta. Křest se odehrál v rámci zvláštního 
večera pořadu Slova mají křídla ve čtvr-
tek 3. 9. 2020, v  kavárně Dobrá trafika  
na pražském Újezdě. Přívětivá bohém-
ská atmosféra podzemních prostor ka-
várny ladila s verši, sklenkou vína, zejmé-
na pak s nádhernou hudbou kytarového 
virtuóza Lubomíra Brabce, který poslu-
chače provedl klasickými i moderními 
melodiemi Španělska či soudobé Brazí-
lie. Debatovalo se dlouho a v nádherné 
náladě: někam se ztratil koronavirus, 
rušný začátek všedních podzimních dní 
a obyčejné starosti. Básnická sbírka Zity 
Malaníkové všechny přítomné přenesla 
do úchvatného světa poetického vidění, 
daného už samotným svým názvem…

Cesty duhových skleněnek hovoří 
ke čtenáři s empatií, bezprostředností, 
poctivou přímostí. Básnířka si pozorně 
všímá dění kolem sebe a je jím zasahová-
na. V éře postinformací a všeobjímající-
ho shonu stojí oběma nohama pevně na 
zemi. Její básně hledají jistotu v turbu-
lenci všedních dní potřísněných špínou, 
smutkem, šedivostí, vyhořením a klamy. 
Vrací se i do dětství, reflektuje obyčejné 
věci, které v tepu technologií a odcizení 
mohou působit málem anachronicky. 
Velkým námětem se pro autorku stala 
sféra tvorby vlastní, i samotná podstata 
zrodu poezie. Jádrem knížky však zů-
stávají milostné verše, láska v rozličných 
fázích, peripetiích a maskách. 

Zita Malaníková vkládá do básní 
výtvarné cítění a vnitřní řád, jako by šlo 
o hudební kompozici, a osvědčuje své 
umění skládat písňové texty. Vysloví 
břitkou pravdu, aby si vzápětí s motivem 
vtipně pohrávala. Její rejstřík sahá od vě-
doucího pousmání po ironii a sebeironii, 
nezřídka sarkasmus zrozený z konfron-
tace. Ve verších zaznívá poetická něha, 
špetka smutku, čas jimi proplouvá jako 
spodní proud. Je potěšením vzít do rukou 
svazek, jemuž nakladatelství věnovalo 
velkou péči: estetická vazba láká k ote-
vření. Zvolené snímky slovenského foto-
grafa Miro Trimaye souzní s působivými 
verši. Básníci, jako je Zita Malaníková, 
svými obrazy nenápadně mění a kultivu-
jí svět… a poskytují nám útěchu, oporu 
i radost. Františka Vrbenská

RECENZE

Pes, čarodějnice a jeviště
Pohádek ani dobrých fantasy pro děti 
není nikdy dost. Těch, které se odehrá-
vají v  Praze a navíc v  divadle, najde-
me jen pár; škoda, že si je schoval čas. 
Přitom – co může být magičtějšího 
a kouzelnějšího, než prostředí jeviště? 
Cožpak se herci každé představení ne-
proměňují v  někoho jiného? Nepotře-
bují přitom čarovnou hůlku a leckdy ani 
kostým či kulisy. Neobejdou se však bez 
toho nejdůležitějšího: paměti. Herec, 
kterému se ztrácejí slova jeho role, jako 
by je z  mysli odnášel vítr… nebo zlá moc, 

je pro divadelní svět ztracený. A protože 
hraní splývá s  jeho bytím, může pozbýt 
také životní síly…

Vlado Ríša, zkušený autor fantastiky 
různých subžánrů, před pěti lety sklidil 
pochvalu za půvabnou knížku „Stříbrný 
paprsek“ – o hříběcím princi, oživlé žel-
vě a třech malých kamarádech. Vrací se 
k  urban fantasy, určené dětským čtená-
řům, a ke spolupráci s  až kultovní ilust-
rátorkou Zdeňkou Bouškovu (díla  Ro-
berta Holdstocka,  Jany Rečkové, Johna 
Morresyho, aj.). V knížce Sofinka, 
děda a mluvící pes výrazněji sahá do re-
ality. Nejedná se jen o kulisy současné 
Prahy či jemné upozornění, že sice dob-
rodružství je fajn a boj proti zlu potřeba, 
ale děti by se neměly samy pouštět do 
riskantních akcí. 

Sedmiletá Sofie a její nerozlučný 
kamarád Petr chodí do dramatického 
kroužku a dokonce si teď – tak jako je-
jich rodiče – zahrají v divadle, kde jsou 
od malička jako doma. Radost z  vyhra-
ného castingu a pronikání do tajů di-
vadelního zákulisí začnou kazit ošklivé 
náhody a nepříjemná atmosféra, kterou 
přináší nová paní režisérka. Vypadá 
to…, že je čarodějnice! Na štěstí je tu 
Sofinčin laskavý dědeček, co se nenechá 
ničím vyvést z  dobré nálady, vyzná se ve 
vaření, v  pražském podzemí a magii. 

A má pomocníka, neobyčejně chytrého 
psa. Ale tu nejnebezpečnější výpravu 
musejí vést děti samy… 

Spisovatel s oblibou do svých textů 
vkládá decentní a vtipné narážky (slov-
ní, ve spolupráci s  výtvarníkem i vizu-
ální) na své blízké, přátele, kamarády, 
na svoji osobu. V  příběhu zobrazil sebe 
a vnučku coby protagonisty napínavé-
ho děje: dědečka Richarda a Sofinku. 
I další účinkující zastupují své reálné 
vzory, včetně bystrého pejska Toksíka; 
ani jména se jim nezměnila. Spolu s  au-
tenticky působícím prostředím divadla 
vzniká snový, velmi sympatický efekt 
živě vyprávěné pohádky, jak ji mají děti 
rády. Takové, v  níž se stanou hrdiny; 
a nacházejí přitom části důvěrně známé 
skutečnosti. 

Vlado Ríša svoji pohádkovou fantasy 
napsal s  láskyplným porozuměním pro 
malé čtenáře, zvířata (zejména psy!), 
pro říši fantazie a divadlo, které do ní 
vlastně také patří. Jak je u něj obvyklé, 
vypráví krásnou češtinou a lehkými 
slovy, co se dětem báječně poslouchají. 
Nevěnoval ji jenom Sofince: s  přispě-
ním paní Bouškové vyčaroval tajemnou 
podobu divadla i Prahy pro všechny děti 
– a také pro dospělé, kteří v  srdci ne-
stárnou.  

Františka Vrbenská
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Klíč k četbě knihy o Milanu Kunderovi
Několik mých přátel a známých naříká, že vyhodili peníze, když si za 
nemalý peníz koupili knihu o svém oblíbeném autorovi, tlustospis Jana 
Nováka MILAN KUNDERA, ČESKÝ ŽIVOT A DOBA (Argo-Paseka, 
Praha 2020, 888 s.+ celý arch, tj.16 s. snímků, fotografií a kopií 
dokumentů, navíc i reprodukce dalších dokumentů na obou přídeštích) 
a až pak si na Internetu, v tisku denním a týdenním, přečetli jednak 
rozhovory s autorem a spíš reklamy než recenze, jednak články o tom, 
jak ten životopis světově slavného autora, postavený údajně na čisté 
pravdě, je nespravedlivý, až zavilý, přímo „hnojomet“. Vyhodit knihu  
do kontejneru, prodat za korunu šedesát do sběru papíru? 

Zapřísahám přítelkyně, přátele a zná-
mé obého pohlaví, ať si vychvalo-

vanou i odsuzovanou knihu pozorně 
přečtou a všimnou si klíče, který Janu 
Novákovi otrevřel pohled na vše, co vy-
pátral od povídavých a vypáčil z méně 
sdílných svědků a pamětníků autorova 
života i co vysoudil z jeho díla, jež četl 
místy velice pozorně a dokonce i objevil, 
přečetl a po svém posoudil, co hříšník 
Milan Kundera publikoval pod cizími 
nebo vymyšlenými jmény. Tím klíčem je 
konec jedné z odpovědí v rozhovoru otiš-
těném v Respektu ještě předtím, než kni-
ha vyšla: „já o jeho udání nemám žádné 
pochybnosti.“ Jan Novák si tím klíčem 
„odemkl“ všecka fakta a domněnky pa-
mětníků a také ony pasáže z jeho díla, 
které uznal za hodny pozornosti.

Čtenářka a čtenář jeho knihy pře-
svědčení, že nařčení Milana Kundery 
z udavačství se ukázalo už v roce 2008 
jako nepřesvědčivé a účelové, mají ve 
svém přesvědčení klíč, jak si „odemk-
nout“ ty pasáže Novákovy knihy, které 
se snaží prokázat jeho lidskou špatnost, 
a vyčtou z nich nejen Kunderovu mimo-
řádnou myšlenkovou pronikavost, ale 
i jeho lidskost a nevšední koření humo-
ru, který podle Vančury „není smáti se, 
ale lépe věděti.“

Tak už v první kapitole Apríl Novák 
obsáhle cituje Kunderův astrologický 
výklad znamení Skopce, v němž se autor 
Žertu sám prvního apríla narodil, což 
má svůj „metafyzický význam,“ jak se 
podle Nováka svěřil (ve skutečnosti za-
žertoval) v rozhovoru s A. J. Liehmem. 
Novák uvádí, že se Kunderovo „roman-
tické pojetí“ Skopce jako mužného zna-
mení, znamení mužných mužů v něm 
narozených, dobyvačných, opanováva-
jících na něho vůbec nehodí, „ve svém 
životě“ takové pojetí Kundera „nikdy 
neztělesňoval“ (ať si čtenář domyslí, že 
chtěl). Předtím však Novák cituje téměř 

celý odstavec „Máme-li mluvit o lásce“, 
ve kterém Kundera napsal, že „Skopci 
se v ní dávají vést velikou dobyvatel-
skou touhou,“ a „jsou nejenom mužní, 
ale i domýšliví na svou mužnost (…)“ 
a „ve své umíněnosti bývají až dětinští 
a tvrdohlavě prosazují své všechno nebo 
nic“. Novák zřejmě vidí v tom odstavci 
Kunderovo přiznání k marnivosti, be-
zděčný autoportrét, pozorná čtenářka 
a nepředpojatý čtenář naopak vyčtou 
z něho úsměv Milana Kundery nad myl-
nou představou o něm. 

V druhé části první kapitoly Apríl 
zakládá Novák své obvinění Kunderovy 
domněle „krajní misantropie“ na svém 
mylném čtení „novely“ (ve skutečnosti 
románu) Slavnost bezvýznamnosti – po- 
dobně jako už někteří málo pozorní vy- 
kladači se domnívá, že matka je v románě 
vražedkyně, a proto se „opájí extrémním 
nihilismem“; ten nemůže Novák přišít 
autorovi, když je to jen literární posta-
va, a tak „tato krajní misantropie“ sice 
„není přímým autorovým lamentem, ale 
v Kunderově díle se objevuje i jinde, na-
příklad v eseji popisuje“ (ve skutečnosti 
Kundera vzpomíná), „proč“ (ve skuteč-
nosti jak) si „začátkem sedmdesátých 
let“ (ve skutečnosti za smutných let na 
počátku ruské okupace – což není, a pře-
ce je velký rozdíl) „zamiloval do skladeb 
Varèse a Xenakise“, které mu „vyprávěly 
o bytí osvobozeném od agresivní a tíživé 
lidské subjektivity…“ Novák komentuje 
ten citát paterým tázáním, naznačujícím 
údajný Kunderův „egoismus, drásaný“ 
nemožností „totálně se odstřihnout od 
svého původu, společnosti, dějin, celého 
světa, veškerého jsoucna, a být si vlast-
ním vesmírem“ a toužící, „aby lidstvo ni-
kdy nevzniklo (…), aby nikdy nebylo nic 
jiného než čirá nicota (…)“. Toho všeho 
se Jan Novák o Kunderovi jen domýšlí, 
zatímco čtenář autorovi plně rozumějící 
rozumí jeho zralému odporu vůči senti-

mentalitě, nebezpečnému poddávání se 
citům. 

Podobně jistota, že Kundera nebyl 
nikdy udavač, umožňuje vyčíst ze všech 
mnoha stránek, na nichž Novák píše 
nepěkně o Kunderovu otci a jeho údaj-
ně neblahém vlivu na syna, že otec byl 
charakterní a charismatická osobnost 
v mnohém příkladná, a pro tvůrčí práci 
a pro vývoj Milana Kundery zdravě in-
spirující. 

V kapitole Tajný komunista Jan No-
vák naznačuje, že Milan Kundera byl 
člověk dvojí tváře, neboť tento „mladík 
z vily s několika klavíry“, který do komu-
nistické strany následoval svého milova-
ného otce a patrně se mu „do politické 
volby připletla i umělecká avantgarda, 
ačkoliv“ (ve skutečnosti přestože, tj. 
vlastně protestně, ne že by o tom nevě-
děl) „ji tehdy už dávno vymiškoval puri-
tánský socialistický realismus“, požádal 
podobně smýšlejícího spolužáka, aby 
o tom ve třídě nikomu neříkal. Tu Jan 
Novák jakoby zapomněl, že v předešlé 
kapitole Učenec (tak ironicky říkala Kun-
derovi profesorka Komárková) citoval 
zákaz zastupujícího ředitele školy Fran-
tiška Kahudy „nosit odznaky politických 
stran“ s tím, že „střední škola je dnes po-
litická, nikoli však stranická.“ Hlavní dů-
vod, proč Milan Kundera nechtěl, aby se 
ve třídě vědělo, že vstoupil do KSČ, nebyl 
ve strachu ze třídy, v níž byl se svým ka-
marádem „ostrůvkem v moři klerikálů 
z buržoazních rodin“. Jen prostě věděl, 
že manifestovat své politické vyhranění 
v takovém prostředí je hloupé, marné, 
zbytečné. Nebál se přece ani profeso-
rů, Novák jinde uvádí, jak Kundera celá 
léta válčil ve škole s tělocvikářem, jehož 
provokoval nezájmem o tělocvik i jinak, 
patrně i hranou nešikovností, ve kterou 
uvěřila i jeho spolužačka. Ta tvrdí, že 
„neměl rytmus“ a že protancovat s ním 
celou besedu „bylo utrpení“, a diví se, že 

jindy sedl k pianu a hrál „báječně, úplně 
jako profesionál.“

Když Novák psal kapitoly, v nichž 
čerpal z rozhovorů s Kunderovými stře-
doškolskými spolužáky, ještě ho nena-
padlo, co se dověděl po několika stech 
stran až z estebáckých záznamů, že totiž 
Milan Kundera velice rád „mystifikuje 
své okolí“, že i svým přátelům bezdůvod-
ně „lže na potkání“ (Novák jakoby nevě-
děl o rozdílu mezi mystifikací a lhaním). 
A tak Novák nepomyslel, že Kundera už 
v pubertě pravděpodobně mystifikoval 
i dívku, která se mu líbila, že předstíral 
nešikovnost, absenci rytmu a neumění 
tancovat, aby se přesvědčil, zda dívka 
dokáže přijímat jeho dvoření i navzdo-
ry jeho hranému handicapu. A co když 
i prosba příteli, aby nikomu neříkal, že 
vstoupil do KSČ, byla zkouška jeho ml-
čenlivosti, dodržování slibu a přátelství?

Velké množství stran zabírá v knize 
Novákovo převyprávění děje Kundero-
vých děl. Je to pravidelně převyprávění, 
které jednak lehce zpochybňuje hodno-
tu díla, jednak podsouvá dílu, co v něm 
není, zato co však odhaluje mrzkost 
Kunderovy povahy. Kapitola Konec pros-
topášníka o Kachlíkově filmu Já truchlivý 
bůh podle stejnojmenné povídky Milana 
Kundery, který s režisérem Kachlíkem 
napsal i scénář filmu, původně znějící Já 
truchlivý bůh aneb Konec prostopášníka, 
je předůkladná. Podle Nováka „někdo 
na deskách scénáře usilovně přeškrtal 
modrou propisovačkou podtitul Konec 
prostopášníka“ (přesněji: druhou část 
titulu, podtitul byl: Melancholická anek-
dota) „a se škrtem se vytratila jemná 
ozvěna Vladislava Vančury“ (že by slovo 
Konec z Konce starých časů a dvojdílný 
název jako Hrdelní pře anebo Přísloví byly 
ozvěnou, byť jemnou?) „a jeho renesanč-
ního přístupu k vyprávění, kterým jsou 
však jinak scénář a film prostoupeny.“ 
Vida, co vše lze vyfabulovat (při vůli, 
o níž sotva lze říci dobrá) ze škrtu na 
deskách scenáře, když se škrt deklasuje 
slovem usilovný a zapomene na slova 
z předešlé strany, že Kundera byl „per-
fekcionista, který obracel každou větu 
naruby a zpátky na líc a nad každým řád-
kem se vršil škrt nad škrtem“. Vždyť „ně-
kdo“, kdo usilovně zkrátil titul a vypustil 
podtitul, byl s největší pravděpodobnos-
ti sám Kundera, který by nepřipustil, aby 
mu sahal „někdo“ na text, dokonce na 
název, ale možná sám naznal, že název 

PŘÍLOHA



II

TAJEMNÉ KNIHY

Tajemný základní spis hermetismu, esoterismu, 
potažmo alchymie
Základní dogmata hermetismu jsou obsažena v tezích takzvané 
„Smaragdové desky“, latinsky zvané „Tabula smaragdina“, byť 
dochovaný nejstarší „originál“ z dob před XI. stoletím (tehdy se datuje 
první latinský překlad) či „originální přepis“ původního textu je 
v arabštině. 

Pochází však už ze starého Egypta 
a jeho autorem byl legendární filozof 
a mág Hermes Trismegistos, což v řečti-
ně znamená „Hermes Třikrát mocný“. 
Bývá ztotožňován se staroegyptským 
bohem Thovtem a text Smaragdové 
desky byl prý nalezen v dávných dobách 
v jeho hrobě. Mají však bohové hroby...?! 

Texty Smaragdové desky v nejstar-
ších arabských rukopisech najdeme v 
knihovnách v Paříži, Leydenu, Lipsku, 
Uppsale a Gotha. Obecně se uvádí, 
že její text byl v Evropě znám už ve 12. 
století v latinském překladu Hugo San-
tala. Konkrétně se jedná o knihu „Liber 
Apolloni de principuibu rerum causis“, 
na jejímž konci je „Deska“ obsažena.  
A proč právě „Smaragdová...“?! Text 
byl vyryt do desky ze zeleného skla (či 
alchymicky zpracovaného smaragdu?).

„O skutečném původu Smaragdové 
desky existuje ovšem řada dohadů,“ upo-
zorňuje ve svém stěžejním díle „Lexikon 
magie“ (Praha 2009) profesor Karlo-
vy univerzity a zejména v současnosti 
náš asi největší znalec hermetických 
a magických spisů Milan Nakonečný. 
Odvolává se na řadu autorů, kteří se 
tématem podrobně zabývali, nicméně 
i sám Nakonečný o ní napsal roku 1996 
monografii „Smaragdová deska Herma 
Trismegista“, vydanou v Praze. 

„Ať už je původ Smaragdové desky ja-
kýkoli, je nesporné, že vyjadřuje tresť pů-
vodního egyptského esoterismu,“ zdůraz-
ňuje Nakonečný, „která je připisována 
Hermovi (odtud hermetismus), a je proto 
i základním pramenem studia hermetic-
ké filozofie.“ Zejména pak ve středověku 
je také klíčem evropské alchymie, a jako 
taková se stává předmětem nesčetných 
oborových (i příbuzných) komentářů. 
Od Hortulana text o desce nesporně 
přebírá velký filozof a mág Albertus 
Magnus (Albert Veliký), neboť o ní píše 
ve svém díle ze 13. století, ale také mno-
zí další učenci pozdějších dob. Samotný 
hermetismus však byl v prostředí evrop-
ské intelektuálské smetánky, zejména 
tedy z dob renesance, známý také pro-
střednictvím dalších, právě Hermovi 
přisuzovaných děl.

Co ještě napsal Hermes
Tak třeba Cosimo de Medici kou-
pil roku 1460 rukopis s názvem 

„Poimandres“ čili „Poutník“ jako 
dílo nalezené v Makedonii – jež měl 
původně napsat Hermes Trismegis-
tos. Cosimo je dal přeložit do lati-
ny velkým renesančním filozofem 
Marsilio Ficinem, o němž je známo, 
že jeho přednášky a díla jsou výraz-
ně ovlivněny právě hermetismem. 
Ve Florencii pak vychází zásadní 
středověké dílo „Corpus Hermeti-
cum“, soubor spisů nesporně ovliv-
něných Smaragdovou deskou. V Ev-
ropě se nicméně „deska“ rozšíří až 
v 15. století, ale zasáhne i další doby. 
Renesanci hermetismus prodělává 
na přelomu 19. a 20. století, napří-
klad v české hermetické společ-
nosti Universalia. V roce 1936 byla 
„Smaragdová deska“  přeložena do 
češtiny. A každý znalec nám potvr-
dí, že tento překlad je tím nejlepším, 
co existuje.

Smaragdová deska
„Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, 
že to, co je dole, je jako to, co je nahoře, 
a to, co je nahoře, je jako to, co je dole, 
aby byly dokonány divy jediné věci.
A jako všechny věci byly učiněny z jedi-
ného, za prostředkování jediného, tak 
všechny věci zrodily se z této jediné věci 
přizpůsobením. Slunce je jeho otcem, 
měsíc je jeho matkou, vítr nosil jej ve 
svých útrobách, země je jeho živitel-
kou. On je otcem univerzálního tele-
smatu celého světa.
Jeho síla je celá, když byla proměněna 
v zemi.
Oddělíš zemi od ohně, jemné od hru-
bého, opatrně a nanejvýš moudře. On 
vystupuje od země k nebi a zase znova 
sestupuje z nebe na zemi a přijímá sílu 
věcí hořeních i doleních. Takto budeš 
mít slávu celého vesmíru; veškerá tem-
nota prchne před tebou.
Tu sídlí síla, ze všech sil nejmocněj-
ší, která překoná každou jemnou věc 
a pronikne každou věc pevnou. 
Tak stvořen byl vesmír.
Odtud vzejdou přizpůsobení podivu-
hodná, jichž způsob je zde. Proto jsem 
byl nazván Hermes Trismegistos, maje 
tři části filozofie celého vesmíru.
Co jsem pověděl o magistériu, je úpl-
né.“

 Luboš Y. Koláček

má ponechat divákovi radost poznat, 
v čem je vypravěč truchlivý bůh. 

Jak se pak zpochybňuje hodnota 
díla? Napíše se o něm, že „je to víc lite-
ratura než film“ (neboť film má přece být 
film, a ne literatura), ale velkomyslně se 
připustí, že divák se baví. 

A jak se dílu podsouvá, co v něm není? 
Do dvojsečné parodie – parodie na pověst 
o příchodu praotce Čecha na Říp a paro-
die na brněnskou touhu trumfovat Prahu 
– se vsune komentář, který má odrovnat 
Kunderu. Nelze dva odstavce necitovat: 
„Kopecký se prochází po brněnském 
hradu a vykládá, jak se tu zastavil praotec 
Morava, a někdo se ho zeptal, jak se mu 
tady líbí. Morava odvětil: Brrr! No ale co 
se dá dělat, a tak praotec Morava pojme-
noval toto místo Brrrno. Pak tu postavili 
věznici a kolem ní pro příbuzné zavře-
ných a jejich strážců město, ve kterém já 
pohříchu žiju – někdejší brněnský patriot 
si nyní na své rodné město vylévá žluč 
s velikou vervou a gustem, vždyť Brno 
sluje i kasárnami, jatkami, divadlem…“

„Je tu dokonce několik divadel, opraví 
se vypravěč a zamíří do gigantické bu-
dovy Janáčkova divadla, o jehož oponu 
Kundera ještě před pěti lety usilovně 
bojoval, a říká: Čím menší město, tím 
větší divadlo, tím větší pitomosti se v něm 
musejí hrát, aby se to divadlo zaplnilo…“

Je škoda, že Jan Novák, rodák sice ko-
línský, však s vřelým, málem patriotic-
kým vztahem k Brnu, tak málo rozumí 
„českému životu a době“ z podtitulu své 
knihy, že píše o vylévání žluče s velikou 
vervou a gustem tam, kde právě z jeho 
knihy i méně školená čtenářka a mírně 
zabedněný čtenář se rozesměje, jak si 
Kundera dovoluje dobírat své milované 
město – a dokonce taky sebe, své někdej-
ší příliš velké exponování pro pohádkově 
krásnou oponu velikášského projektu 
divadla, nuceného brzy hrát atraktivní 
pitomosti, jen aby nezelo prázdnotou. 

Jan Novák není v literatuře diletant, 
jak mu kdosi vyčetl, ale je to horší: po-
strádá už českou schopnost humoru 
a sebeironie. 

Je zvláštní – a je to největší paradox 
jeho knihy –, jak Jan Novák, se svou „ver-
vou a gustem“ (řečeno jeho slohem) pá-
trající po mystifikacích Milana Kundery 
a většinou je označující za lži, až neuvě-
řitelně důvěřuje všemu a má za pravdu 
pravdoucí, co se dověděl od jeho spolu-
žáků na brněnském klasickém gymná-
ziu, od jeho přátel, přítelkyň a domně-
lých nebo skutečných milenek, a čeho se 
dočetl v záznamech sledování Kundery 
pracovníky a spolupracovníky StB. 

Všechny tyto „zdroje“, na něž se 
v obranných rozhovorech odvolává, mají 
velmi nízkou hodnotu. Pamětníci z let 
puberty jsou už značně staří a chtěne-
chtě jsou jejich vzpomínky většinou jen 

polopravdami; nechtě prostě proto, že 
jim paměť řádně neslouží, chtě z toho 
důvodu, že se za ledacos stydí a nechtějí 
a nemohou svým blízkým a světu leda-
cos přiznat. Někdejší jen známé, kteří 
celkem nic zvláštního nevědí, bezděky 
svádí šance se trochu přihřát na slávě 
hvězdy první velikosti, zvýznamnět, 
a tak bájí, až se práší za kočárem. Někte-
ří někdejší přátelé se rádi blýsknou, co 
všechno o světové celebritě a na ni vědí, 
i když se toho jen dohadují.

Jen ryzí přátelé respektují přání tvůr-
ce o jeho životě nemluvit, a když, tedy 
jen vzpomínat na příhody, které jim při-
padají nevinné a dokládající Kunderovu 
lidskost a jiné skvělé vlastnosti; ti žel 
někdy netuší, že vše se dá obrátit naru-
by. A policejní záznamy? V kapitole „Su 
blbec“ Jan Novák – vděčný odposlechům 
Kunderova telefonu, že počaly „literár-
ní historii skýtat plastický náhled do 
Kunderova manželství, avantýr, ambicí, 
manipulací a strachů“ – cituje složku 
Ministerstva vnitra se záznamem Kun-
derova počínání po návratu z výslechu 
v „kachlíkárně“ 17. října 1974: 

„Kundera byl sice v garsonce sám, ale 
pustil si hudbu a hovořil sám k sobě, pro-
cházel se po pokoji, byl neklidný, mnohá 
slova říkal velmi tiše, převážně mumlal. 
Říkal v úryvkách (…): Proč jsem tam cho-
dil, jsem blbec, že tam lezu, ale musím, jak 
jsem to měl udělat, musím se jich prosit, 
proč, musím, jsem blbec.“

Jan Novák si sám klade otázku: „Tr-
pěl Kundera samomluvou i jindy anebo 
v tuto chvíli už promlouval přímo k es-
tébáckým slídilům? Vydedukoval si z Pi-
látových řečí, že ho Státní bezpečnost 
odposlouchává? (…) Anebo si jen nahlas 
probíral své myšlenky ze schodiště na 
cestě ven?“ 

Milan Kundera by musel být padlý 
na hlavu, kdyby si myslel, že ho neod-
poslouchávají a že neodposlouchávají 
telelefony všech jeho známých a přá-
tel; byl příliš velká ryba, než aby cokoli 
mohli zanedbat, a tak svou radost z my-
stifikací proměnil v útočnou sebeobranu 
a pronásledovatele vodil soustavně a dů-
sledně za nos (neplést s Novinami Obce 
spisvatelů NOS!), i když si tu a tam mys-
leli, že na něho vyzráli. Tím jejich odpo-
slechy a zprávy od informátorů ztratily 
sebemenší hodnotu.

Pro autora musí být strašně smut-
né, že letitá námaha s kutáním klíče 
k vydolovnání aspoň kliky k usvědčení 
osobnosti opovážlivě slavné nepřinesla 
žádný pádný důkaz.

A tak zůstalo jen u hadů dohadů, kte-
ré jsou s to ovšem také uštknout. 

A tak z přání dobrat se čisté pravdy 
vznikla cestou důmyslných domýšlení 
a sugestivních tázání gigantická kniha 
pouhých dohadů.  Milan Blahynka


