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TABOOK NO 3
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KNihA je jAKO lžíce, 
KlAdivO, KOlO NeBO NůžKy. 

jAKmile jsTe je jedNOu 
vyNAlezli, už TO lépe 

udělAT NemůžeTe... 
umberto eco
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k dobrodružství literatury, ke kritickému myšlení. přírodní 
škola, čtenářské kluby, Kritické listy, třinecká knihovna, 
polské nakladatelství muchomor...
Na cestách byli nebo jsou také autoři a spisovatelé, které 
jsme pozvali ke čtení a setkání. z dálek za námi dorazí 
prozaičky magdalena platzová a dora Kaprálová, o živo-
tě v cizině by mohli vyprávět spisovatel a scenárista jan 
Novák, spisovatel, dramatik a rabín Karol sidon, ilustrátor 
petr sís, etnoložka a spisovatelka pavlína Brzáková...
Bez obrazu by knih nebylo. Opět a nově ohledáváme naše 
velké téma: obrazovou knihu, ilustraci, obraz v knize, knihu 
v obraze.
cestou na jih do itálie se nám letos podařilo pozvat na-
kladatelskou „šlechtu“, velké malé nakladatelství corraini, 
které spoluzakládal průkopník evropského moderního de-
signu Bruno munari. Kniha obraz, objekt, kniha hra, kniha 
myšlení...
Nenápadnější a o něco mladší je nakladatelství media vaca 
ilustrátorského aktivisty vicenta ferrera z valencie a ces-
tou na sever norské nakladatelství magikon.
velkou výstavou letos představujeme práce dvou všestran-
ných evropských talentů: Nora žijícího v Británii Bjørna 
Runa lieho a češku Alžbětu skálovou. srovnání potěšující.
faustovský kabinet otevřel v novém táborském Baoba-
bu jiří Šalamoun a vystavujeme i práce studentů z halle 
a vŠup. součástí výtvarného programu festivalu je samo-
zřejmě i vyhlášení vítězů druhého ročníku soutěže miro-
slava Šaška.
letošní, třetí ročník se odehrává v budově společenské-
ho domu střelnice: knihy více než čtyřiceti nakladatelů 
jsou vystaveny ve velkém sále, v malém sále i saloncích 
a v kavárně bude po oba dva dny probíhat bohatý program 
pro profesionály i laické publikum. Ale Tabook samozřej-
mě jako vždy expanduje do celého starého města. do-
provodný program zahrnuje kromě výstav také divadelní 
představení, promítání filmů, výtvarné dílny všeho druhu, 
bohatý program pro děti, čítárny a drobné události v režii 
nakladatelů.

T e R e z A  h O R v á T h O v á

cesta ke knize

moje cesta ke knize začala v tatínkově pokoji. ležela jsem 
na jeho velké posteli a donekonečna přehlížela hřbety knih 
ve velké knihovně ze světlého dřeva. uprostřed knihovny 
bylo staré rádio, na kterém byla vypsána města, která se 
dají chytnout... Bratislava, moskva, vídeň, praha, možná 
paříž... hřbety byly široké, tenké, výrazné, bledé, potrhané, 
barevné, plátěné, s vyraženým písmem... přesně naproti 
posteli neustále oči přitahující Rozinky a mandle, šedý 
hřbet zločinu a trestu a vybledlý plátěný Arrowsmith... 
znala jsem ty hřbety zpaměti, hrála jsem si nejrůznější hry, 
snažila jsem se vyjmenovat co nejvíc názvů, zapamatovat 
si barvy, písmena... aniž bych z knih, které se pod nimi 
skrývaly, četla jednu jedinou řádku. 
jak si najít cestu ke knihám? je kniha vůbec ještě důle-
žitá? jak se naučit číst? jak knihu udělat? jak ji udělat 
dobře? jak s ní pracovat?
Naše letošní téma – cesta ke knize a cesty jako takové – 
zahrnuje cesty za knihami, cesty kvůli knihám i cesty ob-
jevné, cesty na sever a na jih, cesty symbolické, duchov-
ní, cesty do emigrace, cestovní deníky, cesty jako životní 
zkušenost i knihu jako cestu... zkrátka nutný pohyb člově-
ka k poznání. všechny tyto i další cesty, cestičky, pěšiny, 
trasy, poutě a pohyby odněkud někam se dají odkrýt při 
podrobném zkoumání mnohých edičních počinů malých 
nakladatelů a všech, kteří s nimi na cestě k jejich knihám 
spolupracují.
jednou z neviditelných cest ke knize kráčí ediTOR. Kdo 
je tento nenápadný, ale životně důležitý člověk, díky které-
mu vznikají na české knižní scéně poklady? Kým byl editor 
kdysi a jak funguje dnes? jaké zásadní knihy díky skvělým 
editorům vydávají malí nakladatelé... po překladatelské 
letos editorská štafeta: setkání s editory-harcovníky, kteří 
budou mluvit o svých zkušenostech. jan Šulc, Terezie po-
korná a další...
v rámci programu pro knižní profesionály a zvědavé laiky 
představíme projekty, které se zezdola snaží přivést děti 
a mladé lidi (a nejenom je) ke čtení, k objevování textu, 
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fesTivAl pOdpOřili
Nadační fond miroslava Šaška
státní fond kultury 
město Tábor 
jihočeský kraj 
umprum
francouzský institut 
polský institut 
Norla 
Baobab 
comett plus, spol. s r.o.
Aksamite nábytek
Greiner perfoam s.r.o.
Renata dubová velkoobchod
mediprax cb s.r.o.
panda east
mas lužnice
Kulturní středisko Bechyně 
městská knihovna Tábor
Tiskárna protisk

literarnyklub.sk
literární noviny
A2
host
Tvar
Revolver Revue
Kulturně.com

T A B O O K  d ě K u j e

pOděKOváNí:
hana Böhmová – tiskárna protisk, jindřich volek, 
standa a jana dvořákovi, jiří fišer, michal Kostrba, jan 
mach, eva maceková, nadace miroslava Šaška, Terezie 
pokorná, josef Konrád a divadelní soubor Tábor, lenka 
horejsková, Katarína horňáčková, jana lorencová, lenka 
zajícová, eva měřínská a táborská knihovna, petra a michal 
Bradovi, denisa a Ondřej Tichý, magda a víťa dohnalovi, 
Radka a františek Korbelovi, hanka a libor sedláčkovi, 
veronika hušková, Bára Tůmová, jana lešikarová, 
eva hubičkvá, eva a jiří loskotovi, jiří dvořák, líza 
faktorová, markéta Kudláčová, Olga makovcová, zuzana 
vodňanská, drahoslava janderová, skauti, Štěpán Klíma, 
jakub plachý, divadlo Oskara Nedbala – linda Rybáková, 
gymnázium pierra de coubertina, café parník, miroslav 
Nimrichtr – Antikvariát Bastion, hadasa - hana jančíková, 
daniela Novotná a střední knihovnická škola Tábor, mp7, 
Oksana Osadča a AuX café, martin petráš a další táborští 
dýdžejové a dýdžejky, martin pistulka, dominika loskotová, 
vítek a Kristýna markvartovi, dýně na víně – Bára 
müllerová, Karolína camrdová, patrik Trska a mnozí další 
skvělí přátelé a dobrovolníci.

TABOOK pRO vás připRAvili: 
program a koncepce festivalu: Tereza horváthová 
koncepce výstav, bedekru a gd: juraj horváth
propagace a produkce: lenka vocílková 
výstavník, koncepce bedekru a gd: jan čumlivski 
instalace výstav a výstavní řešení: Toník Novotný 
ubytování: ivana pešková / dobrovolníci: zuzana Kleinová 
finance: Barbora čermáková a Anna dvořáková 
program knihovny: eva měřínská a michal Kramář
program pro školy: Kateřina Kubešová
fundraising: zuzana vodňanská a Barbora slabá 
technická produkce: Štěpán Ondřich
fotograf: Kristýna svatá / catering, řidič: jan čulík
velká pomocná ruka: stanislav dvořák 

www.tabook.cz 
e-mail: tabook.festival@gmail.com 
phone: 00420 721 909 599

T A B O O K
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eXp.
corraini (iT)
magikon (NOR)
media vaca (esp)
muchomor (pl)

A2
Akropolis
Artforum (sK)
Amu
Archiv výtvarného umění
Argo
Atlantis
Baobab
Běží liška
Bylo nebylo
cesta domů
dauphin
dharmaGaia
dokořán
dybbuk
fra
GplusG
host
hrana
h_aluze
jana kostelecká
Kalich
KK Bagala (sK)
Kudla werkstatt
labyrint

lipnik
lounští lounským
ludmila vrkočová
malvern
marie m. Šechtlová
maťa
meander
mot
Napoli
Národní filmový archiv
Oikoymenh
page five
papelote
pavel mervart
perplex
plAv
protimluv
psí víno
Revolver Revue
Rubato
salve
smršť
TORsT
Triáda
Tvar
uuterky
volvox Globator
vysoká škola umělecko-
-průmyslová v praze
Wildpapers
65. pole
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páTeK 3/10

9:00 — 13:30
cesTA KNihy K děTem
ANeB jAK TO udělAT, ABy děTi čeTly
půldenní seminář pro knihovníky, učitele, knihkupce 
a všechny, kdo s knihou pracují — krátké workshopy 
s lidmi, kteří už něco dokázali (přírodní škola, Kritické 
listy, Knihovna v Třinci, čtenářské kluby), a prezentace 
jejich práce. zahraniční hosté s novými zkušenostmi 
— Anna skowronska (nakladatelství muchomor), Nóri 
hamar a její hosté z maďarska a jako zvláštní host 
autorka komiksů lucie lomová, moderuje jiří hnilica. 
Malý sál Střelnice

11:45 — 12:45
puTiN lyžuje / divAdlO líŠeň
jevištní reportáž zpracovává téma nástupu putina 
k moci a směřování Ruska k totalitě. Nejsilnější inspirací 
je kniha zavražděné ruské novinářky Anny politkovské 
Ruský deník, dalšími zdroji jsou webové stránky 
pozůstalých po teroristických útocích.
Zahrada Střelnice (pro školy)

13:30 — 15:00
cesTA KOlem svěTA zA 1,5 hOdiNy!
AlžBěTA zemANOvá & mAGdAléNA RuTOvá
vytvoříme komiksového hrdinu, se kterým pak 
procestujeme celý svět. po souši, po vodě, pěšky, 
koňmo, po vlastních i po cizích. pro děti od 9 let.
Velký sál Střelnice

15:00 — 16:30
mOjAReč
19 autorů a 19 jpgů, mikrofon a hluboký nádech
Malý sál Střelnice

15:30 — 17:00
lOTeRie pOzNej svěT! / evA vOlfOvá
zúčastněte se jedinečné cestovatelské loterie!

p R O G R A m  /  p á T e K

čTvRTeK 2/10

19:00
chAim ciGAN / KAROl sidON
AlTschulOvA meTOdA
politicko-psychologický thriller, ale také bravurně 
napsaný příběh rozpjatý mezi různé země, kontinenty, 
historické epochy a alternativní světy, kde autor 
konfrontuje čtenáře s důsledky postmoderní technologie 
vyvinuté ze středověké kabaly…
čtení a vyprávění nejen k tématu cesty ke 
knize s vrchním zemským rabínem, dramatikem 
a spisovatelem Karolem sidonem. zahájení festivalu.
Baobab/Dílna, Pražská 157

22:00
TATATRABOOK
fotografie pocházejí z destinací jako indonésie,
Kazachstán, Thajsko, francie a různé části Afriky,
jejichž společným jmenovatelem je cesta.
hudební doprovod: chucpe (hK, progressive techno 
live) A themathe (house / chill session)
MP7, Žižkovo náměstí 7

p R O G R A m  /  č T v R T e K
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18:30
uNiveRzálNí TOAleTA / s.d.ch.
dramatický seminář varlén a nakladatelství Rubato 
uvedou prostřednictvím tzv. schematické scény 
jednoaktovku na objednávku. Nedostali jste letos literární 
ani jinou cenu? Buďte rádi. dva oddělené toaletní 
prostory jsou totiž spojeny jedinou hrozbou. udělením 
univerzální ceny. Účinkují: s.d.ch., j. Tvrdoň, p. januš.
Baobab/Dílna, Pražská 157

19:00 — 20:30
liTeRARNyKluB.sK
Agda Bavi pain, Balla, marek vadas, Tomáš varga
v čem je slovenská literatura světová? čtyři výjimeční 
autoři z vydavatelství KK Bagala přečtou ze svých nových 
knih a připravovaných překladů do češtiny.
Aux Cafe 307, Svatošova

20:00
vyhláŠeNí výsledKů sOuTěže NAdAce m. ŠAŠKA
moderuje Ondřej cihlář.
Malý sál Střelnice (vstup s pozvánkou)

20:00 — 21:30
večeR peRpleXu A psíhO víNA
Během čtení autorů spojených s opavským perplexem 
a pražským časopisem pro současnou poezii psí víno se 
představí: dan jedlička s novou sbírkou sbohem malé 
nic / jan delong s debutovou sbírkou dušinec / Ondřej 
hanus se sbírkou výjevy (cena jiřího Ortena 2014) 
a s novými texty / Štěpán hobza s rukopisnými texty / 
Alžběta stančáková s knihou co s tím a texty z rukopisu.
MP7, Žižkovo náměstí 7

20:30 — 22:00
živé KveTy
Koncert slovenské punkrockové skupiny, která vznikla 
v Bratislavě v roce 1994 kolem zpěvačky, textařky 
a spisovatelky lucie piussi. především její osobou 
je skupina spjata s legendárním divadlem stoka.
Zahrada Střelnice

p R O G R A m  /  p á T e K

 1. všichni sem, vyberte si, neváhejte. 2. vypravíte 
se do paříže, londýna, říma... Tichého oceánu, 
na Kilimandžáro, na saharu… 3. Nastudujeme cestu, 
nakreslíme lístky na dopravní prostředky a vyrazíme. 
4. losy vám také poslouží k zaznamenání nevšedních 
cestovních zážitků… pro děti od šesti let. 
Velký sál Střelnice

16:00 — 16:30
psí KNížKA / TeRezA říčANOvá
historicko-analytická prezentace psí knížky. Tereza 
říčanová představí mýty a pověry o vlastním tvůrčím 
přístupu. To vše v pokleslé technice opravdového 
powerpointu! (možná si oblékne i kancelářský úbor.) 
Čítárna Střelnice

16:00 — 18:00
pRAhA — BRNO — Ny — lyON — BeRlíN
dORA KApRálOvá & mAGdAléNA plATzOvá
literární kritička, publicistka, prozaička, dokumentaristka 
a scenáristka dora Kaprálová žijící v Berlíně. deníkové 
záznamy, postřehy, literární úvahy… spisovatelka, 
novinářka a herečka magdaléna platzová, která 
po New yorku žije v lyonu… čtení z nových knih.
Baobab/Dílna, Pražská 157

16:30 — 18:00
puTiN lyžuje / divAdlO líŠeň
jevištní reportáž zpracovává téma nástupu putina k moci 
a směřování Ruska k totalitě. Nejsilnější inspirací je kniha 
zavražděné ruské novinářky Anny politkovské Ruský 
deník, dalšími zdroji jsou webové stránky pozůstalých po 
teroristických útocích.
Zahrada Střelnice

18:00 — 19:00
zAhájeNí výsTAv v GAleRii u RAdNice,
v GAleRii 140 A ve vOdáReNsKé věži
Galerie U Radnice

p R O G R A m  /  p á T e K
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10:00 — 11:00
lABORATOř sAlve
Teologicko-kulturní revue salve vychází již téměř čtvrt 
století pod záštitou dominikánského řádu a představuje 
posledních víc než deset let jednu z nejzajímavějších 
a nejkreativnějších platforem dialogu katolické 
teologie se současným světem a myšlením… 
s Norbertem schmidtem, architektem, redaktorem 
revue salve, vedoucím centra teologie a umění při 
KTf uK v praze a příležitostným kurátorem, a martinem 
Bedřichem, literárním historikem a šéfredaktorem 
nakladatelství portál.
Baobab/Dílna, Pražská 157

10:30 — 11:30
hOluB KOlumB
emmA pecháčKOvá
Kniha holub Kolumb vypráví příběh bývalého elitního 
poštovního holuba, který se na stará kolena zamiluje 
do slavice edith. Kvůli své lásce uvězněné ve zlaté 
klícce Kolumb obletí celý svět. při svém strastiplném 
putování se setká s orlem, sovou, husou, pávem, supem 
a dalšími opeřenci, kteří mu pomohou, a při krátkých 
setkáních se někdy komicky, někdy dojemně projeví 
národní povahy (ptáků) v různých zemích. (meander)
Café Budík, Kotnovská 174/18

11:00
WildpApeRs
vlAdimíRA ŠTuRmOvá A jAN hyBNeR
přijďte si již potřetí pod odborným vedením vyrobit 
jednoduchou knižní vazbu. loni leporelo, předloni 
sešitová vazba, letos japonská vazba. Wildpapers 
ukážou, jak se sestavuje knižní komplet z dvoulistů, jak 
se vyměřují šicí místa pro sešití knižního bloku, jak se 
prošívá hřbet šitím čtyřmi dírami vyvrtanými do bloku, 
a další zajímavosti japonské knižní vazby. Kurs je určen 
pro děti i pro dospělé. Poplatek za materiál 70 Kč.
U Tukana, Žižkova 631

p R O G R A m  /  s O B O T A

sOBOTA 4/10
9:00 — 10:00
NAKlAdATelsKá sNídANě
Čítárna Střelnice (vstup s pozvánkou)

9:00 — 10:00
KNihOvNicKá sNídANě
Malý sál Střelnice (vstup s pozvánkou)

10:00 — 11:30
dOmy / michAelA KuKOvičOvá
Každý bydlí v nějakém domě, ulici, městě. jaký by byl 
tvůj vysněný dům? jak by asi vypadala ulice, ve které 
by dům stál? jezdilo by tam hodně aut, nebo by tam 
bylo hodně stromů, na kterých by zpívali ptáci a dole ve 
stínu by seděli u kavárenských stolků lidi, pili limonádu 
a mlsali zmrzlinu nebo rakvičku se šlehačkou? výtvarná 
dílna. Od 6 let. (Nadace miroslava Šaška)
Velký sál Střelnice

9:30 — 13:00
ilusTRAce A OBRAzOvá KNihA
zahraniční hosté o své práci, o svých knihách, 
o současné evropské knižní scéně…
media vaca (Španělsko): vicente ferrer
magikon (Norsko): svein størksen
sigutė chlebinskaitė (litva)
sophie van der linden (francie)
corraini (itálie)
Malý sál Střelnice
+
uvedení knihy Bruna munariho: umění jako řemeslo
(Rubato). Klasické, originální a zábavné dílo, v němž 
velký italský umělec, známý po celém světě svými 
vynalézavými a rozmarnými výtvory, jednou provždy 
zničil mýtus umělce-primadony a nahradil ho 
postavou designéra… 
1. patro Střelnice u výstavy nakladatelství Corraini

p R O G R A m  /  s O B O T A
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13:30 — 14:30
čTeNí z KNih, KTeRé NevyŠly
dagmar urbánková, ladislav čumba & Karel haloun.
Čítárna Střelnice

13:30 — 15:30
dOpisOvá dílNA pRO děTi
TAjemsTví slOžeNé dO OBálKy
Obálka pojme radost i smutek, básně, stesky, přání, 
zprostředkuje přátelství, sdílí pocity. Ať je adresátem 
kdokoli, člověk nebo zvíře, přítel nebo cizinec, bytost 
nebo věc, den anebo noc — zkusíme najít společnou 
řeč. vymyslet jazyk a písmo, vytvořit obálku, namalovat 
vzácnou známku a pak snad najít listonoše, který by si 
také zašel do pohádky. dílnu povede Anna pleštilová 
Bylonebylo s podporou papelote
+
OByčejNý lisT pApíRu?
Ne — dopis a obálka v jednom! přijďte si osvojit 
netradiční umění skládání dopisů. poskládejte, co máte 
na srdci, a pošlete, komu si přejete. Ten, kdo takový 
dopis dostane, na něj nikdy nezapomene. dílnu povedou 
Štěpánka Bláhovcová a Táňa martincová (papelote)
Horní sál Střelnice

14:00 — 14:40
věTRNá RepuBliKA / divAdlO u plOTNy
Odkud se bere vítr? A když mi odletí čepice nebo 
nafukovací balonek, kam zmizí? Kdesi daleko je místo, 
kde se ve dne v noci pracuje a vyrábí se vítr, 
vichřice, brízy i vánek lehčí než dech. 
Na motivy stejnojmenné knížky Oliviera douzoua.
Střelnice

14:00 — 16:00
cesTA Ke KNize… ediTOR
Nenápadný, ale pro nakladatele životně důležitý člověk,
díky kterému vznikají na české knižní scéně poklady...
Kým byl editor kdysi a jak funguje dnes? Které zásadní 
knihy zásluhou skvělých editorů vydávají malí 
nakladatelé... jan Šulc (Torst), Terezie pokorná 
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11:00 — 12:00
cesTy pRO děTi / pAvlíNA BRzáKOvá
etnoložka a spisovatelka pavlína Brzáková o tom, jak 
čekala na pohádky u kočovníků a jak to vypadalo, když 
se nějaké té pohádky dočkala… pro rodiče s dětmi.
Dětský klub Janíček, Klokotská 116

11:00 — 12:30
cesTy RevOlveR Revue
TeRezA límANOvá, mARTiN RyŠAvý
spisovatel, dokumentarista a cestovatel martin Ryšavý, 
autor ceněných románů cesty na sibiř a vrač z edice 
RR, čte ze svých próz a vypráví o svých nevšedních 
výpravách. cestu proti proudu času až do vlastního 
dětství v domě na malé straně podnikla Tereza 
límanová ve svém prozaickém debutu domeček, 
který nedávno rovněž vyšel v edici RR.
Baobab/Dílna, Pražská 157

11:30 — 12:30
peTR sís / pilOT A mAlý pRiNc
život Antoina de saint-exupéryho. Obrazová kniha 
o osamělosti, hledání krásy a smyslu života.
prohlížení nové knihy, autogramiáda.
Čítárna Střelnice

12:00 + 13:00
WildpApeRs
vlAdimíRA ŠTuRmOvá A jAN hyBNeR
U Tukana, Žižkova 631

13:00 — 15:00, dokončení v 17:00 — 18:00
pApíR-NůžKy-RisO! / KudlA WeRKsTATT
Workshop je zaměřen na improvizaci při vystřihování 
velkorysých kreseb do barevného papíru a následném 
skenování papírových siluet a tisku přes risograf. 
výstupem z workshopu je ilustrovaný sešit 
z vystřihovánek, který si každý účastník s naší pomocí 
sváže a vezme domů. maximální kapacita 15 osob.
(Rezervace: 721 909 599. Poplatek za materiál 60 Kč.)
Baobab/Dílna, Pražská 157
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15:30
pOhyBlivé OBRázKy / siGuTė chleBiNsKAiTė
Workshop s litevskou grafičkou, výtvarnicí, 
kurátorkou a angažovanou organizátorkou.
pro děti od 6 let, tlumočení do češtiny
Velký sál Střelnice

16:00 — 17:30
jAN NOváK & peTR sís
ze zatuchlé roklinky do Nového světa a zpět
česko-americký scenárista, spisovatel a dramatik, 
kromě jiného autor knihy o útěku bratří mašínů zatím 
dobrý, a ilustrátor, spisovatel, filmař a grafik petr sís 
každý sám a také spolu. čtení, vyprávění, debata…
Malý sál Střelnice

16:00 — 17:30
RecyKliTeRATuRA
Recykliteratura je tvorba nových příběhů ze starých 
obrázků a textů. výstava představí výběr nejzdařilejších 
výtvorů a vynálezce Recykliteratury vojtěch mašek 
povede dílnu, ve které si její účastníci vyzkoušejí 
vyprávět obrazem i slovem. (lipnik) 
Velký sál Střelnice

16:30 — 17:30
heliNdA A KleKáNice
divAdelNí sOuBOR TáBOR / pAvlíNA BRzáKOvá
polednici zná kdekdo, ale o Klekánici se toho ví jen 
málo. Objevuje se krátce před setměním a neposedné 
děti, které tou dobou ještě nejsou doma, strčí do pytle 
a nese pryč. Odkud přichází? Kde bydlí? A co se stane 
s těmi, které popadne? Tohle tajemství odhalila malá 
holčička helinda, když nechtěně zůstala dlouho venku. 
podaří se jí od Klekánice utéci a vrátit se domů? čeká 
ji nebezpečné dobrodružství plné kouzel a neobvyklých 
přátelství. premiéra proběhne za účasti autorky 
předlohy pavlíny Brzákové.
Divadlo Oskara Nedbala, Palackého 8
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(Revolver Revue), Robert Krumphanzl (Triáda).
moderují Tereza horváthová a jaroslav Tvrdoň.
Vinotéka U Černého kocoura a zeleného stromu, 
Tržní náměstí 2534

14:00 — 16:00
cesTA dO jApONsKA
O japonském dřevořezu a technice japonského laku.
filip suchomel, Anna čumlivská.
Dobrá čajovna, Tomkova 1240/2

14:30 — 15:30
velKá AuTOGRAmiádA
Autoři, ilustrátoři, překladatelé 
na stáncích svých nakladatelů.
Velký sál Střelnice

15:00
ilusTROvANá hisTORie / ReNáTA fučíKOvá
zahájení výstavy ilustrací Renáty fučíkové v prostorách
galerie ve staré radnici. výstava seznámí nejen s historií 
evropy, ale i s významnými osobnostmi českého národa 
(přemyslovci, Karel iv., j. A. Komenský, T. G. masaryk,
A. dvořák) a husitství (j. hus, p. chelčický).
Gotický sál Staré radnice, Husitské muzeum, Žižkovo náměstí 1

15:00 — 16:00
Ničí NejvěTŠí KNihKupecTví svěTA 
KNižNí TRh? / A2 KRiTicKý KluB
Obchodní aktivity Amazonu radikálně proměnily 
fungování knižního trhu. firma proslula nekalými 
praktikami, které ničí knižní nakladatele i vydavatele, 
a firma ze seattlu postupuje dál za svým cílem — 
stát se monopolním globálním prodejcem knižních 
publikací. co vše se od nástupu americké společnosti 
na trh změnilo? A jak je možné se bránit? O tom všem 
v panelové diskusi A2.
Aux Cafe, Svatošova 307
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19:30
KdyBy Ti TAK pámBů pRdel ROzTRh
jiří KRejčíK
proč se i v dnešní době vyplatí jezdit vlakem? proč 
se vám ještě víc vyplatí čekat na svůj spoj v nádražní 
restauraci, nebo úplně nejlépe si ho nechat ujet a počkat 
na další? Která česká nádražka má v interiéru nejvíc 
paroží, kde vaří jako v hotelu a kde žerou psí konzervy? 
Cafe Gallery MP7, Žižkovo náměstí 7

20:00
NOvá předválečNá lyRiKA
Básně a básníci z nakladatelství fra / večer s Alžbětou 
michalovou, petrem Borkovcem, Kamilem Bouškou, 
jakubem řehákem a lubošem svobodou. debuty 
letošního roku, nové sbírky kmenových autorů. čtení 
a rozhovory. za účasti nakladatelů erika lukavského 
a michala Rydvala. uvádí petr Borkovec.
AUX Cafe, Svatošova 307

20:00 — 22:00
mfdf ji.hlAvA uvádí: TA.dOK
Jan Křížek: Sochy a včely / r. Martin Řezníček
Angular Landscapes / r. Michal Kindernay
včely jsou divoká stvoření, přesto z nich vyzařuje klid. 
i tvorba sochaře a malíře jana Křížka je meditativní, 
lyrická až usebraná, ale též spontánně rozbujelá. 
lyrické, ale též neklidné jsou i obrazy industriální 
krajiny v krátkém snímku Angular Landscapes. Přijměte 
pozvánku na letošní Mezinárodní festival dokumentárních filmů 
v Ji.hlavě který začíná už 23. října.
Baobab/Dílna, Pražská 157

21:00
KAmOŠKO A KOKOsKO
hudební skupina z Bratislavy, kterou málokdo slyšel 
a téměř nikdo neviděl. Kamoško a Kokosko hrají 
pravoslavný pop. hned potom — BANANA spliT 
A jehO mORAlisTé (Ohlédni se ve hněvu)
After djs mushroom a dj Reverend
Pivnice U Lva, Vodní 144/3
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17:00
veliKá NOviNA O hROzNém mORdu
ŠimONA ABelese / mAReK TOmAN
Nová kniha, zpracovávající skutečný kriminální příběh, 
nebo spíše příběh soudní a mediální manipulace z prahy 
17. století, propojený s příběhem o vzdorujícím 
adolescentovi propadlém počítačovým hrám.
Cafe Gallery MP7, Žižkovo náměstí 7

17:30 — 18:30
OTřásá se BABylON!
O Babylonu s jeho šéfredaktorem petrem placákem
a romským aktivistou Karlem holomkem,
držitelem ceny františka dobrotivého.
Čítárna Střelnice

17:30 — 19:00
2 edice z ARGA 
Dopisy z Ruska (2014) — česká edice fiktivních dopisů 
francouzského diplomata Aphonse markýze de custine, 
který navštívil Rusko v roce 1939 a své zápisky odtud 
vyvezl s nasazením vlastního života; knihu uvede 
a ukázku z díla přečte překladatelka petra martínková.
Korespondence českých jezuitů v západních Indiích (2015) — 
rozsáhlý výbor z dopisů jezuitských misionářů, kteří 
působili v 18. století ve střední a jižní Americe a na 
přilehlých ostrovech; knihu uvede a ukázku přečte editor 
a překladatel z latiny pavel zavadil. (Argo)
Malý sál Střelnice

19:00 — 20:00
dAR lůzRů / dAR meNeli / ROBeRT RyBicKý
představení česko-polského vydání sbírky za účasti 
autora — slezského básníka Roberta Rybického (*1976), 
známého v čechách a ve slezsku nejen překlady 
zveřejněnými ve Tvaru, psím vínu a protimluvu, ale 
i pobytem ve squatu na pražské cibulce v roce 2013. 
Anarchista, revolucionář a buřič.
prokletý básník. (protimluv)
Baobab/Dílna, Pražská 157
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VÝSTAVY
NAKlAdATelsTví cORRAiNi
pAul cOX, eNzO mARi A BRuNO muNARi
věhlasné evropské nakladatelství z itálie přiváží průhled 
do prací dvou průkopníků modernismu Bruna munariho 
a enza mariho i současného umělce — všestranně 
působícího paula coxe.
Střelnice, Žižkova 249

BjøRN RuNe lie + AlžBěTA sKálOvá
co mají společného norský ilustrátor žijící v Bristolu
a pražská ilustrátorka z Napoli? On má květiny a ona 
houby. u něj chodí mezi lidi sloni, veverky a psi a u ní 
se to hemží krtky a medvědy. Oba se rádi pouštějí 
do krajiny. Oba si rádi vymýšlejí a nechají se unášet 
barvou. Oba se intenzivně věnují ilustraci, ale nejen jí: 
malují, a tisknou, vyrábějí drobnosti a hlavně autorské 
knihy. po ostřejší postpunkové generaci (Blexbolex, 
Atak, Wagenbreth) příjíždějí do Tábora apolitičtí 
domáčtí nostalgici. Výstava potrvá do 8. 11. 2014
Galerie U Radnice, Martínka Húsky čp. 54

fAusT & jAcK ROzpAROvAč
Komorní výstava kreseb jiřího Šalamouna.
Opakující se motivy z fausta a jacka Rozparovače.
Rozmývané tušovky, perovky i lehké tužkovky.
smlouva, on, ona a mord! Výstava potrvá do 8. 11. 2014
Baobab/Dílna, Pražská 157

pRAhA — hAlle
výstava dvou ateliérů zaměřených na ilustraci, knihu, 
komiks a přilehlé oblasti. Výstava potrvá do 8. 11. 2014
140, Koželužská 140

smíŠeNé zBOží ii. (Les Femmes Terribles)
eva maceková, Alžběta zemanová, Tereza říčanová
a Nikola hoření. ženy, které si nepotrpí na líbeznosti. 
Nepotřebují počítače. umělkyně — brut! 
Vodárenská věž, Žižkova
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NONSTOP
ATelieR AuTOmATiQue
Nechte se vyportrétovat!
stroj, který jste ještě neviděli — stroj, který vás vidí.
Střelnice — Hlavní sál

TABOOK dOBRá ŠKOlKA
výtvarné dílny pro nejmenší, hlídání, muzicírování...
pá 14:00 — 19:00 / sO 10:00 — 19:00
Zahrada Střelnice

dOBRá čAjOvNA NA TABOOKu
pá a sO 9:30 — 18:30
čajová chýše vám nabídne čaje a dobroty rozličné, 
posezení pohodlné. z čínské čajové čítanky ch’a-su 
vhodné chvíle, kdy píti čaj: Když při myšlení jsme 
vyrušeni. při dobrém rozhovoru za hluboké noci. 
Když tichounce poprchává. s příjemnými přáteli 
a štíhlými konkubínami. Když děti jsou ve škole. 
v bambusovém lesíku za jarního večera. 
pod neobyčejnými skalami. 
Nevhodné chvíle: v divadle při otvírání dopisů. 
Když děti nejsou ve škole. za prudkého lijáku. 
při pití čaje jest se vystříhati: Nevlídné obsluhy. 
Špatné vody. peněžních starostí. početné společnosti. 
Bezpodmínečně nutno se vyhýbati: Křičícím dětem. 
hašteřivým ženám. žvástavým lidem. hlučným ulicím. 
Zahrada Střelnice

NONsTOp dílNA u TuKANA
pá a sO 9:30 — 18:30
výtvarné dílny pro děti.
Žižkova 631

Po celou dobu festivalu pro vás hraje DJ Mushroom 
a další spříznění Tabook DJs.
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THURSDAY 2/10

7.00 pm
TRAdiTiONAl fesTivAl ThuRsdAy...
chAim ciGAN / KAROl sidON (TORsT)
Altschul‘s method.
A political-psychological thriller that is an excellently 
written story, spread out between various countries, 
continents, historical periods and alternative worlds. 
The author confronts readers with the consequences of 
the modern technology that has evolved from medieval 
Kabbalah. A reading, interview and a few words related 
to our theme of journey towards the Book with the 
czech chief Rabbi, playwright and writer Karol sidon. 
The festival launch.
At Baobab Workshop, 157 Pražská (street)

FRIDAY 3/10 OCTOBeR

9.00 am – 1.30 pm
jOuRNey TOWARds The BOOK fOR childReN 
OR hOW TO eNcOuRAGe childReN TO ReAd
A half-day seminar for librarians, teachers, booksellers 
and all those working with books: presentations of 
work and short workshops with those who have found 
success in this, such as přírodní škola (Natural high 
school), Kritické listy (critical papers), čtenářské 
kluby (Book clubs) and Třinec library. Guests from 
abroad will bring new experiences with them – Anna 
skowronska (muchomor publishers), Nóri hamar and 
her guests from hungary, and also a special guest lucie 
lomová, an author of comics. 
At Střelnice, in the small hall

1.30 – 3.00 pm
AROuNd The WORld iN AN hOuR ANd A hAlf!
Alžběta zemanová & magdaléna Rutová 
Together, we will create a comic-strip character with 
whom we might travel the world. On dry land and on 

RecyKliTeRATuRA
Recykliteratura je tvorba nových příběhů ze starých 
obrázků a textů. výstava představí výběr nejzdařilejších 
výtvorů a vynálezce Recykliteratury. vojtěch mašek 
povede dílnu, ve které si její účastníci vyzkoušejí 
vyprávět obrazem i slovem. Do 26. října
Antikvariát Bastion, Žižkova 236

TeRezA límANOvá: dOmečeK
výstava maleb — obrazů městských i vnitřních krajin.
Kavárna Konstanz 220

TATATRA
fotografie z cest po indonésii, Kazachstánu, 
Thajsku, francii a různých částí Afriky.
MP7, Žižkovo náměstí 7

TáBOR NA dlANi 1880—1930 
ve fotografiích z archivu Šechtl a Voseček
město zasazené v krajině a k němu se klikatící staré 
cesty lemované alejemi, to je Tábor, jak ho už neznáme. 
Nejsou to jen předměstí a sídliště, ale hlavně vzrostlé 
stromy, které ho před našimi pohledy skryly ve své 
náruči. fotografie vás zavedou do doby, kdy naši 
předkové okrašlovali holé svahy kolem Tábora 
křehkými sazeničkami.
Malý sál Střelnice, Žižkova 249

válKA svěTOvá v TáBOře 
OčimA fOTOGRAfA ŠechTlA 
A slOvy sTAROsTy KOTRBelce
Dům U Lípy, nám. Mikuláše z Husi (Filipovská 72) 

pROcházKA pO výsTAvách
Neděle — 14:00
sRAz NA sTřelNici!

výsTAvy OTevřeNy i v Neděli!
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4.00 – 6.00 pm
pRAGue – BRNO – Ny – lyON – BeRliN
dORA KApRálOvá, mAGdAléNA plATzOvá 
dora Kaprálová, the literary critic, publicist, prose-
writer, documentary and scene-writer, living the Berlin. 
diary notes, remarks, literary essays...
The writer, journalist and actress magdaléna platzová 
moved from New york to lyon...
Readings from new books.
At Baobab Workshop, 157 Pražská (street)

6.00 – 7.00 pm
OpeNiNG Of The eXhiBiTiONs 
(Gallery at the Town hall), Gallery 140 
& vodárenská věž (The Water Tower).
Gallery U Radnice (Gallery at the Town Hall)

6.30pm
A uNiveRsAl TOileT / s.d.ch. 
dramatický seminář varlén (The dramatic seminar 
varlén), together with the publisher Rubato, will present 
a written-to-order one-act play, which uses a so-called 
schematic scene. have you not received a literary – or 
any other – prize this year? Be glad! Because there are 
two toilet spaces that are connected by a single threat... 
by awarding the universal prize.
The cast: s.d.ch., jaroslav Tvrdoň, petr januš. (Rubato)
At Baobab Workshop, 157 Pražská (street) 

7.00 – 8.30 pm
KK BAGAlA
Agda Bavi pain, Balla, marek vadas, Tomáš varga 
At Aux Café, 307 Svatošova (street)

8.00 pm
ANNOuNcemeNT Of The ResulTs Of The 
miROslAv ŠAŠeK fOuNdATiON cOmpeTiTiON.
presented by Ondřej cihlář.
At Střelnice, in the small hall

water, walking, riding a horse or driving a car, under 
your own steam or that of another. 
At Střelnice, in the large hall

3.00 – 4.30 pm
my speAch
shortly and aptly, about their most recent 
works – 19 images, 19 short sentences...
(Bjørn Rune lie, Alžběta skálová, Alžběta zemanová, 
Tereza říčanová, eva maceková, dora dutková, Atak, 
magdalena Rutová, stanislav setinský, Blexbolex, 
juraj horváth, palo čejka, jan čumlivski) 
At Střelnice, in the small hall

3.30 – 5.00 pm
The discOveR The WORld lOTTeRy!
eva volfová / miroslav Šašek foundation
Take part in this unique Discover the World travel lottery! 
At Střelnice, in the large hall

4.00 – 4.30 pm
dOG BOOK / TeRezA říčANOvá 
A guide through the historical-analytical presentation of 
dog Book, an authorial reading with scientific additions. 
Tereza říčanová will talk about the book‘s historical 
background, describe the circumstances of its origin, 
and depict the main as well as minor characters, their 
real stories and photos. All of that in lesser technique 
of the real power point (she might even wear a suit for 
this)! (Baobab) family programme.
At Střelnice, in the reading room

4.30 – 6.00 pm
puTiN GOes sKiiNG / líŠeň TheATRe
An on-stage report adapting the theme of 
putin‘s ascendency to power and Russia‘s direction 
towards totalitarianism. The greatest inspiration 
was A Russian diary, a book by Anna politkovska, 
a murdered Russian journalist, and also the websites 
of living relatives of those who died in terrorist attacks.
In Střelnice‘s garden (for schools)
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auspices of the dominican order. Also, for more than 
ten years it has been one of the most interesting and 
creative platforms for dialogue between catholic theology 
and the contemporary world and thought. With Norbert 
schmidt, an architect, salve editor, head of charles 
university‘s centre for Theology and Art at the catholic 
Theological faculty in prague, and occasional curator; 
together with the historian of literature and editor in 
chief of the portal publishers, martin Bedřich.
At Baobab Workshop, 157 Pražská (street)

10.30 – 11.30 am
piGeON cOlumB / emmA pecháčKOvá 
The book pigeon columb tells the story of an elite 
ex-post-pigeon who, in his old age, falls in love with 
edith, a nightingale. for the sake of his beloved, 
imprisoned in a golden cage, Kolumb flies around the 
whole world. The author emma pecháčková will read 
from her book. 
Café Budík, 174/18 Kotnovská (street)

9.30 am – 1.00 pm
illusTRATiON & The picTuRe BOOK
foreign guests share their work, books, the 
contemporary european book scene...
media vaca (spain) vicente ferrer
svein storgsen (Norway) magikon
sigutė chlebinskaitė (lithuania)
sophie van der linden (france) 
corraini (italy) 
At Střelnice, in the small hall
+
The introduction of Bruno munari‘s book design as Art
in this classical, original and entertaining work, a great 
italian artist, who is known across the world for his 
imaginative and whimsical creations, forever destroyed 
the myth of an artist-diva and replaced it with 
a person-designer. (Rubato)
At Střelnice, 1st floor at the Corraini exhibition

8.00 – 9.30 pm
AN eveNiNG Of peRpleX ANd psí víNO
in a joint reading by the authors connected 
with the Opava publisher perplex, together with 
prague‘s contemporary poetry journal psí víno. 
At MP7 (Café Gallery), 7 Žižka Square 

8.30 – 10.00 pm
živé KveTy
A concert of a slovakian punk-rock group that was 
established in Bratislava in 1994 around the singer, 
lyricist and writer lucie piussi. Through her especially, 
the group is connected with the legendary stoka Theatre.
In Střelnice‘s garden

SATURDAY

9.00 – 10.00 am
publishers‘ breakfast.
At Střelnice, in the reading room

9.00 – 10.00 am
librarians‘ breakfast.
At Střelnice, in the small hall

10.00 – 11.30 am
hOuses / michAelA KuKOvičOvá 
everyone lives in some kind of house, street and town. 
What is your dream house like? What does the street look 
like where the house stands? do lots of cars go through 
it? Or are there many trees with birds singing, and people 
sitting in the shade below at café tables as they drink 
lemonade and enjoy ice cream or an éclair with cream? Art 
workshop for children from the age of 6. 
At Střelnice, in the large hall

10.00 – 11.00 am
sAlve lABORATORy
The theological-cultural magazine salve has been 
published for nearly a quarter of a century under the 
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them on a risograph. This results in an illustrated 
notebook of cut-outs, which will be bound together with 
our help and then taken home by each enthusiastic 
participant. (Reservations on 721 909 599. The fee for 
materials is 60 Kč.) At Baobab Workshop, 157 Pražská (street)

1.30 – 3.30 pm
A mysTeRy fOlded iNTO AN eNvelOpe
Anna pleštilová – Bylo nebylo / papelote 
An envelope can contain joy as well as sadness, poems, 
complaints and wishes; it communicates friendships, 
shares feelings. Whoever is the addressee, whether 
human or animal, friend or stranger, alive or object, 
day or night – we will try to find a shared language. 
To create a language and lettering, make an envelope, 
draw a precious stamp and then, hopefully, find 
a postman who will also walk into a fairy tale.
The workshop will be led by Anna pleštilová
+
jusT AN ORdiNARy sheeT Of pApeR? 
No – a letter and an envelope in one! come to learn 
an unusual art of folding letters. create what is in your 
heart and send it to whomever you wish. he, who will 
receive such a letter, will never forget about it. The 
workshop will be led by Štěpánka Bláhovcová and Táňa 
martincová / www.papelote.cz
At Střelnice, in the upper hall

2.00 – 2.40 pm
The WiNdy RepuBlic
divadlo u plotny (u plotny Theatre)
A play celebrating all winds, gales, breezes and currents, 
based on an Olivier douzou book.
entrance: drop a coin into the hat.
In Střelnice‘s garden

2.00 pm – 4.00 pm
jOuRNey TOWARds The BOOK... The ediTOR
he is an inconspicuous but vitally essential person, 
thanks to whom treasures come to be in the czech book 
scene... Who was the editor in past times and how does 

11.30 am – 12.30 pm
peTR sís / pilOT ANd The liTTle pRiNce
The life of Antoine de saint-exupéry. An illustrated book 
about loneliness, the search for beauty and the purpose 
of life. A look through the book and autograph signing.
At Střelnice, in the reading room

11.00 am – 12.00 noon
jOuRNeys fOR childReN / pAvlíNA BRzáKOvá 
The ethnologist and writer pavlína Brzáková shares her 
wait for a fairy tale from travellers and what was it like 
when eventually she got to hear one... for parents and 
children.
Janíček Children‘s Club, 116 Klokotská (street)

11.00 am – 12.30 pm
jOuRNeys Of RevOlveR Revue
TeRezA límANOvá, mARTiN RyŠAvý
The writer, documentarist, traveller and author of 
the acclaimed novels cesty na sibiř (journeys to 
siberia) and vrač from the RR series, martin Ryšavý 
will read from his prose and talk about his unusual 
expeditions. Also, a journey against the flow of time 
back to her childhood, spent in a malá strana house, 
will be undertaken by Tereza límanová in her prosaic 
début domeček (little house), which was also recently 
published in RR series.
At Baobab Workshop, 157 Pražská (street)

1.30 – 2.30 pm
ReAdiNGs fROm uNpuBlished BOOKs.
dagmar urbánková, ladislav čumba, Karel haloun.
At Střelnice, in the reading room

1.00 – 3.00 pm, finishing at 5.00 – 6.00 pm
pApeR-scissORs-RisOGRAph! 
KudlA WeRKsTATT
Kudla‘s workshop focuses on the creative improvisation 
of cutting out large-scale coloured-paper sketches, 
followed by scanning paper silhouettes and printing 
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4.30 – 5.30 pm
heliNdA ANd The TWiliGhT WiTch
TáBOR TheATRe GROup & pAvlíNA BRzáKOvá
plenty of people are aware of the noon witch, however 
the twilight witch is not very well known. she appears 
shortly before dusk to stuff into a sack the naughty 
children who are not at home yet and she takes them 
away. Where does she come from? Where does she 
live? And what happens to those who are taken away? 
A little girl helinda has discovered this secret, when 
she stayed outdoors unintentionally late. Will she 
manage to escape from the twilight witch and return 
home? A dangerous adventure lays ahead of her, full of 
magic and unusual friendships. This play is based upon 
the work of the author pavlína Brzáková, who will be 
present at this première.
Oskar Nedbal Theatre, 8 Palackého (street)

4.00 – 5.30 pm
jAN NOváK & peTR sís
from the musty hollow to the New World and Back
jan Novák, a czech-American scene-writer, writer, 
playwright and also the author of the book zatím dobrý 
(so far so Good) about the mašín brothers‘ escape 
from czechoslovakia, together with the illustrator, film-
maker and graphic designer petr sís. Both of them will 
be talking independently and together as well. Reading, 
talking, discussion...
At Střelnice, in the small hall

4.00 – 5.30 pm
RecycliTeRATuRe
Recycliterature means creating new stories from 
old pictures and texts. This exhibition will introduce 
a selection of the most successful creations. The 
inventor of recycliterature vojtěch mašek will lead the 
workshop, where the participant will create a narrative 
using both image and word. (lipnik) 
At Střelnice, in the large hall

he work now? Which important books are published by 
small publishers, thanks to great editors?
jan Šulc (Torst), Terezie pokorná (Revolver Revue), 
Robert Krumphanzl (Triáda).
presented by Tereza horváthová and jaroslav Tvrdoň. 
At the wine shop U Černého kocoura a zeleného stromu 
(At the Black Tomcat & the Green Tree), 2534 Tržní Square 

2.00 – 4.00 pm
A jOuRNey TO jApAN
About japanese woodcut and the technique 
of japanese lacquer (ukiyoe).
filip suchomel, Anna čumlivská. 
Dobrá čajovna (Good Teahouse), 1240/2 Tomkova (street)
 

2.30 – 3.30 pm
The GReAT AuTOGRAph siGNiNG
The authors, illustrators and translators with their 
publishers‘ stalls.
At Střelnice 

3.00 pm
illusTRATed hisTORy / ReNáTA fučíKOvá 
Opening of Renáta fučíková‘s exhibition of illustrations 
in the gallery in the Old Townhall. The exhibition 
will introduce european history as well as important 
characters from czech history (the přemysls, charles 
iv, j. A. Komenský, T. G. masaryk, A. dvořák) and the 
husite movement (j. hus, p. chelčický).
At the Hussite Museum, in the Gothic Hall / 1 Žižka Square

3.00 – 4.00 pm
A2 cRiTicAl cluB
At Aux Café, 307 Svatošova (street)

3.30 – 4.30 pm
siGuTė chleBiNsKAiTė / mOviNG picTuRes
Workshop with children
At Střelnice, in the large hall
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station restaurant or, even better, to let it get away and 
wait for the next one? Which czech station restaurant 
has the most antlers, where do they cook as if in a hotel 
and where, by contrast, do they eat dogfood? After djs
At MP7 (Café Gallery), 7 Žižka Square

8.00 pm
NeW pRe-WAR lyRics
poems and poets from fra publishers. 
An evening with Alžběta michalová, petr Borkovec, 
Kamil Bouška, jakub řehák a luboš svoboda. This 
year‘s debuts and new collections of our key authors. 
Readings and interviews.With the presence of the 
publishers erik lukavský and michal Rydval. presented 
by petr Borkovec. (fRA)
At Aux café, 307 svatošova (street)

8.00 – 10.00 pm
mfdf ji.hlAvA (ji.hlAvA iNTeRNATiONAl 
dOcumeNTARy fesTivAl) pReseNTs: 
jAN KřížeK: sTATues ANd Bees, 
diRecTed By mARTiN řezNíčeK
ANGulAR lANdscApes, 
diRecTed By michAl KiNdeRNAy
Although bees are wild creatures, peace emanates from 
them. similarly, the works of sculptor and painter jan 
Křížek are meditative, lyrical and even focused, but 
also spontaneously rampant, as is typical for the Art 
Brut movement. The images of industrial landscapes in 
the short film Angular landscapes are lyrical, vibrant 
and also unsettled. A small taste of a contemporary 
documentary film for the ji.hlava international 
documentary festival. Accept this invitation to the 
eighteenth year of the festival, beginning on 23/10.
At Baobab Workshop, 157 Pražská (street)

9.00 pm
KAmOŠKO A KOKOsKO
BANANA spliT 
After djs mushroom + dj Reverend 
Pivnice U Lva (pub), 144/3 Vodní (street)

5.00 pm
The GReAT NeWs ABOuT The TeRRiBle 
muRdeR Of ŠimON ABeles / mAReK TOmAN 
This new book interconnects a true criminal story – or 
rather a story of judicial and media manipulation – from 
17th century prague, with a story about a rebellious 
teenager who is addicted to today‘s computer games.
At MP7 (Café Gallery), 7 Žižka Square

5.30 – 6.30 pm
BABylON is shAKiNG!
About Babylon with its editor-in-chief petr placák, and 
about the world with the gypsy activist Karel holomek, 
a winner of the františek dobrotivý prize.
At Střelnice, in the reading room
5.30 – 7.00 pm
TWO seRies fROm ARGO
The message of dust – shoshoni‘s myths and legends.
journeys and travelling in reports, travel diaries and 
correspondence. letters from Russia (2014)
The correspondence of the czech jesuits 
in the West indies (2015)
At Střelnice, in the small hall

7.00 – 8.00 pm
The lOseRs‘ GifT / ROBeRT RyBicKý 
An introduction of the czech-polish edition of the 
salesian poet Robert Rybický‘s (*1976) collection. 
he is known in salesia and czech for his translations 
published in Tvar (The shape), psí víno (Wild vine) 
and protimluv (contradiction), and also for his 
stay in prague squat cibulka in 2013. An anarchist, 
revolutionary and rebel, he will be present at this event. 
A poète maudit. (protimluv) 
At Baobab Workshop, 157 Pražská (street)

7.30 pm
mAy yOu Be shOWN WhAT iT is WORTh
jiří KRejčíK 
Why, even today, is it worth travelling by train? Why 
is it even more worthwhile waiting for the train in the 
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jiří ŠAlAmOuN: fAusT & jAcK The RippeR
The connection between the text and the illustrations is 
fundamental to Šalamoun and this is also strengthened 
by his passion for constantly browsing the shelves of 
new and second-hand bookshops...
At Baobab Workshop, 157 Pražská (street)

pRAGue — hAlle
An exhibition of two studios that focus 
on illustrations, books, comics and similar areas.
Gallery 140, 140 Koželužská (street)

dRuGsTORe ii (les femmes TeRRiBles)
evA mAceKOvá, AlžBěTA zemANOvá, 
TeRezA říčANOvá, NiKOlA hOřeNí
Women who are not fond of sweetness. illustrators who 
do not need a computer. Artists – Art Brut!
Waterhouse / Žižkova

RecycliTeRATuRe
Antiquarian bookshop Bastion / 236/2 Žižkova

TeRezA límANOvá: liTTle hOuse
Café Konstanz / 220 Pražská

TATATRA 
MP7 / 7 Žižkovo náměstí

TáBOR iN The hANd: 1880-1930 iN phOTOGRAphy 
fROm The ŠechTl & vOsečeK ARchive
The photographs will guide us back to the time when 
our ancestors decorated the bare hillsides around Tábor 
with fragile saplings.
At Střelnice, in the small hall

The GReAT WAR
in Tábor through the eyes of the photographer 
Šechtl and the words of mayor Kotrbelec
Dům U Lípy (The House at the Linden Tree), náměstí Mikuláše 
z Husi (Mikuláš z Husi Square), 72 Filipovská (street)

NONSTOP

ATelieR AuTOmATiQue!!!
have your portrait taken! A machine you have never 
seen – a machine that sees you.
At Střelnice, on the Stage

A NON-sTOp WORKshOp AT The TOucAN
fri & sat 9.30 am – 6.30 pm
Art workshops for children.
At 631 Žižkova (street)

eXHIBITIONS

cORRAiNi puBlisheRs
pAul cOX, eNzO mARi ANd BRuNO muNARi
A renowned european publisher from italy brings 
a selection of work from two pioneers of modernism, 
Bruno munari and enzo mari, as well as of the 
contemporary artist paul cox, who has a universal 
scope in his work.
Střelnice

BjøRN RuNe lie + AlžBěTA sKálOvá 
What do a Norwegian illustrator living in Bristol and 
a prague illustrator working in Napoli have in common?
he has flowers and she mushrooms. At his, elephants, 
squirrels and dogs go socialising, while at hers, it is alive 
with moles and bears. Both of them enjoy immersing 
themselves in sceneries. Both enjoy allowing their 
imaginations to wander and let themselves be carried 
away by colour. Both intensively dedicate themselves 
to illustration, together with other methods: they paint, 
print, create small things and, especially, they author 
books. so, last year‘s rougher, post-punk generation 
(Blexbolex, Atak, Wagenbreth) is being followed in 
Tábor by apolitical, domestic nostalgists.
Gallery U Radnice (Gallery at the Town Hall)
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Naučil jsem se číst a přišel ke knihovně, 
usedl do pohovky a četl.
Daniel Podhradský, Dauphin

Naučil jsem se číst asi v pěti letech, 
a od té doby jsem to nezapomněl.
Marek Pečenka, Dokořán

už ve škole jsem si četl pod lavicí... 
podobně jako maxim Gorkij „za všechno 
co je ve mně dobrého, vděčím knize“
Jan Šavrda, Dybbuk

jako se brouk pytlík narodil v kině, narodil jsem se já 
v nakladatelství, což bylo zaměstnání mého táty, dělal 
zástupce neexistujícího šéfredaktora v nakladatelství 
Novinář. Takže určující pro mne pochopitelně bylo 
domácí prostředí, rodičovská knihovna-celostěna, klapot 
dvou psacích strojů dlouho do noci po uložení nás dětí, 
setkávání se s knihami ve všech podobách i stadiích, 
od rukopisu ke knize. To mne pak provázelo celá studia 
od základky přes střední průmyslovou školu grafickou 
až po studium bohemistiky na univerzitě Karlově. 
To jsem byl stále ještě skálopevně přesvědčen, 
že podnikat jako vydavatel určitě nechci...
Filip Tomáš, Akropolis

prvotný impulz a stretnutie s knihami, ktoré nás 
zaujímali, prišiel počas studií na umeleckých školách. 
Naše publikácie sme začali vytvárať z pocitu nedostatku 
„iných“ kvalitných knižiek a v západnych krajinách už 
rozvinutej zinovej kultúry. vďaka nej sme sa dostali 
k tlačovej technike risografu a začali vypĺnať medzeru 
v miestnom kultúrno-knižnom remesle a dianí. 
Kudla Werkstatt

první nakladatelství jsem založil v sedmi letech. 
A ze začátku rozhodně obraz převažoval nad slovem, 
protože všechny mnou vydané knihy — v jednom 
exempláři — byly jen kreslené.
Joachim Dvořák, nakladatelství Labyrint a Raketa

má cesta ke knize začala na základce množstvím 
popsaných a pokreslených sešitů a deníků, někdy 
i specializovaných třeba jen na počasí, derby 
sparta – slavia nebo hory osmitisícovky. 
Tomáš Brandejs, nakladatel, 65. pole

Tátova obrovská knihovna a laskavá 
souška učitelka mne rozečetly.
Milan Gelnar, Argo

v pěti letech to byla dášeňka, ač naše fena byla 
kníračka. pak nálož zaprášených verneovek 
v červeno-zlaté vazbě, čtených v horkém létě 
v kamenném baráku v meziklasí. zejména 
Tajuplný ostrov! A hřbety knih, ty mě svádějí!
Juraj Horváth, Baobab

co lepšího je na světě pro nemotorné a samotářské 
dítě než knihy? ptaní se po „cestách za čtením“ ve 
mně vyvolává vzpomínku na jedno úterní odpoledne 
ve druhé třídě, kdy jsem si po škole půjčil v knihovně 
několik knížek a v podvečer, na poslední chvilku před 
zavíračkou, jsem je běžel vrátit a vzít si další...
František Havlůj, Běžíliška

jako mrněti mi četli rodiče. v patnácti jsem byla mistr 
rychločtení, četla jsem jako závodník skoro cokoli. Teď 
se k některým knihám vracím, jsou mými přáteli a rádci.
Anna Pleštilová, Bylo nebylo

cesta ke knize? zdá se mi, že knihy spíš přicházely 
ke mně, a nepamatuji si život bez nich. Když jsem 
byla poprvé v první třídě nemocná, dostala jsem 
tehdy nevídanou sadu dvanácti barevných propisek 
(hrůza!) z Anglie a tlustou kostkovanou plátěnou knížku 
s pevnými listy, asi měla být památníkem. za dva dny 
jsem ji popsala a pokreslila a zároveň objevila tu krásu, 
že člověk může knihy nejen číst, ale i vyrábět. Knížku 
pořád mám a to okouzlení mne dosud neopustilo. 
jen už neužívám propisky... 
Martina Špinková, Cesta domů



4 4 4 5

má cesta k četbě knihy začala v komoře domu mého 
dědečka a babičky. schovávalo se tam všelicos 
záhadného a kouzelného. Objevil jsem tam staré pionýry 
a větrníky z šedesátých let. mé listování v nich narušilo 
občas kokrhání kohouta nebo štěkání psa a nic víc. 
zkrátka idyla, po které pořád toužím...
Jiří Macháček, Protimluv

má cesta ke knize vedla přes honzíkovu cestu, 
zeměplochu a beatniky až k j. h. Krchovskému, poté 
už se rozbíhá do všech světových stran. v oblibě mám 
dekadenci, českou poezii 30. let 20. století a snažím se 
systematicky sledovat i tu současnou.
Ondřej Hanus, Psí víno

moje cesta ke knize začala na lesní brigádě (v 16 letech), 
kdy jsem si z obavy z nudy přibalil tlustospis, který by 
mi zajistil dostatek zábavy: f. m. dostojevskij – 
– zločin a trest. jako bonus f. Gellner – Básně. Bohužel 
jsem tomuto druhu četby zcela propadl a pokračoval 
jsem camusovým cizincem. Úspěšně jsem se tím stal 
opravdovým cizincem (O. Wilde by se smál, kdyby 
slyšel o tom, jak se jeho myšlenka o nápodobě literatury 
životem zase jednou potvrdila): samozřejmost světa, 
kterou jsem do té doby s radostí užíval, se rozplynula. 
Trvalo mi leta, než jsem se odpoutal od jistého strachu 
z knih, který pramenil z dalšího tušeného znejisťování 
světa. svého času jsem nemohl chodit ani do 
knihkupectví. Naštěstí mne to pustilo a dnes si všechny 
hrůzy popisované v literatuře užívám. pokračováním 
této radosti je nakladatelství Rubato, kde si s petrem 
janušem realizujeme své čtenářské sny a jiné cíle.
Jaroslav Tvrdoň, Rubato

cesta vedla – díky mamince, která mi hodně četla 
– nejprve klasická leporela, zejména motýlí křídla 
a palečka, pak to byla první „velká“ Knížka 
pro lucinku. proto jsem četla už v předškolním 
věku a dodnes velice ráda.
Sylva Macková, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Kniha i čtení jsou součástí mého života odjakživa, 
že bych k nim musela podnikat nějakou cestu, 
si tudíž nepamatuju.
Karolina Voňková, Lipnik

jako malá jsem četla ráda, pořád a všechno. 
Když mě vyhnali hrát si ven, tak jsem vylezla 
s knížkou na strom, aby mě nikdo neviděl.
Marie Šechtlová

moje cesta ke knize vedla přes vyprávění vymyšlených 
pohádek mé babičky — v okamžiku, kdy jí došla fantazie, 
jsme musely vzít do ruky knihu...
Iva Pecháčková, Meander

Osamělost a nuda...
Aude Brunel, MOT 

skřivánci vysoko nad mile zelenajícími se rolemi, 
ve kvetoucím stromoví tu špaček, tu pěnkava, tu 
sedmihlásek a všichni v plesuplném zpěvu. Na slunných, 
břehovitých mezích ozýval se cvrček, kolem hlav chodců 
pobrukovaly mouchy a na každém kvítku houpala se 
buďto včelička, anebo pásl se labužný čmelák!!!
Alžběta skálová, NapOli

má cesta za knihou a čtením: babička – škola – samota – 
zvědavost – výzva – radost... další štace zatím neznám. 
Helena Černohorská, Národní filmový archiv

spíš než povinná školní četba v socialistickém 
československu moje první čtenářské zážitky formovala 
knihovna u babičky na vesnici. Byla plná starých 
„klukovských“ knih: Běhounek, foglar, Batlička, 
nejrůznější rodokapsy, Karavany a KOdovky, Robinson 
crusoe v úžasném vydání ze 40. let... Odtrhli mě od nich, 
až když jsem vyrostl.
Dan Jedlička, Perplex
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a národohospodáře, předlitavského ministra orby 
Albína Bráfa vydané před necelými sto lety. čte se 
to jako detektivka – utajované schůzky ve vídeňských 
salónech, tajné francouzské peníze z panamy pro 
mladočechy atd. vrchol knihy je ale hned na jejím 
počátku – jde o masarykův (už prezidentský) dopis 
vydavateli, v němž odzbrojuje doznáním, že mu 
nerozuměl nejen Bráf a jiní, ale že ani on sobě před 
válkou dobře nerozuměl. Který politik jsoucí 
na vrcholu by to dneska takto napsal?

evA měříNsKá, ředitelka knihovny
mám vždy rozečteno více knih. ve vlaku mezi 
Táborem a prahou čtu momentálně dějiny světla 
od jana Němce na podsvícené obrazovce tabletu. 
plastický drtikolův příběh na pozadí měnící 
se společnosti přelomu 19. a 20. století, popis 
vnímání krásy a jejích nových kritérií mě okouzluje. 
z papírových knih zmíním dvě: příšerně nahlas 
a k nevíře blízko od j. s. foera. jedná se o vyprávění 
desetiletého chlapce z New yorku, jehož život velmi 
ovlivnila tragédie 11. září 2001. Oskar je výjimečný 
svým přemýšlením o světe, bizarními koníčky 
a hledáním toho, co mu zbylo po tátovi. Kniha je 
velmi zajímavě graficky pojatá, při letmém listování 
působí jako pokreslená náhodným čtenářem. pěkný 
zážitek nejen z příběhu ale ze samého aktu čtení. 
zmíním ještě Baumanovu Tekutou lásku, což je 
kniha, na kterou mě navedlo poslední dobou často 
užívané sousloví „žijeme v době tekuté“. 

jiří fiŠeR, starosta
dočítám hovězí kostky od emila hakla. 
A teď tu mám úplně teplou knížku od zdeňka 
vybírala o janu žižkovi.

AdAm KRAus, student
Timothée de fombelle —vango, 
Terry pratchett — Úžasná zeměplocha 
a jerome Klapka jerome — Tři muži ve člunu...

KATARiiNA lillQvisT, režisérka, Muzeum MLU
já jako finka s sebou pořád tahám finský knížky. 
Naposled jsem četla znovu naši sbírku mýtů 
myytillisiä tarinoita. jsou to opravdové lidové horůrky, 
potom jsem měla týden v kuse pěkné noční můry.

peTRA BRAdOvá, rodičovská dovolená
čtu zlodějku knih (markus zusak). Téma 2. světové 
války mě baví už spoustu let. Tahle kniha je 
ale výjimečná vypravěčem, postavami, místem. 
je příjemné číst současné velké romány, a že jich 
není mnoho!

KATeřiNA KuBeŠOvá, učitelka
david mazzucchelli: Asterios polyp. líbí se mi 
prolínání rovin příběhu. Oceňuji rozhled autora. líbí 
se mi přímočarost a nápaditost výtvarného zpracování.

sTANdA dvOřáK, technický ředitel
Nikolaj lilin: volný pád – zřejmě pravdivý obraz 
nesmírně kruté války v čečensku, uvědomil jsem si, 
že proti těmto ruským veteránům nemají nezkušení 
ukrajinští vojáci šanci. jean-claude izzo: chourmo 
– co by to bylo za dovolenou bez detektivky, skvělé, 
přečetl jsem jedním dechem. už dlouho čtu a ještě 
budu dlouho číst – josef Kostohryz: strmá nenaděj – 
autorský výběr veršů, plných březinovské obraznosti 
a hymnické vznešenosti. Také čtu Arno Geigera: starý 
král ve vyhnanství – krásně smutné.

OKsANA OsAdčA, studentka na rodičovské
včera jsem přečetla Nonstop eufrat od veroniky 
Bendové. doporučili nebo spíš znovu připomněli mi 
to tuhle v baru u literární debaty. líbilo se mi moc, 
pocity čerstvé matky byly popsané úplně přesně. 
A předtím s elegancí ježka od muriel Barbery, no to 
bylo taky skvělý! mám teď štěstí na dobrý knihy.

milOŠ TuháčeK, právník a zelený komunální politik
Na svém nočním stolku mám – nikoliv poprvé – 
paměti staročeského univerzitního profesora, politika 
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A

Bruno Munari 
C O R R A I N I  /  S T Ř E L N I C E 



B C

Enzo Mari
C O R R A I N I  /  S T Ř E L N I C E



D E

Bruno Munari
C O R R A I N I  /  S T Ř E L N I C E

Paul Cox
C O R R A I N I  /  S T Ř E L N I C E 



F G

Alžběta Zemanová
S M Í Š E N É  Z B O Ž Í  I I  /  V O D Á R E N S K Á  V Ě Ž 



H I

Eva Maceková
S M Í Š E N É  Z B O Ž Í  I I  /  V O D Á R E N S K Á  V Ě Ž 

Nikola Hoření
S M Í Š E N É  Z B O Ž Í  I I  /  V O D Á R E N S K Á  V Ě Ž 



J K

Tereza Říčanová
S M Í Š E N É  Z B O Ž Í  I I  /  V O D Á R E N S K Á  V Ě Ž 



L M

Alžběta Skálová
G A L E R I E  U  R A D N I C E



N O

Alžběta Skálová
G A L E R I E  U  R A D N I C E



P Q

Bjørn Rune Lie
G A L E R I E  U  R A D N I C E



R S

Bjørn Rune Lie
G A L E R I E  U  R A D N I C E



T U

Media Vaca
 S T Ř E L N I C E

Magikon
 S T Ř E L N I C E



V W

Praha — Halle
AT E L I É R Y  I L U S T R A C E  A  G R A F I K Y  /  G A L E R I E  1 4 0L Atelier Automatique

A I + G  /  S T Ř E L N I C E



X Y

Alžběta Zemanová
S M Í Š E N É  Z B O Ž Í  I I  /  V O D Á R E N S K Á  V Ě Ž 

Jiří Šalamoun
F A U S T  &  J A C K  R O Z PA R O VA č  /  B A O B A B  D Í L N A 
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VYtVOřIt SI SVOU 
VLAStNí ENcYKLOpEdII 
NENí pROStě MOžNé. 

ROZHOVOR  
S LAdISLAVEM ČUMBOU

Úvodní otázka bude?

Bude – Jak ses dostal ke čtení?
Číst a psát jsem se naučil na základní škole Hutník ve 
Veselí nad Moravou, což je malé moravské město. Jed-
nalo se o největší základní školu v okrese Hodonín, která 
byla postavena pro zaměstnance místních železáren 
– železárny byly postaveny v šedesátých letech ja-
ko pobočka železáren a válcoven plechu v chomutově 
a někteří již tuší, odkud vítr fouká – takže číst a psát jsem 
se naučil ve vzdělávací instituci dceřiného závodu podni-
ku, který byl založen z podnětu Karla Wittgensteina.

Odtud ale nepochází tvoje zaujetí pro Wittgensteina.
Ale tam jsem se naučil číst. Než jsem vstoupil do základní 
školy, tak jsem číst neuměl. A v prvním ročníku základní 
školy jsem se naučil číst.

působíš jako zázračný dítě.
Ne, zázračné dítě byl můj spolužák Martin Karlík, který 
jako jediný z naší mateřské školy uměl číst ještě před 
nástupem do základní školní docházky.

co dělá Martin Karlík teď?
Martin Karlík uměl číst už ve čtyřech letech, ale učitelku 
zpražil tím, že jenom velká písmena a teprve k pátým 
narozeninám se naučil i malá písmena. teď dělá 
vysokého úředníka přes politiku zaměstnanosti žen na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí a není dobré si ho 
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v osmnácti letech vypravil do Spojených států americk-
ých navštívit všechna místa, kde žil a tvořil. 

A povedlo se to, navštívils je všechny?
chyběl mi Boston, bostonský dům Edgara Allana 
poea. Navštívil jsem rodný dům v Richmondu, bizarní 
dům uprostřed Bronxu a potom jsem navštívil Balti-
more a seznámil jsem se s ředitelem muzea v Baltimo-
ru, to je to muzeum proslavené tím, že neznámý dárce 
se pětadvacet let za sebou vždycky 19. ledna, v den 
narozenin E. A. poea, přehoupl přes zeď a přinesl láhev 
koňaku a tři růže na jeho hrob, ale jenom dokud ho 
nevyfotografovali novináři, pak už se neukázal.

A zjistilo se, že to byl ten ředitel?
Ne. ředitel potom měl rozhovor na Svobodné Evropě 
a pozdravoval i fanoušky z České republiky, protože, 
jak říkal, před několika lety tam měli jednoho fanouška 
až z České republiky. takže jsem jeho vzkaz pochopil. 
potom na mě asi nejvýrazněji zapůsobilo setkání s první 
černošskou nositelkou Nobelovy ceny toni Morrisonovou, 
s kterou jsme si hezkou hodinu a půl povídali o problé-
mech moravského zemědělství, protože jejím knihám 
jsem v angličtině vůbec nerozuměl. prohlásila ale, že 
to vůbec nevadí, že bych jí mohl sdělit své dojmy 
z bavlníkových a burákových polí.

dočet sis to pak v češtině?
Když jsem o deset let později, za dob svých studií, 
bydlel s překladatelem Šimonem daníčkem, zjistil 
jsem, co to bylo za černošku, kterou jsem potkal, 
protože Šimon o ní psal bakalářskou práci.

A čerpal z tebe.
A vynadal mi za mou ignoranci. dopadlo to s těmi amer-
ickými inspiracemi docela dobře, v pubertě byla mojí 
nejoblíbenější knihou Jazzová inspirace od Lubomíra 
dorůžky a Josefa Škvoreckého. Zaujala mě výtvarným 
doprovodem a i toni Morrisonová říkala, že je to jedna 
z nejpovedenějších knih, které na dané téma viděla. Výt-
varný doprovod dělal Libor Fára a dal si s tím docela 

plést s jiným Martinem Karlíkem, který také pracuje na 
Ministerstvu práce a sociálních věcí a jako první si dovo-
lil udělat coming out a pozval kolegy z Ministerstva práce 
a sociálních věcí na registrovaný sňatek se svým part-
nerem. to je úplně jiný Martin Karlík. A Martin Karlík 
z Českého rozhlasu je také jiný Martin Karlík.

Martinů Karlíků je evidentně víc.
co byla tvoje nejoblíbenější kniha?
tak já jsem Bibli nečetl v pěti letech. Mé nejoblíbenější 
knihy se průběžně mění... Ze školní četby bych rozhodně 
nezmínil žádnou.

Ani Malýho Bobše?
Malý Bobeš mě vyloženě vytáčel v dětství a nebylo 
to kvůli J. V. plevovi a socialistickým pasážím, rovněž 
Robinson crusoe mě trošičku zklamal, protože nám ho 
nabízeli pouze v převyprávění.

Znovu J. V. pleva...
S vynecháním těch bizarnějších a zábavnějších pasáží, 
takže se školní četbou jsem byl rychle hotov. Z dětských 
knih jsem v šesti letech rozhodně nejraději usínal 
o prázdninách při četbě Klapzubovy jedenáctky, obzvláště 
kopaná do sebe, ta mě nadobro odradila od tohoto spor-
tu. Z členů komunistické strany mě zaujal autor knihy 
O statečném Cibulkovi, italský komunista Gianni Rodari, to 
byla opravdu zásadní kniha mého dětství, a ze sovětských 
autorů mě překvapivě minul Neználek. Měli jsme jenom 
druhý díl, takový ten žlutý...

to je ve Slunečním městě...
… a první nám chyběl – proto jsme do toho s bratrem 
nepronikli.

My jsme to doma neměli vůbec a já jsem to čet poprvé 
před čtyřma rokama, a to rovnou Neználek na Měsíci, 
protože jsem věděl, že je nejlepší. ten není špatnej.
ten je skvělý! Ale to jsem četl o prázdninách u bratrance, 
to bohužel nebyla moje kniha. potom v té pubertě mě 
zaujal Edgar Allan poe a asi bude dobré zmínit, že jsem se 
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vstupného, případně z baru. tak jsme přišli se sociálním 
divadlem, s literárním večerem a případně nějaké divadel-
ní představení, ale ta kvalita byla kolísavá, což záleželo na 
tom, kdo za těch podmínek bez elektřiny nebo s elektřinou 
na svícení, ale bez tepla, byl vůbec ochotný tam dojít 
a čekat, jestli se vstupné vybere, nebo ne. Jedno z témat, 
které jsem chtěl, aby se v divadle objevilo, bylo téma rodiny 
Wittgensteinů, tedy té paní, kterou známe z hrudi Jaromíra 
Jágra, paní poldi – Leopoldiny, což byla maminka význam-
ného cambridžského filozofa 20. století Ludwiga Wittgen-
steina. Rozhodl jsem se, že to zpracuji do podoby divadelní 
hry, a bohužel – čekání na granty trvalo déle než existence 
našeho klubu Skutečnost, takže ve chvíli, kdy jsme dos-
tali první grant, už jsme neměli ten prostor, kde by se to 
dalo připravit. to ovšem nelze našim úředníkům vysvětlit, 
takže bylo jednodušší se přestěhovat na Kladno a reali-
zovat akci v úplně jiném formátu a za úplně jiných pod-
mínek. Výsledek podle toho také dopadl, takže hru můžeme 
považovat za nedokončenou, nedopsanou a nehranou. Ale 
udělali jsme z ní asi tři nebo čtyři pěkné pseudodivadelní 
večery. tak jsem se dostal k tématu rodiny Wittgensteinů. 
poté jsem se začal zajímat o to, kdo z českých odborníků 
by mi pomohl doplnit nesrovnalosti, které ve wittgen-
steinovské literatuře evidentně jsou. profesor petříček 
mě přesvědčil, společně se Zdeňkem Vašíčkem, že jediná 
možnost, jak omyly odstranit, je udělat to sám, ale to se 
mi rozhodně nedaří. takže žádné filozofické ani vědecké 
výsledky na tomto poli nemám. Ale v době své dlouhotrva-
jící nemoci jsem si krátil čas tím, že jsem přepsal několik 
žertovných příběhů a poskládal jsem z nich knihu, která se 
jmenuje Wittgensteinova kniha faktů, ze které tady v táboře asi 
něco budeme číst. pro návštěvníky festivalu je určitě zají-
mavé, že si po dobu festivalu můžou knihu stáhnout z in-
ternetu a sami si ji i vyrobit. dokonce na internetu mají 
podrobný návod. S výrobní cenou se dostanou plus minus 
na peníze, za které by v knihkupectví obdrželi dvě knihy, 
ale mají tu možnost. Jestli mají kamaráda, který šéfuje 
nějaké hezké kanceláři s pěknou sekretářkou, můžou ho 
pověřit, aby jim to vytiskl.

práci. A starého pana dorůžku – před čtyřmi lety, když 
nám uváděl festival Blues v lese na dálku – tento vzkaz 
od ní potěšil.

ty vedeš ve Skutečnosti celou 
– jak bych to nazval – dramatickou sekci...
Ano, naše občanské sdružení Skutečnost s webovou 
stránkou skutečnost.cz vzniklo původně jako provozovatel 
podzemního klubu ve sklepě bez tekoucí vody pod jed-
ním vršovickým hostelem v ulici Krymská. Místní provo-
zovatelé nám vyšli prakticky ve všem vstříc, natáhli nám 
elektřinu, žádný nájem po nás nechtěli, žádné energie... 
A dokonce i umožnili našim návštěvníkům návštěvu toa-
let v horních patrech hostelu. Jenomže klub poté za-
nikl a zůstalo už pouze naše občanské sdružení, které 
teď vyvíjí činnost v trošku skromnějších podmínkách 
v různých prostorách. pořádáme výstavy – náš kurá-
tor Jan Vincenec vystavuje mimopražské začínající 
umělce, někteří z nich potom dostanou ceny pro mladé 
umělce, takže galerii se daří. potom jsme tam měli do-
brou duši, Ondřeje prcína, který je dnes už jenom pro-
fesionální webmaster, ten se staral o náplň koncertů 
z organizačního hlediska, potom dalších pět nebo šest 
chlapců dobrovolníků připravovalo a pracovalo s těmi 
kapelami a na baru. Jednou za čas se zadařilo a bylo 
například nějaké divadelní představení.

Na tabooku budeš číst ze své nevydané knihy 
Wittgensteinova kniha faktů, která se mi zdá jako téměř 
dokončený projekt – zajímalo by mě, jak tě napadlo 
zpracovávat právě tuhle tématiku? A jako podotázku 
– jaký jsou další tvoje plány?
Když jsme měli ten klub, tak jsme se rozhodli, že vyjdeme 
vstříc tomu, co je všechno možné v praze realizovat a do 
čeho se nikomu nechce. Například jsme zjistili, že na so-
ciální divadlo sice chodí stejný počet lidí jako na experi-
mentální divadlo – bez nároku na ten úspěch – ale dají se 
na to sehnat takové ty granty. A úplně stejně jsme přišli 
na to, že literární akce jsou v podstatě nejlevnější z kolon-
ky kultura a lidé přijdou. Na koncerty se dotace dostat 
nedají, ani granty se na to nedostanou, musí se žít jen ze 
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Je nějakej důvod, kterej tě nutí dávat věci do pohybu?
ty věci spolu navzájem nesouvisí a každá má jiné důvody. 
Kupříkladu písňové texty jsem začal psát z toho důvodu, že 
se mi nelíbily písňové texty – ty, které jsem slyšel – a na 
rozdíl od amerických bluesmanů není možné momentálně 
mezi našimi interprety najít někoho, kdo by nejdříve nechal 
svůj text žít a teprve na konci ho fixoval. Zatímco američtí 
bluesmani neustálým opakováním, variacemi a improviza-
cemi text cizelují, píseň dotáhnou do rozumné podoby 
a teprve pak ji fixují, u nás je tomu přesně naopak. Zafixuje 
se nejdříve první nápad a poté se od něj už nemusí nikam 
dál postupovat.

případně se zapomíná...
Kéž by se alespoň dařilo zapomínat! Já mám z Veselí nad 
Moravou docela dost traumat ze svého dětství a rád bych 
je všechna pozapomínal, bohužel rozhlas i televize mi je 
neustále připomíná. pořád dokola. Samozřejmě, že exis-
tují výjimky, v letošním roce jsem měl velké štěstí – slyšel 
jsem již dva koncerty táborské skupiny Kalle, která mi 
opravdu dělá radost. Myslím, že existuje dost kvalitních 
a zajímavých interpretů a ani je není nijak složité hle-
dat, jen na ně člověk musí na internetu kliknout. to je 
práce, kterou jsem ochotný vykonat, a na koncert jsem 
ochotný dojít. Ale přejděme k druhé části otázky. Stojím 
si za několika věcmi realizovanými občanským sdružením 
Skutečnost. Jednou z nich jsou literární čtení, protože ve 
chvíli, kdy se dostala situace v České republice a v české 
kultuře do fáze, že literární čtení se stalo jen jakousi 
performancí autora bez ohledu na to, jestli má nějaké 
předpoklady vystupovat na veřejnosti poté, co strávil rok 
nebo dva psaním knihy naprosto o samotě, vytržen z reál-
ného světa... ve chvíli, kdy se z toho stala nejlevnější akce 
z kolonky kultura, jsem se rozhodl, že taková čtení mě 
nezajímají, podle mě literární akce pro příbuzné a okruh 
ortodoxních fanoušků z literárního ghetta rozhodně 
nepřispívají k šíření kultury ani knihy samotné. V tu ch-
víli jsme začali dělat literární akce trošku jinak. Vykročili 
jsme do ulic, což se ukázalo jako dobrý tah. Zaprvé se dos-
taneme k jiným čtenářům a zadruhé můžeme upozornit 

Nebo tam dělá nočního vrátnýho.
Noční vrátný bude mít problém s tonerem, protože 
v knize je 300 obrázků.

Svou knihu připravuješ na speciální čtení v Krakově...
Ano – v letošním roce uplyne sto let od zřízení Wit-
tgensteinova stipendia pro rakouské umělce. Když se 
filozof Ludwig Wittgenstein stal univerzálním dědicem 
ocelového impéria, rozhodl se, že 100 kilogramů zlata – 
v červenci roku 1914, v předvečer vypuknutí 1. světové 
války – umístí mezi rakouské potřebné umělce. Škála 
těchto umělců byla docela široká – od architekta Adolfa 
Loose přes výtvarníky až po čisté spisovatele. A zajímavé 
na tom je, že za toto stipendium vznikly třeba Rilkeho 
Elegie z Duina nebo traklovo dílo Šebestián ve snu včetně 
nejslavnějších traklových básní. Jak Nářek, tak Grodek 
jsou přímo z dopisu adresovaného Ludwigu Wittgen-
steinovi jako dík za toto stipendium.

Jaká je souvislost s Krakovem?
V Krakově se Wittgenstein měl s traklem setkat, ale 
za velmi dramatických okolností k tomu už nedošlo. 
Krakov byl tehdy frontové město, trakl tam sloužil 
v lékárně a Wittgenstein na dělovém člunu a později 
v dělostřeleckých opravárenských závodech a trakl 
bohužel spáchal sebevraždu dřív, než k tomu setkání 
došlo. Já tam pojedu na podzim, kdy to bude přesně sto 
let, a budu číst ze své knihy přesně na těch místech, kde 
se kniha opravdu odehrává. Víc bych nechal na čtenářích, 
aby si přečetli v knize, případně dojeli do Krakova 30. 
října a 9. prosince.

Zajímalo by mě, proč to všechno děláš? Máš puzení?
Narozdíl od Wittgensteinových bratrů nemám žádné 
puzení. proč to dělám? Asi bychom se mohli vrátit zpět 
na úvod našeho rozhovoru. Číst a psát jsem se naučil 
na základní škole Hutník a ochranná známka poldi se 
v den mého prvního čtení na Kladně, přímo onoho vík-
endu, přestěhovala do mého rodného Veselí nad Moravou. 
Několik let sídlila tam a já jsem se vydal tím protipohy-
bem proti kapitálu.
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vydání. Už jako dítě jsem pochopil, co je to cenzura – 
nejenom, že nám už předtím nutili plevu jako autora 
Robinsona crusoea, ale až po pěti letech jsme se dostali 
k tomu, že existuje daniel defoe, bohužel cenzurovaný! 
A to na dítě v šesté třídě základní školy zapůsobí víc než 
nějaké hodiny dějepisu. Jednu moji soudružku učitelku na 
základní škole při hodině češtiny zaujalo, že jsem si jako 
téma pro referát vybral knihu Arthura c. clarka Vesmírná 
Odyssea 2001, na konci svého dětství jsem měl sci-fi litera-
turu velmi rád...

to znamená, že už ji nemáš rád?
to znamená, že teď už nevychází tak kvalitní sci-fi litera-
tura v tak kvalitních překladech. Jinak samozřejmě sci-fi 
fanouškem jsem i nadále. Ale ve chvíli, kdy máte 4d ki-
no a knihu, která ne že je plná gramatických chyb – to je 
to nejmenší – ale kde se věta nedá dočíst do konce, tak 
přestanete číst.

Od sci-fi je dost blízko k dIY kultuře, 
kultuře Urob si sám...
Například celá americká sci-fi scéna je založena pouze 
na tom, co si fanoušci sami pro sebe udělají, a komerční 
tlak přichází jednoznačně pouze ze strany filmařů. Navíc 
to byla jedna z mála komunit, která si k tomu sama 
přidala rozvoj počítačů, což je podle mého názoru pro 
změnu čtenářského pohledu asi nejdůležitější věc za 
posledních minimálně tři sta, čtyři sta let, co se udála. 
Čtenářský pohled nezměnil nástup televize, nástup rádia 
nebo záznam lidského hlasu na gramodesky, ani zlevnění 
tiskařských technologií, ale myslím, že ho rozhodně 
změnily počítače a nástup internetu.

Myslíš, že je takovej rozdíl mezi vytištěnou knihou 
a internetem?
Myslím, že je problém, když nemáme přiřazenou hier-
archii ze stránky na stránku a příběh si musíme posklá-
dat sami, pak tím, co určuje to, co čteme, je naše vzdělání 
– dokonce ani ne komunita klikajících přátel, se kterými 
sdílíme odkazy, se kterou žijeme a potkáváme se.

na jiné aspekty čtení knih, než o kterých se mezi členy 
ghetta pořád dokola a absolutně zbytečně diskutuje. 
Uvedl bych například, že jsme našli mezeru v našem 
telekomunikačním zákoně, kde naši poslanci formou 
přílepku zasáhli do technické normy pro vysílání v pásmu 
FM. Kvůli handsfree přijímačům v automobilech se sáh-
lo do normy na pásmo FM a my jsme si všimli drobného 
překlepu, že je možné pořídit si vysílač v pásmu FM – sice 
velmi, velmi malého dosahu a velmi, velmi slabého výkonu 
– ale je možné vysílat v pásmu FM pro běžný tranzisto-
rový přijímač pomocí standardně zakoupeného vysílače. 
pro tyto vysílače jsme připravili ve spolupráci s dalšími 
spoluautory autorská čtení našich předních literátů. ty 
vysíláme do éteru. Frekvence se liší podle místa. Nevy-
síláme jen z jedné vysílačky, ale aby to mělo opravdu 
nějaký dosah, tak jsme těch vysílaček pořídili dvanáct, 
vytvoříme vždycky stejnou síť a vysíláme ve smyčce pořád 
dokola pásmo mluveného slova, protože mluvené slovo 
spadá pod jinou kategorii v autorském zákoně – z toho 
důvodu nevysíláme žádnou hudbu. tím, že máme nahrané 
přímo autory, odpadají veškeré administrativní záležitosti 
v oblasti autorských práv. Ve výběru autorů jsem zvolil 
takový širší rozptyl – od opravdu klasiků, jako je Zbyněk 
Hejda, Ivan Wernisch nebo Miloslav topinka, přes různé 
okrajové autory až po autory dětských slabikářů a tak-
ovým pomyslným hraničním autorem je pro nás Bohdan 
Bláhovec se svou slam poetry, aby byla česká literatura 
zastoupená v celé své šíři. také jsme nechali namluvit 
text předního literárního vědce profesora petera deme-
tze z Yaleovy univerzity, mluvícího česky. Bylo to poprvé, 
kdy slova petera demetze zazněla v Národním divadle, 
alespoň v éteru.

Když se vrátím ke knihám – ani mě neoslovila většina 
knih, který jsme museli číst ve škole, ale musim říct, 
že Robinson crusoe mě ohromil tím, že si to všecko 
dělal sám, i když to bylo v plevovým převyprávění – já 
se přiznám, že jsem se nikdy nedostal k tomu, abych si 
přečet originál od defoea, ten původní text.
Já jsem porušil zákaz rodičů a objednal jsem si ho ve 
škole v Čtenářském klubu, bohužel v cenzurovaném 
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aby na literární pořady přišli výtvarníci, na výstavy se 
přišli podívat literáti, literáti si poslechli koncert a koncert 
zněl pro nějaké výtvarníky. to se nám dařilo díky tomu, 
že před těmi sedmi osmi lety nastoupil do české hudby 
docela zajímavý oživující trend hudby produkované kape-
lami z výtvarného prostředí. Naprosto neumětelskými, 
ale přesto živými, s původní vlastní energií, které chtěly 
svou hudbou neříkám něco říct, ale minimálně se u toho 
bavit. V případě úspěchu pobavit i své kamarády, kol-
egy i to své výtvarné ghetto a byli zaskočeni tím, že to 
mělo podstatně větší úspěch než výtvarná scéna, která 
už byla zavřená v rámci sebe sama a nekomunikovala 
vůbec vně komunity. Ale těm výtvarným skupinám se to 
podařilo a na stejném principu jsme se pokoušeli dělat 
tu Skutečnost a neuspěli jsme. A co mi přijde jako vůbec 
nejlepší a nejúžasnější věc, která mě v životě potkala, je 
to, že si můžu dovolit dělat věci, které neuspějí, které jsou 
od začátku dělány jako experiment bez známého konce, 
a toto dobrodružství je podstatně zajímavější než nějaký 
hotový výsledek nebo postup podle nějakých mustrů. 
Bohužel riziko neúspěchu je natolik velké, že zhruba de-
vadesát procent věcí skončí neúspěchem. 

Na tom se shodneme. Za sebe můžu říct, že zajímavej je 
proces a to, jestli to končí neúspěchem nebo úspěchem, 
je jen taková třešnička na dortu.
Úspěch nebo neúspěch může být třešničkou na dortu, ale 
výsledek se počítá. A bohužel, v českém kulturním ghettu, 
které se dále může rozdělit na literární, výtvarné a hudeb-
ní, se nedaří dotáhnout věci do konce. Úspěchem by 
nemělo být, jestli se věc podařila, dostala ke čtenáři nebo 
tak nějak – problém je, že většina těch věcí se nedotáhne 
ani do prezentovatelného výsledku nebo něčeho, čemu by 
alespoň někdo mohl říct výsledek.

Nebo výstup?
Výstupy počítají pouze úředníci z grantových agentur 
a grantových referátů ministerstev a magistrátů. A to je 
pak jiná kategorie a jiné položky. potom se není co di-
vit, že to vypadá, jak to vypadá. Mám uvést ještě do it 
yourself příklad? V poslední době mi velkou radost udělal 

to znamená, že místo abychom si ty předpřipravený 
příběhy dokázali přečíst v knize, tak si je podle svýho 
vzdělání teď vytváříme na internetu?
Vytvořit si svou vlastní encyklopedii není prostě možné. 
Je možné nahlédnout do encyklopedií, které vytvořil 
někdo jiný, jenomže to v případu něčeho složitějšího, 
mezioborového nefunguje.

Narážíš na Wikipedii?
Například Wikipedie – to je zázrak. Wikipedie prospěla 
české knize víc než dvacet let svobodných poměrů, 
protože přinutila k digitalizaci a zpřístupnění naprosto 
neuvěřitelného knižního fondu.

Já jsem teďka sháněl překlad některý z duginovejch 
prací, to je ten známej euroasiat, putinův současnej 
ideolog a jediný, kde jsem to v češtině našel – já jsem to 
teda nehledal rusky, to bych našel jednodušejc – našel  
jsem to v překladu nějakýho obskurního politologa 
soumraku na uloz.to. A dugin je člověk, kterej dost 
výrazně formuluje současný dění. Úvaha kniha / internet 
mě přivádí k tomu, cos řikal o stahování Wittgensteinovy 
knihy faktů. Možnost udělat si knihu doma je osvobozující.
Je to osvobozující natolik, že to nikdo nedělá. A proto 
jsme se rozhodli, že po dobu festivalu připravíme takový 
návod, aby to některý z našich návštěvníků udělal.

chtěl bych se ještě vrátit k literárnímu ghettu. ty jsi 
ghetto zmiňoval jako negativní – a čtenáři z definice 
v takovým ghettu bejt nemůžou – internet vlastně tohle 
elitářství popírá, tam píše každej...
Změnila se perspektiva a vždycky tomu bylo tak, že kdo 
chtěl knihu napsat, ten si na ni nejdříve musel vydělat. 
Jinak byl sociálně vyloučený, jak se dnes říká, a žil 
absolutně na okraji, žil jenom z té podstaty psaní knih, 
ovšem ne z jejich prodeje. A ve chvíli, kdy si to naše – 
konkrétně české – literární ghetto není ochotno připustit 
a neustále čeká na nějaký zázrak shůry, který nemůže 
v žádném případě přijít – není odkud –, tak si myslím, že 
uzavřít se do ghetta je hodně nešťastná cesta. V našem 
sdružení Skutečnost jsme se neúspěšně pokoušeli o to, 
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Od tý doby, co používaj autobusy na publikum, je to 
dobrý.
Ani tam se bohužel nepodaří, když se něco povede, nas-
tavit mechanismus na odlišení toho, co se povedlo od to-
ho, co se nepovedlo.

Já Národní divadlo považuju spíš za symbol, než že by 
produkovalo autentickou kulturu.
Národní divadlo by mělo být až tím posledním v řadě, kdo 
zafixuje to, na čem už se všichni ostatní shodli.

to dělá, to je v pořádku.
Bohužel to nedělá.
Ale dělá, jenom má sto dvacet let zpoždění.
Sto dvacet let zpoždění nemá, má dvě stě padesát let 
zpoždění. A to je problém, vrátilo se sto dvacet let před 
dobu svého vzniku.

Některý ty Janáčkovy fláky jsou mladší než 250 let.
Ale hrajeme je tak, jako bysme je hráli před dvě stě 
padesáti lety, a to mi v pořádku nepřijde.
Já jsem byl potěšenej, když jsem se dověděl, že Národní 
muzeum přebralo depozitáře Muzea dělnickýho hnutí 
(700 000 předmětů, pozn. red.), to mě zahřálo.
Zase je tam ten problém, že to budou patnáct let kata-
logizovat a – co si budeme namlouvat – třicet pět let od 
Vítězného listopadu je přece jenom dlouhá doba, aby se 
toho některý z pamětníků s pocitem zadostiučinění dožil. 

Národní muzeum zase slouží k fixování...
právě proto by nám nemělo spadnout na hlavu. Můžu 
tady na záznam prohlásit, že v Národním muzeu vedle mě 
spadl kus sochy, když bylo pod lešením na krásných de-
set let, aby nepřizabilo návštěvníky, kteří si byli ochotni 
koupit vstupenku a jít se podívat na diamant v hodnotě 
budovy Národního muzea nebo podobnou raritu. A můžu 
říci i to, že když si koupím za patnáct set dva lístky na 
operu Richarda Wagnera do Národního divadla v praze, 
kde Eva Urbanová předvede svůj životní výkon během 
deseti minut válení se v písku, tak mi vadí, když vedle 
mne spadne kus sochy našeho celkem solidního sochaře 

článek v aktuálním webovém čísle časopisu Vesmír, kde 
jeden z našich významných fyzikálních odborníků Jaro-
slav Kousal ukazuje a popisuje příběh neúspěchu vyslání 
družice českého původu dělané pouze na bázi udělej si 
sám. 

...Řídit dobrovolnou činnost deseti a více nezávislých lidí na 
stavbě družice se i pro velice schopné ,tahouny‘ ukázalo jako úkol 
srovnatelný s pokusem naučit náhodnou smečku koček chodit ve 
trojstupu.
Standardní metody projektového řízení se ukázaly jako nepoužitelné, 
ani bodové (nakonec i menší finanční) úkolové ,odměny‘ a ,tresty‘ 
u dobrovolné práce nefungují. Pokud se dobrovolníkovi přestane 
chtít, je z povahy věci téměř nemožné ho k činnosti donutit. Je jedno, 
že nějaká komponenta je z 80% hotová, pokud byla z 80% hotová už 
předloni a autor se k dílu dále nezná… Jako oživení částečně působily 
kontakty s jinými CubeSat týmy a pokusy zapojit se do soutěží ESA...

JAROSLAV KOUSAL — Z GARÁžE dO VESMíRU
vesmir.cz/2014/08/27/garaze-vesmiru-aneb-prvni-
amatersky-kosmonaut-bude-asi-rakete-stat/

Myslím, že se to dá vztáhnout na celou komunitu „udělej 
si sám“, protože jako první v naší mateřštině srozumitelně 
vyjádřil základní problémy. Udělá se pouze deset procent 
toho, na čem se dohodne, to je prostě fakt, na všechno 
je potřeba desetkrát víc práce a času, než se původně 
plánovalo – a to nevydrží ani nejskalnější fanoušci. A třetí 
věc – ve výsledku je potřeba všechno kontrolovat a hod-
notit tak jako tak. Bez splnění všech těchto podmínek 
není možné žádný z projektů na bázi „udělej si sám“ 
dokončit. 

Já mám pocit, že kultura je z podstaty „udělej si sám“. 
to, co se z toho povede je – řekněme autentická kultura.
Jestli nám Národní muzeum padá na hlavu a zavře se až 
ve chvíli, kdy nám padá na hlavu, a ne ve chvíli, kdy by 
si zasloužilo patřičnou údržbu, kdy Národní divadlo hraje 
ty sto padesát let staré věci konečně pořádně na solidní 
úrovni…
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WRIGHt tO BERE Z BřIcHA 
A U ALGRENA tO JdE dALEKO 
Víc Z HLAVY.

ROZHOVOR 
S JANEM NOVÁKEM

Jako básník jsi teda moc velkou ďouru do světa neudělal. 
(Haloun)
Vůbec žádnou.

proč si všichni myslej, že básně jsou to, co maj psát? 
(Čumlivski)
protože jsou krátký a lehký, zatímco napsat román, to je 
průser. 

dyť je to nejtěžší věc na světě, napsat čtyři dobrý verše... 
(Čumlivski)
tak se podívej, kolik je tam slov, ani celej řádek to nevyplní.

I když si představíš ten honorář... (Haloun)
to si ve čtrnácti nepředstavuješ.

Já jsem začínal na básních v próze, to bylo jednoduchý, 
bylo to krátký a rýmovat se to nemuselo. (Čumlivski)
Mně se z našich rozhovorů zažralo do hlavy, že pro tebe 
hodně znamenalo setkání se spisovatelem Nelsonem 
Algrenem, tím, co napsal třeba Neonovou džungli. (Haloun)
The Neon Wilderness. Nemyslím, že to bylo pro mě tak for-
mativní, ale bylo zajímavý setkat se s takhle slavným 
člověkem. Setkal jsem se s ním přes Honzu Beneše, 
kterej tam v tý době žil, jezdil za ním Lustig a tak. Jel 
jsem s ním do New Yorku, kde jsme se za jeden víkend 
setkali s Egonem Hostovským, Voskovcem a peroutkou. 
Mně bylo asi devatenáct, nic svýho jsem Benešovi číst 
nedával, nevěděl, že to zkouším, a jednou jsme jeli někam 
do města a on říkal, tady se stavíme, někdo mě sem zval 

J. V. Myslbeka a málem mě zabije. to se mi stalo a za svý 
tři tisíce korun bych čekal trochu lepší přístup k platícím 
návštěvníkům. 

A jak bys uzavřel problém živá mrtvá kultura?
Jak říkal Marcel duchamp: Kultura přežije jedině v un-
dergroundu, a tak ji podporuju a fandím jí, kde můžu.

Nakonec teda k těm plánům...
Z tábora se doufám ve zdraví vrátím zase zpět do školy 
a budu příští týden učit češtinu pro cizince, na konci října 
mě čeká návštěva Krakova, poté wittgensteinovské turné, 
které začne 5. listopadu v Brně a na té trase bude určitě 
Kladno, Veselí nad Moravou a spousta dalších význam-
ných míst, a rád bych se dožil roku 2030. to jsou z těch 
plánů takové ty realistické cíle pro nejbližší hodiny a dny.

LAdISLAV ČUMBA
*1976
U prof. M. petříčka na FF UK dokončuje svou dizertační 
práci na téma proměny narativity na případu Ludwiga 
Wittgensteina. V roce 2004 absolvoval FK MU v Brně,  
obor český jazyk – divadelní věda. V letech 2004 a 2005 
pracoval v divadelním ústavu. Je členem redakční 
rady časopisu Babylon, divadelním koordinátorem o. s. 
Skutečnost, spisovatelem, moderátorem, autorem poezie 
a písňových textů, libretistou, scenáristou, příležitostným 
hercem a spiritus agens.
Literatura Mžiknutí víčka (prem. 1997), Ohně (2003), Zátiší 
s nenávratnem (prem. 2006), Obilní trh (2008), Wittgensteinové 
na Kladně (prem. 2009), Wittgensteinova kniha faktů (2013).
http://skutecnost.cz/

SO 4. 10. / 13:30—14:30
ČtENí Z KNIH, KtERé NEVYŠLY
Čítárna Střelnice
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ty ses už od začátku rozhod, že budeš psát anglicky? 
(Čumlivski)
Já jsem psal česky. Vůbec jsem nechápal, že je možný 
změnit jazyk, to mi připadalo, že jazyk je osud, kterej 
nejde změnit.

A jak to bylo s tvejma divadelníma hrama? Čížky jsi psal 
česky? (Haloun)
Čížky jsem psal česky a pro jednu soutěž, ve který bylo ti-
síc bucků, jsem to přeložil do angličtiny.

Výsledkem teda je, že jazyk není osud... (Čumlivski)
Já jsem zjistil, že jazyk není osud. Když seš dostatečně 
mladej, tak to ještě není osud. Ale u některejch lidí, 
jako třeba u Becketta, je to útěk od rodnýho jazy-
ka. cejtíš tu hrůzu, když děláš sekretáře Joyceo-
vi, těch šílenejch možností. takhle píšeš lámanou 
francouzštinou...

Máš pocit, že to bylo lámanou? (Haloun)
Jednoduchou, toho už nebyl v angličtině schopnej.

to je velká pomůcka, protože ti to dovolí bourat kudrliny. 
(Haloun)
Na druhou stranu – věci, který velmi jednoduše a jasně 
vyjádříš ve svým jazyce, tak... (Čumlivski)
Je to tour-retour. (Haloun)
Je to, jako když se přestěhuješ z velkýho bytu do bytu, 
kterej má čtyři metry čtvereční. (Čumlivski)
A musíš tam všechno z toho předchozího života 
naskládat. (Haloun)
co nepotřebuješ, to vyhodíš, to je dobrá analogie... A když 
jseš malíř, tak pracuješ okamžitě s jiným formátem.

Kolem těch malířskejch věcí je spousty legend – třeba 
jak staří mistři sumarizovali na konci života, mnoho 
kunsthistoriků píše, jak se tizian dostal životní poutí 
k takovýmu opuštění detailu, a nikdo nezapočítá, že se 
dožil vysokýho věku a že hovno viděl. (Haloun)
A aby to moh udělat velký, tak na to byl moc starej. 
(Čumlivski)

– a on vůbec nevěděl, kdo to je, nějakej americkej spiso-
vatel – a on to byl Nelson Algren. Já jsem v tý době taky 
věděl hovno, kdo to je. Byli jsme s ním v nějaký pizzerii, 
italský restauraci, a tam jsem pochopil, najednou jsem 
to viděl, jak vnímá ty lidi a že to je mimořádnej člověk. 
Začal nám vyprávět o všech hostech, on tam chodil 
často, a povídá, támhleten chlap má nějakou oční nemoc, 
támhleten se zabejvá lékařskejma věcma, tamten sází na 
koníčky a nic jinýho ho nezajímá, žije jen pro vzrušení 
jednoho závodu – a takhle rozebral celou klientelu a já 
jsem si říkal, kurva, ten to tady zná. přišel jsem domů, 
přečet ty věci a samozřejmě jsem zjistil, že to je špičkovej 
chicagskej spisovatel. On byl proponentem toho chi-
cagskýho naturalismu, kde je všechno zažitý, všechno je 
odposlouchaný.
 
ty jeho příběhy jsou docela šílený. Mně utkvělo, jak ten 
chlap na vozejčku zmlátí jinýho chlapa v baru. (Haloun)
Nejslavnější jeho román byl Muž se zlatou paží, natočili po-
dle toho film, kterej režíroval Otto preminger, hraje v tom 
Sinatra, je to morfinovej příběh z 50. let. On psal hodně 
metaforicky – já jsem se s ním o tom bavil, mě zajíma-
lo, jak on píše, a vím, že jsem na něj udělal dojem tím, 
že jsem mu řikal – vy místo abyste napsal tři, tak píšete 
odmocnina z devíti. A on na mě vytřeštil oči a říkal – to 
je přesný. pak mě s sebou vzal do toho podniku. Já jsem 
v tý době ještě mluvil blbě anglicky, moh jsem tam tehdy 
bejt tak rok a půl.

A je to tvůj oblíbenej spisovatel, dalo by se říct? (Haloun)
Ne úplně. dneska když si to srovnám s jinym chicagskym 
spisovatelem, Richardem Wrightem, to byl černoch, tak 
ten byl vynikající. píše právě takovým střízlivým stylem 
o velkejch věcech, procítěnejch zevnitř, opravdu to má 
fantastickou autenticitu, je to vynikající. Algren má ten-
denci to všechno poetizovat. 

Má to nějakou souvislost s tím, jak říkáváš, že je lepší, 
když jde literatura z břicha než z hlavy? (Haloun)
přesně tak to je. Wright to bere z břicha a u Algrena to 
jde daleko víc z hlavy.
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A co řikáš na autory na pomezí tý pop-literatury, třeba 
Austera? (Haloun)
Viděl jsem dobrej film, kterej napsal...

Smoke je dobrej film, protože tam hraje Harvey Keitel, ten 
herecky udělá z každýho filmu dobrej film. (Haloun)
taky téma synové–otcové je dobrý.

Četls vzpomínky na tatínka od philipa Rotha? Česky 
se to jmenovalo Dědictví a je to popis nesnesitelnosti 
umírajícího tatínka, on si najednou uvědomí, že tohle 
všecko se mu přihodí, a začne brzdit v těch odsudcích 
a otec jako by to vycejtil a je čim dál tim nesnesitelnější. 
(Haloun)
Roth je skvělej spisovatel, Mailer a on jsou moji oblíbení 
američtí spisovatelé.

A Bellow? (Haloun)
ten mě nebaví, připadá mi jako snob, co předvádí svoje 
intelektuální bona fides, píše i nádherný věty, někdy tam 
jsou zajímavý postřehy, ale nikdy to nemá narativní mo-
tor, je to setrvačný...

dos passos? (Čumlivski)
toho jsem ani nečet.

Mimochodem – když tak skáčeme, opracováváme 
a štípeme pazourek, tak odskočím dál – máš rád Melvilla? 
(Haloun)
Bartleby, the Scrivener?

O tom jsem chtěl zrovna mluvit, teď jsem ho objevil 
v antikvariátě, takový sličný vydání, co upravoval Solpera, 
a koupil jsem ti ho darem. (Haloun)
Nekecej, v českým překladu?

Mě zajímá, jak se na to budeš tvářit, jeho slavná
věta tam zní – já bych prosím raději ne. (Haloun)
Melville se objevuje v překvapivejch kontextech, četl jsem 
knihu o Istanbulu, antologii různejch lidí, co psali o Istan-
bulu, a Melvillův příspěvek byl suverénně nejlepší.

třeba i Seifert, ta zpěvnost už tam nebyla, ale zas vidíš 
váhu všech věcí a najednou to má úplně jinou váhu.

teď teda píšeš česky? (Haloun)
V poslední době moc nepíšu. to už je dávno, co jsem 
napsal poslední povídku, píšu scénáře, upravuju rozho-
vory, spíš takový žurnalistický věci – a česky. Kdybych 
měl psát nějakou prózu, tak mi to naskakuje víc anglicky.

to jsi měl v jedný knize a taky jsi to uváděl 
v rozhovorech, že sis najednou nemohl vzpomenout, že se 
lešení řekne anglicky scaffolding. (Haloun)
třeba doktor žilina uměl údajně šestnáct jazyků včetně 
sanskrtu a korejštiny a já jsem mu říkal – Hele doktore, 
neříkej mi, že mi ve všech šestnácti jazycích, co umíš, teď 
tady najednou vypálíš hovno. A on říká – to víš, asi ne. 
ten jazyk se ti ponoří a musíš ho vytáhnout.

ponořila se ti angličtina? (Haloun)
Já každej den na internetu čtu New Yorker, mluvím 
s dětmi anglicky, takže ani ne, spíš čeština v Americe se 
mi ponoří.

Zajímalo by mě, cos rád čet? Některý lidi jsou autoři, ale 
čtou všichni. (Čumlivski)
Já mám rád třeba V. S. Naipaula, v poslední době čtu 
všechny věci, co od něho vyšly – myslím, že mu trochu 
docházej síly. píše jednoduše a každá věta na sebe nabal-
uje další významy, je to nádherný, výborně odposlouch-
aný, má oko i ucho a poměrně chladnej pohled na mod-
erní svět, což mě baví.

co carver? (Haloun)
carver je vynikající...

Měls ho rád vždycky? (Čumlivski)
co jsem ho objevil, tak jsem ho měl rád.

Četls ho prvně anglicky? (Haloun)
Já čtu jenom anglicky...
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asi to není pravda, pak se zjistilo, že chodil zvonit, že byl 
na něho nasazený, velký drama. přemýšlel jsem o tom, 
sbíral jsem materiály a pak jsem našel půlhodinový 
záznam tiskový konference, kterou v roce 1956 natočila 
ČtK. Měl sem přijet nějaký britský labourista, tak oni 
je vykrmili, on udělal tiskovou konferenci, naprosto ho 
podvedli, slíbili mu, že ho pustí ven, a když jsem slyšel 
tu tiskovou konferenci a jeho hlas, tak už jsem to nemohl 
napsat. taková lasička... S Mašínama to tak nebylo, oni 
prostě jsou, co jsou.

Jak se díváš na to, že velká část místní populace je 
považuje za vrahy? (Haloun)
Je mi to jedno. Velká část z nich má zkreslený morální 
principy a velká část má zkreslený informace, myslím, 
že to je úplně jasný. Já jsem se tu knihu snažil psát co 
nejvíc objektivně, i když je jasný, kde jsou moje sympatie, 
tak jsem to tam necpal, aby si čtenář udělal sám obrázek

Mě asi nejvíc překvapilo a utvrdilo v mým názoru, že ten 
diskurz, co se odehrává na politický úrovni, je takovej 
fifty-fifty, kdežto vyjádření o tom, co si tak lidi myslej, 
spatřuju v tom, že ta kniha měla úspěch a prodávala se. 
(Haloun)
pak je otázka – pokud byla kniha objektivně psaná – jestli 
to není jenom tím, že o tom nejsou informace. Jediná 
další kniha o nich je Rambousek Jenom ne strach. co mě 
zaráží – i jsem se po tom dost pídil v rozhovorech – je, 
že tam nikde necejtim, že by jim to bylo líto, že ty lidi... 
(Čumlivski)
Oni to brali vojensky.

to mi přijde pochopitelný, když jim bylo osmnáct. Ale 
ne, když se na to dívám padesát let zpátky, tak tam není 
žádná reflexe, a to mně na tom vadí. (Čumlivski)
U Radka není vůbec, u pepíka možná...

Kterej z nich to byl – ctirad? – co odešel z armády, když 
se ukázalo, že válka Západu proti Východu nebude? 
(Haloun)
Oni odešli oba současně.

cos četl jako malej? (Čumlivski)
to samý, co všichni – Robinsona crusoe, verneovky...

Četl jsi Rychlý šípy? (Haloun)
ty mě nějak minuly.

Je to strašně zajímavý, lidi třeba o deset let mladší než 
já říkali, jak hltali Rychlý šípy, a když sem se pak snažil 
doplnit si vzdělání a četl jsem to, tak mě to neuvěřitelně 
sralo. (…) teď mi říkal Jarda prokop, kterej byl fotit na 
plzeňským festivalu, že tam několik divadel odehrálo 
Hamleta a že byl úplně zděšenej – Guildenstern 
a Rosencrantz jsou ve všech těch představeních 
buzeranti, Ofélie je několikrát znásilněná, no – generační 
čtení... (Haloun)
tady je aspoň Shakespearovi rozumět, ale v Americe už 
mu nikdo nerozumí, musí se překládat. to samý jamajská 
angličtina, třeba u filmu The Harder they Come běží titulky, 
nebo Trainspotting, to samý.

Argotu nerozumíš stejně nikdy... (Čumlivski)
(…)
Já bych se chtěl ještě zeptat na Mašíny, to se mi zdá 
hodně zajímavý. to, co jsi psal předtím – alespoň to, co 
jsem já četl – jsou většinou věci, který jsi zažil nebo věci, 
který jsi viděl... (Čumlivski)
No ne úplně, mezitím byla kniha, která tady nevyšla, The 
Grand Life. to je román z prostředí telefonní společnosti 
v Americe, inspiroval jsem se tím jazykem, ptydepe okolo 
počítačů.

Mašíni jsou důležitý, jsou tématem národního diskurzu, 
jestli byli vrazi nebo hrdinové, a já mám pocit, že ty ses 
jasně přiklonil na tu stranu... (Haloun)
Nemůžeš žít s tou knihou takovejch let a něco si nemys-
let. Já jsem chtěl udělat něco o Laušmanovi, protože to 
je, myslím, fantastickej příběh – o sociálním demokra-
tovi, kterého unesli z Vídně a pak ho asi zabili, neví 
se, jsou různý zdroje informací. Slovák, co s ním seděl 
nějakou dobu na cele, napsal zajímavou knihu o tom, jak 
si vyměňovali jídlo a že ho pak kvůli tomu otravovali... Ale 
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Literatura: Striptease Chicago (1982), The Willys Dream Kit 
(Miliónový jeep, 1985), The Grand Life (1987), Prague in Velvet 
(Samet a pára, 1992), Turnaround (Co já vím, M. Forman, 1994), 
Commies, Crooks, Gypsies, Spooks & Poets (Komouši, grázlové, 
cikáni, fízlové a básníci, 1995), So far so good (Zatím dobrý, 2004).

SO 4. 10 / 16:00—17:30
JAN NOVÁK & pEtR SíS
Malý sál Střelnice

Samozřejmě mi to připadá zvláštní – celý se to 
interpretuje jako výchova k vlastenectví, tatínkovo 
vlastenectví – ale já v tom cejtím tu hru na válku. 
(Haloun)
V tom byl i sport. Oni naposledy viděli otce, když jim bylo 
devět a jedenáct, to znamená, že neprošli pubertou.

Já jsem z tý knihy dokázal přečíst jen začátek a zbytek 
mám z Rambouska, já jsem tohle nedokázal překousnout. 
(Čumlivski)
No, začátek je ten otec, konec je pak matka a ségra, to 
jsi měl přeskočit. Rambousek je přepis zprávy, kterou 
napsali o svém útěku za čerstvé paměti, v roce 1955 
se sešli Mašínové s paumerem a zapsali to. ta zpráva 
má asi sto dvacet stran, měl jsem ji taky a je to strhu-
jící, čteš to celou noc. Rambousek to vzal, přepsal to, 
do toho vložil asi tři krátký motivy, napsal k tomu úvod 
o otci a nějakej konec... Když jsem to přečet, tak jsem 
si říkal kurva, tady je takovejch otázek! chci vědět, co 
se stalo, proto jsem se do toho taky pustil. ta zpráva 
potom vyšla jako Cesta na severozápad, jako faksimile. 
Rambousek je tak 150–180stránková kniha a z toho je 
120 stránek ta zpráva. A ještě tohle – Jenom ne strach je 
citát z básně od Seiferta – říkám pepíkovi – a to jste si 
opravdu mysleli, když jste tam leželi? Něco takovýho 
vám prošlo hlavou? A on řikal: „Seš blázen?“ to si 
všechno vymyslel Rambo.

JAN NOVÁK
*1953 v Kolíně
Scenárista a režisér. Od roku 1970 žil v chicagu, kde 
vystudoval University of chicago, a pak se živil převážně 
psaním. Jeho poslední román Děda získal cenu Josefa 
Škvoreckého a jeho předchozí „pravdivý román“ Zatím 
dobrý se stal Knihou roku 2004 v soutěži Magnesia Litera. 
Je nositelem cen carla Sandburga, Egona Hostovského 
a RR. S Milošem Formanem napsal knihu Co já vím?, která 
byla přeložena do devatenácti jazyků. Jako scenárista 
spolupracoval s Milošem Formanem, Ivanem passerem 
a Jurajem Jakubiskem. Je autorem scénářů filmů Báječná 
léta pod psa a Nedodržaný sľub. Se svým synem Adamem 
natočil dokumentární filmy Občan Václav Havel jede na 
dovolenou, Občan Havel přikuluje, který získal nominaci na 
Českého lva, a Pušky, puky, pivo a psi. 
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JEN Mě tO NEcHÁVÁ 
cHLAdNýM.

ROZHOVOR  
S BJøRNEM RUNEM LIEM

StřEdA 5. SRpNA 2012
INtERVIEW: BJøRN RUNE LIE
NINEtEENSEVENtYtHREELtd.BLOGSpOt.cOM

co je tvůj největší úspěch?
přežít osm let jako ilustrátor na volné noze...

Jak bys svoji práci popsal někomu, kdo ji nikdy neviděl?
Špetka Grandma Moses, drobet Ernsta Haeckla, lžička 
ruských knih pro děti z dvacátých let. přiveďte k varu. 
Vařte na mírném ohni 35 let. Občas promíchejte.

Jakou radu bys dal svému patnáctiletému já??
„Kašli na graffiti a zajímej se víc o přirozený svět, blbečku!!“

Kdy jsi nejšťastnější?
Srpen, 2000. Začátek mojí životní lásky. týden čisté, 
ničím nezkalené blaženosti!

co byla nejhorší práce, kterou jsi kdy dělal?
Sales assistant v paperchase, v dnes zkrachovalém kni-
hkupectví v Bristolu. Jednou jedinkrát, co jsem dělal pro 
takhle velkou firmu... příšerný.

co je nejlepší píseň všech dob? 
Na to je nemožné odpovědět. řekněme Transparent Day 
od West coast pop Art Experimental Band.

co máš na populární kultuře nejvíc nerad?
Nechtěj, abych začal! dobře... teď zrovna jsem šokovaný, 
že společnosti/lidé používají a vytvářejí varianty 

Bjørn Rune Lie
G A L E R I E  U  R A d N I c E
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kteří mají podobné názory, v zemi, o níž jsem předtím 
nic nevěděl. pak jsem jel na malý kulturní festival 
v bulharských horách a potkal tam mezi jinými sk-
upinu anglických umělců, říkají si Friction, kteří jsou 
úplně jiní než já, ale byli super zábavní a inspirující. 
Nezajímají se o sebe, ale pracují s ostatními, dětmi/
lidmi/komunitami (lokálně i v zahraničí), dávají jim 
možnost vyprávět jejich příběhy a z nich pak vytvářejí 
skvělé akce a opravdu mění věci, posouvají během toho 
myšlení lidí. Jejich historky byly neuvěřitelné, inspirov-
ali mě, abych trochu vzhlédl od kreslicího prkna...

Jsi konceptualista, nebo dekoratér?
Já bych řekl konceptuální, protože moje nejlepší práce 
mají tendenci k amalgamaci (trochu afektovaný!) 
alespoň dvou úplně odlišných idejí/konceptů, které se 
setkaly, aby vytvořily něco většího, než je součet částí. 
Ale kladu velký důraz na řemeslo a dovednost, tak 
je to zřejmě trochu od obojího. Udělal jsem pár věcí, 
které jsou – myslím – čistě dekorativní, a neměl jsem 
z toho žádnou radost. před pár lety jsem navrhoval 
dekor na utěrku s ptáky, ale nemohl jsem si pomoct 
a propašoval jsem tam ptáky – komunistické agitátory 
z 20. let. Asi se pokouším do všeho, co dělám, dostat 
nějaké tření.

Čemu by ses chtěl věnovat? 
chci vytvářet knihy. Je to nejlepší cesta, jak jako ilus-
trátor můžu vytvářet skutečné umělecké hodnoty. Není 
to ale snadné. Stojí mě to spoustu úsilí. Ideálně bych 
dělal jenom zakázky pro zajímavé klienty, jejichž hod-
noty sdílím. Nedávno jsem dělal ilustrace pro velšskou 
firmu, která vyrábí džíny, Hiut denim, a byla to jedna 
z nejradostnějších prací, jaké jsem kdy dělal. Měl jsem 
úplnou volnost a pod tím byly krátké texty napsané 
zanícenými řemeslníky. Líbí se mi jejich étos – vyrábět 
opravdu kvalitní produkt, být na něj hrdý a nepřispívat 
k neudržitelné vyhazovací konzumní kultuře, ve které 
žijeme. Bohužel si jejich džíny můžou dovolit jen bohatí li-
dé... Stejně myslím, že spousta věcí (oblečení a kuřata atd.) 
je moc levná. Asi někdo někde platí skutečnou cenu... 

formulky Zůstaň v klidu a nepřestávej (Keep calm and car-
ry On)! Myslel jsem, že dna jsme dosáhli už před lety, ale 
každý den vidím nějakou novou idiotskou verzi. poslední 
byla Zůstaň v klidu a krášli ve výkladu Farrow & Ball. den 
předtím jsem viděl Zůstaň v klidu a spi na povlacích na 
peřinu v tesku. Jak moc je to chabý?

co byl největší vynález všech dob?
Knihtiskový stroj.

Kdybys nedělal to, co děláš, čím bys byl?
Opravdu rád bych byl tesařem nebo pekařem!

NAtE WILLIAMS
pUBLIKOVÁNO přEd 10. ČERVNEM 2013
ILLUStRAtIONMUNdOBLOG.tUMBLR.cOM

Jakým způsobem pracuješ? 
No... Klíčem je rovnováha. Mezi komerčními zakázkami a tvor-
bou, ale také všeobecná rovnováha mezi životem a prací. 
Rozhodně mám sklony k workoholismu, jako určitě i mnoho 
dalších ilustrátorů. Je dobré být zapálený, ale asi to z tebe 
neudělá zajímavějšího člověka a nebude ti to z dlouhodobého 
hlediska přinášet nové nápady. toho se trochu bojím. dělám 
na volné noze na plný úvazek už deset let, a začínám si pohrá-
vat s myšlenkou, že bych si zařídil práci na částečný úvazek. 
Nejenom kvůli stálému příjmu, ale abych se donutil odejít od 
kreslicího prkna, což je podle mě zdravé v mnoha směrech. 
Uvidíme, jak to půjde. Ha ha! Možná je to krize středního věku. 
Nedávno jsem začal s jógou a myslím si, že to bude opravdu 
dobré. to důležité je asi zkoušení nových věcí. Začít brát hod-
iny něčeho, naučit se nějaké dovednosti, nový jazyk, coko-
li. Nakonec se to všechno odrazí v tvorbě. Moc rád bych se 
přiučil tesařině nebo dělal keramiku. to by mohl být závazek 
pro tento rok.

co nového ses v poslední době naučil? 
Nedávno jsem byl s přáteli (kteří jsou také spojeni s No-
brow) v Sofii, měli jsme tam přednášku a malou dílnu. Set-
kali jsme se s místními umělci a opravdu jsme si to tam 
užili. Byli to nejmilejší lidi na světě. Je zábavné poznat lidi, 
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Jaká jsou specifika ilustrace ve srovnání třeba s malbou, 
fotografií...?
Abych byl upřímný… Ilustrace mě už zas tolik neza-
jímá. Málokdy hledám inspiraci u jiných ilustrátorů. 
Všude je tolik dobrých věcí, ale jsou až příliš přístupné… 
A spousta dobrých lidí vypadá dost podobně jako jiní 
dobří lidé… Vkusně a „správně“… Jen mě to nechává 
chladným. Ilustrátoři neustále paranoidně řeší, jestli 
je to „umění“, nebo není… Já myslím, že je to umění 
málokdy. pořád to může být skvělý obrázek, ale to je 
všechno, co se od ilustrace požaduje. Jen to nějak nejde 
dost do hloubky… Hmmm… Na druhé straně komiks, 
ten jistě má potenciál být „uměním“.

žiješ v Bristolu. Jak k tomu došlo?
Bristol byl náhodný. Moje žena je Britka (ve skutečnosti 
Skotka. Skotsko by mohlo být zítra nezávislou zemí!! 
– 18. 9. 2014 – 45 pro : 55 proti, pozn. red.) a většina 
našich přátel žila v Bristolu. teď se všichni odstěhovali, 
takže se za pár let přestěhuju zpátky do Norska.

Koho ze současných ilustrátorů máš nejraději?
Můj nejoblíbenější současný ilustrátor je Blexbolex. 
Je opravdový „umělec“!
teď musim jít. Jdu na lekci keramiky.

BJøRN RUNE LIE
* 1977 v Bergenu
dětství prožil ve městě drammen v jižním Norsku. V roce 
2001 absolvoval Falmouth college of Art. Jeho knihy získaly 
mnohá ocenění a často se v nich objevují anatomicky 
nesprávné postavy a nebezpečně krásné scenerie. 
Spolupracuje s londýnskými Nobrow. Rád peče chleba, štípe 
dřevo a v současné době chodí na kurzy keramiky.
Literatura Welhavens vase (2004), Slapsefjell (2008), The 
Wolf‘s Whistle (2011).
www.bjornlie.com

pÁ 3. 10 / 18:00—19:00
ZAHÁJENí VýStAVY 
ALžBětA SKÁLOVÁ + BJøRN RUNE LIE 
Galerie U Radnice

Jakou radu bys dal ilustrátorům?
Úplný základ – strávíte celý život tím, že budete nápady 
ždímat ze svého mozku, takže čím víc toho tam vložíte, 
tím líp. Všechny vaše životní zkušenosti, všechny filmy, co 
jste kdy viděli, lidi, které jste potkali, rozhovory, které jste 
vedli atd... jen tak pospávají ve vašem nevědomí a čekají, 
aby vybublaly na povrch jako část nějakého nápadu. takže 
ano. cestujte a poznávejte! taky... Odcházejte pravidelně 
od počítače. dělejte věci rukama. Experimentujte! 
Zkoušejte nacházet inspiraci odjinud než z blogů o ilus-
traci. Jděte do Natural History Museum a podívejte se na 
sbírku nerostů. (Je neuvěřitelná.) trvá dost dlouho, než si 
vytvoříte vlastní hlas, a je to neustálý proces... Ještě stále 
se snažím přijít na to, co to sakra dělám.

OtÁZKY pRO BJøRNA _ 16. ZÁří 2014

Můžeš nám říct něco o své rodině?
Rodina… dobře. Vyrostl jsem v podstatě v lese… na ospal-
ém předměstí jednoho „nudného“ města v jižním Nor-
sku, které se jmenuje drammen. Maminka je učitelkou na 
základní škole a táta pracuje pro různé ropné společnosti 
jako projektový manažer. Nic moc uměleckého. Během 
dětství jsem byl vystaven umění a kultuře jen velmi málo, 
byl jsem ale blázen do komiksu (žádní superhrdinové, zato 
Asterix a Lucky Luke atd.), potom do graffiti a hiphopu. 
Vždycky jsem pochopitelně miloval kreslení, ale má 
umělecká výchova byla strašlivá. díky tomu, že jsme s ka-
marády dělali graffiti, se ze mě stal umělec. O ilustraci 
jsem ale nic nevěděl. A nevěděl jsem to až do svých osm-
nácti devatenácti (konec 90. let), kdy jsem objevil autory, 
jako je dave McKean a david carson… A hlavně norský 
umělec Kim Hiorthøy. Šlo mu všechno – obrázkové knihy, 
obaly desek, filmové plakáty, poezie, film a tak dál. Velmi 
inspirativní! chtěl jsem být také „renesančním umělcem“!

Jak ses dostal k ilustraci?
povedlo se mi dostat se na Falmouth college of Art v An-
glii a tam jsem objevil hromadu amerických ilustrátorů, 
kteří mě nadchli (christian Northeast a calef Brown atd.), 
které jsem bezostyšně vykrádal!
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pRO Mě JE NEJLEpŠí, 
KdYž SI dÁVÁM NěJAKý 
OMEZENí.

ROZHOVOR 
S ALžBětOU SKÁLOVOU

Začneme zlehka, Bětko. Na čem teď pracuješ? 
to je nejhorší otázka....přeskakuju z jednoho na 
druhý. dotiskuju grafiky - hlubotisky, pak pro Na-
poli skládačku- 30 kreatur, dál máme vymyšlenou 
kolekci Napolích triček pro děti s kapsama na pokla-
dy. dva víkendy po sobě jsme prodávali s NapOLI na 
Vyšehrátkách a Buchtách a loutkách. pak jsem měla 
čtyři dny na to, abych dodělala sérii maleb, ke který se 
tři roky nemám čas dopracovat. A domalovala jsem. pak 
úřad pro Napoli. pak jsem pro Buchty a loutky dělala 
rekvizity, připravujou novej film, celovečerák. to byla 
fajn práce. Vyráběla jsem miniaturní noviny – Lopucho-
vé listy. Zjistila jsem, že se to nedá ošulit, musela jsem 
je opravdu vysázet. pak miniaturní kniha, polep plaká-
tovacího sloupu, bilboard jakýhosi pěstitele okurek. 
padesátý léta, zhruba padesát centimetrů. 

Miniaturní megaboard. 
A kromě merkantilií děláš jinak co?
tak samozřejmě…reklamní čapky, propisky a zápisníčky, 
v poslední době vyvíjíme klíčenku ve tvaru minia-
turního penisu, to je naše parketa, to víte, něčím se 
živit musíte… K vlastním knížkám se snažim propraco-
vat, jen se míň a míň daří soustředit, bohužel. Spousta 
věcí ve frontě. Mám v předvýrobě knihu pro nejmenší 
děti. Už to mám dlouho vymyšlený, mělo by to být 
několik knížek v řadě za sebou. právě řeším výrobu, aby 
se to moc neprodražilo, aby to bylo prodejný. 

Alžběta Skálová
G A L E R I E  U  R A d N I c E
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A na tebe byla ještě přísnější? 
Ne, to si nemyslim, to asi stejně jako na ostatní. Byla to 
kombinace zdravotního cvičení a tancování. to mě zas 
tolik nebavilo, nebo nevydrželo. 

takže jsi to věděla od základky, co budeš dělat? 
prostě mě to nejvíc bavilo, přirozeně, ještě mě bavilo 
šít oblečení a podobný- hračky, nebo spíš charaktery. 
třeba jsem udělala čarodejnici na podpálení, ale skrz 
citový pouto jsem ji pak nedala na hranici.

to už je výtvarná práce. 
to už je. pak jsem hrála na piano, ale to mi bohužel 
nevydrželo. 

A když jsme u babičky. co dělali prarodiče? 
Víme, že děda byl samozřejmě František Skála 
ilustrátor, ale co bylo ve vašem rodě předtím? 
dědův tatínek byl truhlář, tedy důlní tesař, pak měli 
obchod se smíšeným zbožím v tuchlovicích, prababička 
byla zřejmě v domácnosti. Z máminy strany byli 
domkáři. Měli zahrádku, něco na ní pěstili a prodáva-
li to. Mámy tatínek byl stavbyvedoucí a babička byla 
taky v domácnosti, vystudovala rodinnou školu. Vaření 
a šití, to, co už dneska tolik neumíme. A ještě ze stra-
ny babičky, maminky táty – její tatínek Špaček byl 
stavitelem mostů, v Ostravě má vilu.

takže první v té řadě je děda? 
Myslím, že je. 

Visely u vás doma dědovy obrázky? 
Ani ne tak obrázky, spíš nábytek. děda celej život sbíral 
nábytek a starožitnosti, intarzovaný renesanční skříně 
a jiný... V tom jsme vyrůstali. A pak nějaká keramika… 
malovaný talíře. 

Jedli jste z nich? 
Ne to viselo, všude něco viselo. Buď obrázky od nás, co 
jsme rodičům různě dávali, něco od našich a pak tam 
byl jeden obraz od dědovýho spolužáka, Mlčoch tuším. 

chceš to teda tisknout normálně nebo malonákladově? 
Určitě malonákladově... Na víc ani nejsou peníze. teď 
právě zřizujeme sklad Napoli – jednu skříň, ve který to 
bude všechno najednou.

Zatim se vám to všechno vejde do jedný skříně? 
Na kolečkách? 
Mohly byste mít zamykací vozejk, odstavenej někde venku...
My už máme vozík na kolečkách – stánek, je trochu 
nepoužitelnej. původně jsme si myslely, že s ním bu-
deme jezdit. Jenže je to těžký jako kráva. Ale pěkněj je. 

Je teda nějakej text...který bys chtěla ilustrovat? 
Na tuhle otázku už jsem odpovídala mockrát. 

Ale ono se to proměňuje v čase. 
Jenže já literaturu moc nesleduju. to se o mě neví, ale 
jsem dost mimo. 

Možná nějaký klasiky? Gullivery? 
Honza možná naráží na ty miniaturní bytosti 
v konstrastu k těm velkejm věcem.
Liliputány bys udělala dobře...
Já si pořád hledám, co jsem ještě nezkoušela. teda se 
snažim, ale jasně… pidisvět a Obr. 

chtěla jsi někdy dělat nějakou jinou profesi, 
než jakou máš? Rýsovala se někdy možnost, 
že bys nebyla výtvarnice?
to už je pradávno. V tom jsem měla jasno už na konci 
základky, pak jsem šla na střední výtvarnou. později 
jsem si říkala, že jsem mohla tancovat. Moje babička 
byla choreografka a ... mě tanec hodně baví. 

Babička tancovala? 
Babička byla choreografka a pedagožka, zabývala se li-
dovým tancem. pracovala se soubory po celý republice. 
Vedla soubor Chorea Bohemica, podílela se na oživení li-
dové hudby. chodila jsem k ní v dětství na tancování 
a cvičení. Byla hodně přísná. Folklór pro ni nebyl jenom 
“ juchú”, jak sama napsala.
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téměř abstraktní pohled na střechy prahy. pak drob-
ný zátiší z předmětů darovaných. Uctívaných. takový 
čučky. ty mám taky a nejradši bych je všechny vyho-
dila. ty nikdy nechyběj. Když se při stěhování jedna 
krabice ztratí, ani na to nepřijdeš.

Který svojí knihy si nejvíc od sebe považuješ? 
A do který bys třeba už nechtěla vstupovat. No more. 
Mám ráda cendrarse, Malý černý pohádky. dostala jsem 
se k technice, která mě bavila, kterou jsem mohla roz-
víjet. Bylo to výzkumnictví, čtrnáct dní jsem zkoumala, 
jak to udělat, aby fungovala. Vozila jsem to na dřevíč 
v batohu, na začátku jsem dělala na sadrokarton, kterej 
je sám o sobě těžkej. pak už jsem si nechala poradit.

co to je za technologii? tajnou technologii?
Jo, tajná. Snažila jsem se imitovat nátěry na zdi. Jsou 
to hlinky na přírodní bázi s pojidlem a barevný pig-
menty. Mezi vrstvama jsem dělala vzory, které tam 
někdy jsou vidět a někdy nejsou – moment překvapení. 
A mezi tím jsou vrstvy, který to od sebe oddělujou, aby 
se to dobře odškrabávalo, odloupávalo, směs vosků. 
Někdy to samozřejmě vyšlo, někdy ne. Ale pro mě bylo 
důležitý, že jak se to někdy úplně nedařilo, tak tomu 
dávalo živost, která mi normálně dělá problém. Já jsem 
byla ten, co byl na střední umělecký škole a šuftil šišky 
a jehličí tužkou.

A šlo mu to, to je důležitý.
A šlo mu to. 

Nevýhoda tý techniky je, že je to těžký a pracný. 
A výhoda? 
živost, která se tam dostane sama a omezená 
barevnost. pro mě je nejlepší, když si dávám nějaký 
omezení. Když mám kupříkladu použít jenom tři barvy. 
Škála možností pak není tak široká, jinak jsem dezori-
entovaná, nevím, jak začít. Vůbec to bylo příjemný, 
dělala jsem někdy v dubnu květnu na chalupě, by-
la jsem tam sama a mám to spojený s hezkejma 
zážitkama. 

Alžběta Skálová
G A L E R I E  U  R A d N I c E
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A neni pak menší množství skic důsledkem toho, 
že to líp umíš? Když máš dva charaktery, tak si je 
nemusíš kreslit ve všech situacích, protože už víš, 
jak se to dělá. 
V něčem to tak je, už to není tak strašně zaťatý. Když 
jsem dělala pro Baobab první knížku, dělala jsem ji 
dvoje prázdniny po sobě, protože mi to nešlo. Vždycky 
mám dlouhej rozjezd, potřebuju chvíli kreslit a tři dny 
mi trvá, než se do toho dostanu. Nekreslím pořád. 
Jen intuitivní akvarely jsem schopna dělat všude. 
le to není kreslení. 

Ale to je normální, akvarely jsou alla prima. 
Ilustrátorský typy sou rozdělitelný do skupin. 
Šalamoun vždycky říkal, že Lhoták když dostal 
ilustrace, tak si šel koupit takový množství čtvrtek, kolik 
bylo ilustrací, ani o jednu víc. 
Nevím, jestli toho je ještě dneska někdo schopnej, 
v té technice myslim. 

pro tebe je typická práce s barvou. Klidně bys mohla 
vymyslet svoje barvy. 
No to můžu. Já jsem dneska byla v sítotisku – Áááá, 
slečna Skálová, tak to zase nebudeme mít ve vzorníku. 
Lomený barvy, většinou jsou takový ušpiněný, otravuju 
ho, aby tam přidával černou a hnědou. Já mám ráda 
ty šedo-zeleno-modrý v různejch variacích. Na střední 
škole jsem mívala období, kdy jsem měla ráda jednu 
barvu. to bylo podivný – modrý období – zelený období, 
šila jsem si věci. A všechno obarvovala tou jedinou bar-
vou. 

Já jsem měl žlutý. 
A já modrý. 
tak to jsme dobří. teď mám ráda lomený starorůžovky, 
šedě, zelenomodrý. pak jsem měla hnědý období. 

Jaká je krajina tvého srdce? 
Jsem zvyklá na Středohoří, potřebuju kopcovitou kra-
jinu. proto se mi taky tolik líbilo v Banské Štiavnici. 

A to, co už ne... určitě ta antologie od Albatrosu Nebe, 
peklo, ráj. Není to špatná knížka... Ale práce ve stre-
su – málo času, v poměru málo peněz a vědomí, že 
na to nemám čas, abych to udělala nejlíp, jak můžu. 
tam jsou úplně školní básničky – princeznička na 
bále a tak. A nemáš na to čas, musíš to udělat napo-
prvý, maximálně napodruhý. I když jsem se opravdu 
snažila, tak to musela být práce na jistotu. Nestydím 
se za to, jen mám od té doby trochu averzi k dětským 
básničkám. 

Kde pracuješ?
teď mám rok a půl ateliér, tam jsem zatím z knih dělala 
jen jednu, tu pro prvňáčky. Byly to taky básničky, ale 
psal to Radek Malý a to mě bavilo. Jsou to srandy pro 
děti. dělaly jsme to s Martinou Kupsovou. 

Jak pracuješ. předěláváš mnohokrát? Můžeš to popsat?
Musím mít spoustu skic. Vždycky začínám tak, že si 
kreslím, udělám si rozvrh v rámci knížky. Snažím se 
zkombinovat to, co mě bude bavit a to, co tam bejt 
musí, i když se mi do nich třeba tolik nechce. pak si 
ty konkrétní věci studuju, nejsem kreslíř, kterej to 
udělá z hlavy, třeba tramvaj, reálie. Musím se roz-
kreslit a pak si dělám malý návrhy tužkou, celou 
knihu. ty postupně převádím do velkých obrázků. 
Obálku na konec.

Já si pamatuju, že jsem všechno dělal z hlavy. Když mi 
bylo dvanáct až šestnáct, tak jsem nikdy nedohledával 
letadlo nebo fotbalovej míč. pak se to změnilo. Kdy to 
u tebe začalo? děti to nedělaj.
děti to nedělaj. Jenže já jsem v dětství měla omezený 
témata. princezny, určitý věci. Nebyla jsem dobrá 
kreslířka, která co si vymyslí, to vysmahne. Fotbalovej 
míč, ten mi dělal problém do nedávna. Jsem v tomhle 
spíš po mámě, taková zatnutá. Můj brácha je mnohem 
schopnější kreslíř, i ty technický věci nakreslí z hlavy. 
Já dřu a vím to o sobě. A někdy si říkám, jestli má 
vůbec smysl se s tím tak mořit.
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takže mocná sopečná činnost. 
Sopečná činnost. 

doly...
polabí u babičky mě nebavilo. placka. 
Nepřišla jsem tomu na chuť. 

Hobby?
Výlety. turistika. tanec. Koníčky. Koblížky.

Ještě něco? 
Kino. 

ALžBětA SKÁLOVÁ 
*1982 v Brandýse nad Labem
Je absolventkou pražské Umprum, kde studovala nejprve 
v atelieru Filmové a televizní grafiky u Jiřího Barty a poté 
u Juraje Horvátha v ateliéru ilustrace a grafiky. Absolvovala 
stáže v paříži a Baltimoru (USA). Za ilustrace získala 
několik ocenění a nominací zejména v soutěži Nejkrásnější 
kniha, Zlatá stuha a Magnesia Litera. Věnuje se především 
ilustracím, zejména pro děti. Krom toho se zabývá malbou, 
volnou grafikou, tvorbou objektů a hraček. Úzce spolupracuje 
s nakladatelstvím Baobab i stranou LSJ. S A. Zemanovou 
a M. Kupsovou založily Napoli, kde se věnují nejen tvorbě 
autorských knížek. žije a pracuje v praze.
Literatura Sedm svatých (2004), Zpátky do Afriky! (J. dvořák, 
2005), Marseille (2005), Poklad starého brouka (O. Černá, 
2007), Pišťucha má problémy (L. Brodecká, 2008), Péťa Medánek 
(2010), Malá medvědí knížka (Z. Černík, 2009), Nebe peklo ráj 
(2009), Malé černé pohádky pro nebojácné děti (B. cendrars, 
2010), Pampe a Šinka (2010), Putování žabáka Filemona  
(J. Šrámková, 2010), Cirkus Rašelié (2012), Orangutan v zajetí má 
sklony k obezitě (společně s O. Buddeusem, 2011), 
Rostlinopis (J. dvořák, 2012), Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky 
(R. Malý, 2013).
napolistranky.cz/alzbeta-skalova

pÁ 3. 10 / 18:00—19:00
ZAHÁJENí VýStAVY 
ALžBětA SKÁLOVÁ + BJøRN RUNE LIE 
Galerie U Radnice

E
di

to
r

Kdo je to editor?
*
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Bruno Munari
U M ě N í  J A K O  ř E M E S L O

Občas se mi stává, že se mne lidé ptají, co dělám, jaké mám 
zaměstnání. Když jim řeknu, že jsem knižní redaktor, podiví 
se. „A ten dělá co?“ „ten se stará o to, aby v knížkách, které 
vycházejí, nebyly chyby.“ „A to je všechno? to je nějaké 
zaměstnání?“ Kdybych řekl, že jsem také editor, byť se 
cítím být editorem spíše výpomocným, nechápali by patrně 
už vůbec nic. Nedělejme si iluze: o podstatě, náročnosti 
a důležitosti ediční práce vědí většinou jen editoři sami, 
případně k nim připočtěme ještě malou hrstku literárních 
historiků, kritiků a zasvěcených čtenářů. 

Znám osobně celou řadu editorů české literatury: jsou 
to lidé, kterých si velice vážím, někteří z nich jsou pro mne 
nedostižným vzorem. říkám-li, že se cítím být jen editorem 
výpomocným, naznačuji tím, že práce nakladatelská, jíž se 
věnuji především, se dá s prací ediční skloubit z časových 
důvodů jen velice těžko. A tak jako editor většinou jen vy-
pomáhám u těch svazků, kterých se nikdo jiný edičně uj-
mout nechce.

co vlastně editor dělá a co je předpokladem toho, aby 
byl editorem dobrým? Editor pořádá, připravuje k vy-
dání a edičně komentuje knihy, které by bez něj v dané 
podobě nikdy nevznikly. Je tak tvůrcem daných svazků, 
i když texty v nich, s výjimkou edičních komentářů, sám 
nenapsal. předpokladem jeho dobré práce jsou co možná 
nejlepší literárněhistorické znalosti, důkladné obeznámení 
s editorským řemeslem, znalost problémů textologických 
a především co možná největší přesnost a pečlivost při práci 
s textem. pokud některý ze jmenovaných předpokladů edi-
torovi chybí, v jeho práci vždycky něco kulhá.

Hovoříme-li o problémech textologických, přiznejme si, 
že u nás nežijí dva editoři, kteří by ctili stejné textologické 
zásady. Neboť platí: co editor, to jiný textologický úzus. 
A tak v textu připraveném jedním editorem čteme slova 
„prosa“ a „iluse“ a v textu připraveném editorem druhým 
čteme slova „renezance“ a „existencializmus“. Možná by 
stálo za to se zamyslet nad tím, zda oba ti editoři, a mo-
hou to být jinak odborníci po všech stránkách vynikající, 
poněkud nepřehánějí.

přestože se ediční práce dnes učí na vysoké škole – 
význam edice Scholares a s ní spojené výuky je jen stěží 
docenitelný –, nikdo se jí samotnou nemůže uživit. A tak být 
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A přece, když se dnes ohlédnu zpět, musím po pravdě přiznat, 
že výsledná skladba jednotlivých čísel a ročníků byla vždy do 
značné míry dílem náhody. Jistěže je vždy třeba té náhodě 
trošičku pomoci, umět ji chytit za vlasy a patřičně jí využít; 
ale zkušenost mě poučila že teprve když se člověk vzdá 
upachtěného úsilí o tematickou kompozici celku a ponechá 
věcem volný průběh, začnou se témata sama propojovat, 
vstupovat do přirozených, tj. nepředvídatelných souvislostí. 
dospěl jsem až tak daleko, že za nejlepší redakční metodu 
považuji dnes cosi jako "aktivní nezasahování". Až jednou 
pověsím redaktořinu na hřebík a odejdu na odpočinek, rád 
bych napsal traktát o taoistické koncepci redigování.

KAREL pALEK 
v úvodníku ke KRItIcKéMU SBORNíKU, 2001

textová kritika tedy není mystérium ani matematika – nelze 
se jí naučit jako katechismu či násobilce. tato věda a toto 
umění vyžadují od učedníka víc než jenom vnímavou mysl; 
ve skutečnosti platí, že se jim naučit nelze vůbec: criticus 
nascitur, non fit. Má-li pes úspěšně chytat blechy, musí být 
pohotový a citlivý. Nosorožec se pro chytání blech nehodí: 
nezjistí, kde jsou, a i kdyby to zjistil, chytit by je nedokázal. 
[...] Nebýt textovým kritikem není žádná hanba, pokud člověk 
nepředstírá, že je, co není. Být textovým kritikem vyžaduje 
schopnost myšlení a ochotu myslet; vyžaduje to sice ještě 
jiné věci, avšak ty jsou pouhými doplňky a nemohou ono 
základní nahradit. Vědomosti se hodí, metoda též, ale nez-
bytná je především jedna věc: mít na ramenou hlavu, nikoli 
tykev, a v ní mozek, nikoli sekanou.

ALFREd EdWARd HOUSMAN
ApLIKAcE MYŠLENí NA tEXtOVOU KRItIKU, 1921, 
překlad p. Onufer

editorem znamená též být tak trochu asketou a současně 
a především být milovníkem knih: tím, kdo vedle odborných 
předpokladů má též touhu, ba přímo vášeň editorem být a ke 
vzniku nových cenných svazků chtít přispět. V české ediční 
praxi je na co cenného navazovat, od koho se učit.

JAN ŠULc 

JAN ŠULc
*1965
Vystudoval v letech 1983–1988 moderní filologii na FF UK. 
V letech 1990–1993 pracoval jako redaktor v pražském 
nakladatelství Odeon, od roku 1993 působí jako redaktor 
a editor pro řadu pražských a brněnských nakladatelství, 
zejména pro Torst, jehož ediční program od roku 1990 
spoluutváří. Edičně připravil více než sto knih z české 
literatury 20. století (mj. M. Balabána, t. Belka, J. cieslara,  
V. Čerepkové, V. Černého, I. diviše, V. Havla, Z. Havlíčka,  
J. Honyse, J. Hutky, K. Hynka, J. chalupeckého, F. Janoucha, 
J. Jařaba, J. Jedličky, I. M. Jirouse, E. Juliše, M. Kabáta,  
J. Kameníka, J. Kroutvora, K. Kryla, I. Landsmanna,  
F. Listopada, Z. Michnové, B. Mikoláška, K. Miloty,  
J. Nohavici, R. preisnera, B. Robeše, ch. Soukupa, p. Šruta,  
J. topola, J. M. tomeše, V. třešňáka, J. Vladislava, V. Vokolka, 
I. Wernische a J. Zábrany). Je laureátem ceny Karla Čapka 
za rok 2014.

SO 4. 10 / 14:00—16:00
cEStA KE KNIZE... EdItOR
Vinotéka U Černého kocoura a zeleného stromu,
Tržní náměstí 2534
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Bruno Munari
U M ě N í  J A K O  ř E M E S L O

cORRAINI

Nakladatelství corraini bylo v roce 1973 založeno jako galerie 
současného umění a teprve v roce 1988 z galerie vzniklo na-
kladatelství. Na jeho založení se podílel Bruno Munari, který 
definoval jeho směřování: výzkum a experiment s důrazem 
na nové formy a talenty, hledání novátorského propojení 
textu s obrazem, prolínání témat i postupů a multioborové 
zážitky (umění, architektura, design a grafika, fotografie, 
dětská literatura...), které každým rokem existence nakla-
datelství přibývaly.

corraini má hluboké kořeny ve světě dětské knihy i díky 
dlouhodobému poutu s Brunem Munarim, věnuje se i reed-
icím dětských knih ze 70. let 20. století – knihy Enza Mariho, 
Luigiho Veronesiho, Boba Gilla, paula Randa, pina tovaglii, 
Williama Wondrisky a dalších.

Mezi jinými spolupracuje se Stevenem Guarnacciou, 
paulem coxem, Martím Guixém, Michelangelem pisto-
lettem, Michelem de Lucchim, Vicem Magistrettim, Achillem 
castiglionim, Italem Lupim, Gabrielem Basilicem, Fran-
cescem Simetim, Stefanem Arientim, Federicem Maggionim, 
Richardem McGuirem, Albertem Reborim, Andreou Bran-
zim, Beppem Finessim, Aoim Huber-Konem, Suzy Lee, 
Harriet Russell, corradem Levim, davidem Longem, Keri 
Smith, Yoshiko Nodou (Yocci), Faustem Gilbertim a mnoha 
dalšími.

Vedle vydávání tradičnějších knih se corraini už přes 
dva roky věnuje dvěma periodickým projektům. první z nich 
je Un Sedecesimo, šestnáctistránkový časopis. pokaždé ho 
upravuje jiný umělec, který se stará o celé číslo od obsa-
hu až po grafickou úpravu. Časopis je vždy jiný, od titulku 
po tiráž, je papírovou galerií pro uznávané, ale i začínající 
umělce. druhým projektem je Inventario, bookzine, který se 
pohybuje na poli mezi uměním, designem a architekturou. 
Jeho kurátorem je Beppe Finessi. Letos získalo Inventario 
AdI compasso d‘Oro, nejstarší a nejprestižnější ocenění 
v italském designu.

V roce 2014 byla nakladatelství corraini v Boloni udělena 
cena pro nejlepšího evropského dětského nakladatele.
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byla nádoba na olej vytvořena dobovým návrhářem. tehdy 
umění a život spadaly v jedno, nebyl zde zvlášť předmět 
k dívání a předmět k použití. A tak jsem s velkou radostí 
přijal návrh nakladatelství Laterza, abych uveřejnil v jeho 
ekonomickém vydání články, které jsem psal pro deník Il 
Giorno.přidal jsem další texty a mnohé ilustrace, které neb-
ylo v novinách z prostorových důvodů možno publikovat. 
Upřímně doufám, že ostatní návrháři vyvinou podobné úsilí 
ohled něšíření našeho způsobu práce, která se – každý den, 
společně se vztahem k bližnímu – ukazuje stále zřetelněji 
jako nejpřijatelnější způsob, jak v tomto okamžiku znovu 
nabýtdůvěry a udělit smysl současnému způsobu života. 

design se zrodil roku 1919, když Walter Gropius zakládá 
ve Výmaru Bauhaus. V pro gramu této školy můžeme číst: 

Víme, že mohou být vyučovány pouze technické způsoby 
umělecké realizace: nikoliv umění. Funkci umění byla v minu-
losti dávána formální důležitost, která ji oddělovala od naší 
každodenní zkušenosti, zatímco umění je vždy přítomno, 
když lid, zdravý a upřímný, žije. 

Naším úkolem je proto vynalézt nový způsob výchovy, 
která by mohla vést – skrze nový způsob specializované 
výuky věd a techniky – k úplné znalosti lidských potřeb 
a jejich universálnímu uchopení. 

A tak je naším úkolem vytvořit nový druh umělce, který je 
tvůrčí a schopný po chopit jakýkoliv druh potřeby: ne proto, že 
by byl zázračným, ale protože by měl být schopen se přiblížit 
k lidským potřebám přesnou metodou. přejeme si, aby si byl 
vědom své kreativní schopnosti, neobával se nového a byl 
ve své vlastní práci nezávislý na formulích. 

Od té doby jsme byli svědky stále rychlejšívýměny stylů 
ve světě umění: abstrakce, dadaismus, kubismus, surreal-
ismus, informel, neo abstrakce, neo dada, pop a op, jeden 
požírá druhý a jsme stále na začátku. Gropiova slova zůstávají 
stále platná. program této první designerské školy směřo val 
k vytvoření nového druhu umělce: umělce pro společnost 
užitečného takovým způsobem, aby tato společnost mohla 
nalézt svou rovnováhu a neměla jeden falešný svět, ve kterém 
by žila hmotně, a druhý ideální svět, ve kterém by hleda-
la morální útočiště. Až předměty, které denně používáme, 
a prostředí, ve kterém žijeme, budou umělec ká díla, pak také 
budeme moci říci, že jsme dosáhli životní rovnováhy. 

BRUNO MUNARI
UMěNí JAKO řEMESLO

Je načase, abychom přestali pohlížet na umělce jako na mý-
tus, kte rý vytváří jen vrcholná díla pro ty nejinteligentnější 
spotřebitele. Musíme pochopit, že dokud zůstane umění 
mimo problémy života, bude zajímat jen málokoho. V civi-
lizaci, která se dnes stává maso vou, je třeba, aby umělec 
sestoupil z výšin a uráčil se navrhnout vývěsní štít řezníka 
(pokud to vůbec umí). Je třeba, aby umělec opustil všechny 
romantické ideály a stal se aktivním člověkem mezi ostatními 
lidmi, aby znal současné postupy, materiály a způ soby práce 
a bez toho, aniž by opustil svůj vrozený estetický smy sl, aby 
uměl odpovídat s pokorou a kompetencí na otázky, které 
kněmu jeho bližní vznáší. designer dnes znovu-ustavuje 
již nějakýčas ztracený kontakt mezi uměním a veřejností, 
mezi živě pojatým uměním a živým publi kem. Již ne obraz 
do obýváku, ale elektrické nářadí do kuchyně. Nechceme, 
aby umění bylo odtržené od života: krásné věci určené ke 
koukání a ošklivé k používání. Jestliže to, co každodenně 
použí váme, je vytvořeno umělecky (nejenom jako výsledek 
náhody nebo vrtochu), nemusíme nic skrývat. před tím, kdo 
operuje v oblasti designu, leží úkol: vytlouci z hlavy bližního 
všechny předsudky o umění a umělcích, předsudky, kte-
ré mají svůj původ ve škole, kde je jedinec ovlivňován, aby 
myslel jistým způsobem celý svůj život, a nepočítá s tím, že 
svět se stále rychleji a rychleji mění. Je tedy zapotřebí šířit 
na lidové úrovni povědomí o metodách práce designérů, 
ony metody, o kterých věříme, že jsou věrnější, aktuálnější 
a vhodnější k tomu, aby zno vu uměly řešit naše obecné es-
tetické problémy. ten, kdo používá předmět navržený de-
signerem, cítí přítomnost umělce, který pra coval i pro něj, 
zlepšil jeho životní situaci a přispěl k proměně jeho vztahu se 
světem estetiky. položíme-li na kus nábytku v obýváku starou 
etruskou vázu, kte rou považujeme za krásnou, proporčně 
dokonalou a vytvořenou s přesností a úsporností, je dobré 
si také připomenout, že tato ná doba rovněž něčemu sloužila, 
pravděpodobně obsahovala olej na vaření. V oněch časech 
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jako psychologický prvek. protože krása posuzovaná sama 
o sobě určuje to, co se na zývá stylem, a zároveň se snaží 
dosáhnout toho, aby každý objekt byl v tomto stylu, neboť 
jde o nový styl. Z toho důvodu se zrodil v nedávné minulosti 
styl aerodynamický, a nejenom letadla a auta měla aerody-
namický tvar, ale měly jej i žehličky, dětské kočárky, křesla 
a také (bylo možno zahlédnout v Boloni) pohřební vůz, což 
je nejvyšší meta, které mohl aerodynamický styl dosáh-
nout. tedy žádné problémy s krásou v abstraktním slova 
smyslu, tedy jako něčeho, co se použije na technický základ, 
jako je například stylová karoserie nebo vkusná dekorace 
umělecké osobnosti, ale tvarová soudržnost, něco podob-
ného, jako vidíme v přírodě: listí má ten a ten tvar, neboť 
je z tohoto a tohoto stromu a vykonává tuto a tuto funkci, 
struktura listu je určena kanálky mízy a žebrová ní, které 
list drží, vypadá jako vytvořené na základě složitých mate-
matických propočtů. Ale když zpozorujeme fíkový list na 
smuteční vrbě, máme hned pocit, že je něco špatně: chybí 
zde soudržnost, na vrbě nemůže vyrůst fíkový list. A přeci 
je samotný list krásný, ne však kvůli stylu, ale protože je 
přirozený, je zrozen svým přes ným tvarem ze své funkce. 
designer se snaží sestrojit předmět se stejnou přirozeností, 
s jakou ji vytvářípříroda. Nevtiskuje projek tu svůj osobní 
vkus, ale snaží se být objektivní, pomáhá předmětu při 
tvarování jeho vlastními prostředky, lze-li to tak říci, a právě 
tímto způsobem navrhování nabývá větrák tvaru větráku, 
stejně jako flaška je přesný tvar foukaného skla, jako kočka 
má svou srst kočky. Každý předmět nabývá svého tvaru, 
který přirozeně není definitivním, neboť se mění postupy, 
rodí se nové materiály, a tu díž s každou inovací se znovu 
nastoluje problém a předmět může měnit svůj tvar. Kdy-
si se uvažovalo v pojmech čistého a aplikovaného umění, 
a pro-to měl šicí stroj zhotovený inženýrem na sobě zla-
tou dekoraci a per lu od dekoratéra. dnes se již umění na 
užité a čisté nedělí, není velkého a menšího umění. taková 
definice umění, která v posled ních dobách způsobila tolik 
zmatků a tolik komplikací, ztrácí na své důležitosti a umění 
se opět stává řemeslem, tak jako tomu bylo v antické době, 
kdy býval umělec vyzván společností, aby vytvořil vizuální 
komunikace (které tehdy nazývali freskami) sdělující lidu 
nějakou náboženskou událost. A dnes je designer (v tomto 

BRUNO MUNARI
KdO JE dESIGNER 

Je to návrhář s estetickým cítěním. Na němzvětší části záleží 
úspěch nějaké určité industriální výroby. tvar nějakého 
užitného předmětu (psacího stroje, dalekohledu, křesla, 
ventilátoru, hrnce, ledničky) téměř vždy – je-li dobře 
navržen – přispívá ku zvýšení prodeje. pojmenování de-
signer, přesněji industrial designer, se zrodilo v Americe 
a není úplně přesně přeložitelné. U nás se říká industriál ní 
návrhář, ale není to totéž. Náš industriální návrhář navrhuje 
stroje nebo mechanické části, zařízení či nějaké konstrukce. 
Jest liže má kupříkladu navrhnout skútr, nepřikládá zvláštní 
důležitost estetické stránce, anebo použije nějaký osobní 
výklad toho, jak by měl být skútr esteticky pojat. Jednou 
jsem se ptal inženýra, který navrhoval motorku, proč vybral 
danou barvu, a on mi odpověděl, že ji vybral proto, že byla 
nejlacinější. průmyslový návrhář tudíž považuje estetick-
ou stránku toho, co navrhuje, za cosi nevyhnu telného, za 
něco, co je třeba udělat, aby byl předmět dokončen, a co 
je třeba udělat co nejsvědomitěji, ale vyhne se estetickým 
pro blémům, a především těm, které jsou spojeny s moderní 
kulturou, protože je nepokládá za užitečné. Inženýr nesmí 
býti nikdy při stižen při psaní básní. designer má však úplně 
jiný způsob práce, chápe důležitost každé složky projekto-
vaného objektu a zároveň ví, že konečný tvar navrhovaného 
předmětu má určující psycholo gickou hodnotu v okamžiku 
akvizice ze strany kupujícího. Návrhář se tedy snaží o tvar, 
který by byl soudržný s funkcí předmětu. tvar, který se rodí, 
řekl bych, téměř spontánně z fungování, z mechanic ké části 
(pokud existuje), z nejvhodnějšího materiálu, z nejmoder-
nějších výrobních postupů, z rozvahy nákladů a z dalších 
faktorů charakteru psychologického a estetického. V prvních 
dobách racionalismu se tvrdilo, žepředmět je krásný, pokud 
je funkční, a posuzoval se jen z hlediska přísně praktického 
a odkazovalo se kupříkladu k pracovním nástrojům, chirur-
gickým nožům atp. dnes se již neposuzuje krása, ale tvarová 
koherence, a také se posuzuje dekorativní funkce objektu 
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BRUNO MUNARI
*1907 v Miláně, †1998 v Miláně 
Italský umělec a designér, který významně přispěl k rozvoji 
mnoha oblastí vizuálního umění (malířství, sochařství, 
fotografie, filmu, průmyslového designu, grafiky) i umění 
slovesného. Studoval milánskou akademii La Brera, od roku 
1927 se angažoval v tzv. druhé vlně futurismu. po válce se 
věnoval průmyslovému designu a úpravě knih pro děti. 
Byl průkopníkem nových materiálů, pracoval s kinetickým 
uměním. V roce 1973 spoluzaložil galerii Corraini, která se 
v roce 1988 transformovala na nakladatelství. 
Literatura 
it.wikipedia.org/wiki/Bruno_Munari#Libri_di_Bruno_Munari
corraini.com

SO 4. 10. / 9:30—13:00
ILUStRAcE A OBRAZOVÁ KNIHA
Malý sál Střelnice
+
UVEdENí KNIHY BRUNA MUNARIHO 
UMěNí JAKO řEMESLO (RUBAtO)
1. patro Střelnice u výstavy nakladatelství Corraini

případě graphic designer) povolán společností, aby vytvořil 
vizuální komu nikaci (která se dnes nazývá plakátem), která 
má informovat obe censtvo o novince v dané oblasti. A proč 
si dnes k vytvoření plakátu zjednáme designera, a ne malíře 
se stojanem? protože designer zná prostředky tisku, vhod-
né postupy, používá tvary a barvy jako funkci psychologie 
a nedělá malířský návrh, který by pak tiskař musel reproduk-
ovat jemu vlastními prostředky. designer používá prostředky 
tisku a těmi vytváří plakát. designer je tedy umělec naší 
doby. Ne kvůli tomu, že by byl génius, ale protože svou 
pracovní metodou vytváří kontakty mezi uměním a pub-
likem, protože čelí s pokorou a profesionalitou jakémuko-
liv požadavku, s kterým se na něj obrací společnost, ve 
které žije, protože zná své řemeslo, nejvhodnější postupy 
a prostředky k vy řešení jakéhokoliv designového problému. 
A konečně – protože zná odpověď na potřeby lidu své doby, 
kterému pomáhá vyřešit některé problémy nezávisle na sty-
lových předsudcích nebo falešné umělecké hrdosti, která 
vzniká dělením umění. 

Designer se pohybuje v širokém poli lidských aktivit: existuje vizuální 
design, indu striální design, grafický design a design výzkumný. 
Vizuální design se zabývá obrazy, jejichž funkce spočívá ve vizuální 
komunikaci a vi zuální informaci. Znaky, signály, symboly, význam 
tvarů a barev a vztahy mezi nimi. 
Industriální design se zabývá navrhováním užitných předmětů 
na základě ekono mických pravidel, studia technických prostředků 
a materiálů. 
Grafický design pracuje ve světě tisku, knih, reklamních tisků avšude, 
kde je třeba uspořádat psané slovo, ať už na papíře nebo na lahvi. 
Výzkumný design experimentuje se strukturami vizuálními nebo 
plastickými, dvou nebo třírozměrnými, zkouší kombinační možnosti 
různých materiálů, snaží se ob jasnit obrazy a metody v oblasti tech-
nologií, zabývá se kinematografickými obrazy. 

Tvar následuje funkci. 
JEAN-BAptIStE LAMARcK 
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MIMOřÁdNě žELAtINóZNí 
ROZHOVOR

S VIcENtE FERREREM

Media Vaca (půl krávy) je nakladatelství, které je něčím 
speciální, jasně – jako všechna, ale od prvního okamžiku 
vás okouzlí. V Media Vaca se dbá na každý detail, na to, kvůli 
čemu stojí za to si knihy ponechat, abyste po nich později 
mohli sáhnout, zahledět se do nich, dotýkat se jich, mít je... 
podle Vicenta Ferrera je tomu možná proto, že nakladatelství 
není jeho parketa. Sám se totiž za nakladatele nepovažuje 
(„nikdo mě to nenaučil, necením si věcí, kterých si nak-
ladatelé obvykle cení“). Asi záleží na prioritách, „mezi ty 
naše nepatří rychlost, ani vnucování knih zákazníkům nebo 
vysoká prodejnost výtisků“. Možná je to čistě v tom, že se 
vždycky najde někdo, kdo překvapí, aniž by se o to snažil. 
Když mluvíte s Vicentem Ferrerem, máte pocit, že k tvorbě 
knih přistupuje ve všech ohledech jako umělec.

Když jsem se rozhodl udělat rozhovor s Vicentem Ferre-
rem, narazil jsem na problém: na co se ho zeptat, aby o tom 
ještě nebyla zmínka na webu nakladatelství? (viz www.media-
vaca.com) A tak jsem se rozhodl, že by nebylo špatné udělat 
rozhovor prostřednictvím jeho spolupracovníků – ilustrátorů. 
S rozhovorem, který je více méně věrným obrázkem naší 
konverzace, mi tedy pomohli Miguel calatayud, david pin-
tor, Ale+Ale, Oliveiro dumas, Javier Olivares a Max.
Octavio Ferrero

Miguel calatayud: „Zamýšlel jsi už v době, kdy jsi dělal 
jednorázové tisky, jimž se ve španělštině říká poeticky 
„půl krávy“, založit nakladatelství, nebo ta myšlenka 
přišla až pak? 
Ne, to byl samostatný projekt, který neměl žádné jiné 
pozadí, ani jiný cíl. Je to prostě na dvakrát přeložený 
list papíru, který byl na kraji sešitý sešívačkou, a tím 
se z něho stala taková osmistránková knížečka, kde je 

Mascara Masticadora Bowerbräu
M E d I A  VA c A
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po jeho vydání ho ještě přepsal ručně, aby z něho moh-
lo být „půl krávy“.
Knížečky jsou zajímavé i z hlediska kaligrafie. Jednu 
„půl krávu“ zhotovil například i Lucebert, holandský 
malíř, básník a fotograf. Neuměl psát španělsky, ale op-
sal ze své přeložené sbírky několik básní, udělal obráz-
ky a... ke všeobecnému veselí to opsal i s tiskovými 
chybami. Ale v podání samotného autora to prostě má 
své kouzlo.
pak jsou tady také lidé, kteří nikdy předtím nic nenap-
sali, nebo ti, kteří nikdy nic předtím nenakreslili. Ale 
i kdybys dobře nepsal nebo nekreslil nebo toho neměl 
moc co říct, na tak malém prostoru jako je jedna strán-
ka vždycky něco vyplodíš.

OF: Na co se Media Vaca specializuje?
Na to, co se mi zrovna líbí, nemáme žádné konkrétní 
zaměření. Zpracováváme nejrůznější věci, které mě za-
jímají a které ne vždycky sledují stejný směr. Zajímají 
mě jak komiksy, tak umělecká literatura a konečně i ta-
ková ta směs lidového a rádoby odborného. to, co je 
smyšlené, lživé, literární, divadelní... Literatura je pl-
ná patafyzických postav, slovních hříček a literárních 
vtípků. A to všechno včetně věcí vytvořených v oblas-
ti art brut dětmi, blázny, neškolenými tvůrci, ama-
téry, kteří všecko vidí jinak. to, co všichni čtou, tedy 
konvenčnost, mě zajímá jen okrajově.

OF: projekty si hledáš sám, nebo je od někoho přebíráš?
Vlastně si je vymýšlím sám. U toho, co ke mně dojde, 
zůstávám jen málokdy. Samozřejmě, občas se naj-
dou věci, které se mi hodí a hodí se nejen k něčemu, 
co bych někdy chtěl dělat, ale hodí se mi zrovna 
k něčemu, co bych dělal přesně v tu chvíli, kdy se ke 
mně dostanou.
Hodně lidí, lidí, které znám, mi posílá věci a přitom 
říká: „Vzdávám to, nevěřím, že by se tahle moje povídka 
mohla vydat, protože jsem ji poslal už do třech nakla-
datelství a všude ji odmítli.“ to přece není nic, tři na-
kladatelství. pokud chceš, aby se opravdu vydala, tak 
ji musíš poslat do třiceti nebo tří set nakladatelství. 

na šesti stránkách nějaké to sdělení, plus jedna titulní 
strana, plus jedna zadní strana s údaji. A tyto jednorá-
zové tisky se nazývají „1/2 krávy“.
Nejdřív jsem je kopíroval; pořizoval jsem tak 200 ko-
pií. Ale bylo těžké donutit obsluhu kopírky, aby napa-
sovala stranu A tak, aby lícovala se stranou B. takže 
jsem postupně udělal takové vtipné kolečko po městě 
a vyzkoušel řadu kopírovacích služeb. pak už jsem 
přešel na ofsetový tisk. Ale byla doba, kdy jsem je sko-
ro všechny dělal na kopírce. Nejdřív jsem je zkoušel 
dělat ve dvoubarevném provedení, a pak jsem to zkusil 
i trojbarevně. Idea byla, že mi může kdokoli dát nějaký 
svůj text nebo obrázky – prostě cokoli mu přijde zajíma-
vé, pokud to rozměrově odpovídá – a já z toho udělám 
knížečku. Z těch dvou set kusů bylo padesát pro autora, 
padesát pro kamarády a sto jich zůstávalo v krabicích 
a prodávaly se předplatitelům. třicet tři čísel ročně. 
předplatné stálo první rok 5000 peset, druhý 4000, 
třetí 3000, čtvrtý 2000, pátý 1000 a od šestého roku to 
bylo zadarmo, jenže to už jsem s „půl krávami“ končil. 
Ale bylo to hrozně zábavné, protože se do tisku zkrát-
ka dostávaly věci od kohokoli – od ročního dítěte až 
po mého dědečka, který byl ze všech spolupracovníků 
nejstarší a než umřel, těch knížeček udělal šest. Byl to 
takový ručně dělaný internet. Měl svoje kouzlo, protože 
vždycky příjemně překvapil.

OF: A kdo s „půl krávami“ vlastně přišel?
Na počátku tohoto všeho stojí Antonio Fernández Moli-
na, což je autor první z nich – kamarád, básník a malíř, 
který chtěl nutně publikovat něco zvláštního. Úžasně 
kreativní člověk se spoustou výtvorů v šuplíku, který 
si noc co noc myslel, že zemře, protože byl strašný hy-
pochondr, a že velká část jeho díla v šuplíku zůstane. 
A proto jsme se rozhodli udělat tuhle kolekci.
první je udělaná na ubrusu z madridské vývařovny. 
Všechno je nakresleno a napsáno na papírovém 
ubrusu, ze kterého jsme to pak vystřihli. Antonio potom 
takhle vytvořil ještě kupu dalších. řekl o tom dalším 
kamarádům a hodně lidí se zapojilo právě díky němu. 
dokonce se stalo, že kdosi poslal článek do novin, a až 
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let. Na knize diega Bianchiho o Buenos Aires se dělá 
už... nevím, mám skoro strach se podívat, kdy jsme si 
vyměnili první e-maily nebo kdy jsme se poprvé sešli, 
abychom si o knize promluvili. tahle kniha vznikla 
ze dvou jiných, ve kterých jsme pořád něco nahrazovali, 
až se stalo, že z toho vznikla kniha o městu Buenos Ai-
res. Naštěstí nemusíme mít strach, že by Buenos Aires 
jako město zaniklo, než ta knížka bude hotová; protože 
už vlastně prakticky hotová je... Ale už nebude takové, 
jaké jsem ho poznal já, například.
Knihy autorů, ze kterých diego čerpá informace, jsou 
sice o Buenos Aires, ale jsou dost zastaralé. S těmito 
knihami pracujeme už asi deset let. podstatné ale je, 
že si to autor knihy, skutečný autor knihy, tedy diego, 
uvědomuje. A jeho dílo je skutečně aktuální. Obratně 
s těmi materiály nakládá, stejně jako s literárními pra-
meny, se slovy a s básněmi. Stejně jako obratně nak-
ládá s obrázky, výstřižky, papíry, samolepkami a etiket-
ami, ze kterých tvoří obrazy. V jeho případě je i text 
obrazem.

david pintor: „co by se bylo stalo, kdyby Media Vaca 
vznikla ve Francii?“
tak to tedy nevím, nemám ani potuchy. Ale myslím, 
že bych asi neměl své vlastní nakladatelství. Nejspíš 
bych pracoval pro nějaké velké nakladatelství, nebo pro 
několik nakladatelství, možná bych někde vedl ediční 
řadu; nebo bych prošel různými místy, vytvořil několik 
knih, ale svoje nakladatelství bych neměl. Myslím, že 
díky tomu, že žiju na tomto místě, tak trochu stranou... 
že vidím tímhle oknem na školu, na děti... prostě vím, 
pro koho ty knížky dělám. A ještě k tomu všemu mám 
řekněme štěstí, že můžu dělat knihy, jaké chci, bez 
nátlaku trhu. Francie je jeden velký trh... Naše nakla-
datelství je sice maličké, ale i tak získalo na veletrhu 
v Bologni víc cen než kdokoli jiný… i když tady to nemá 
žádný ohlas. A to by zase ve Francii ocenili.
Ve Francii by určitě bylo všechno jednodušší, ale ne 
lepší. chci říct, že to, co chci dělat, vlastně dělám tady 
na tom zkaženém a nesnesitelném místě, kde všechno 
je problém a kde si nikdo nikoho neváží. Snad někoho 

to minimálně. teprve pak budeš mít představu, jestli 
se ta povídka na trh hodí nebo nehodí. Ale tři o tom 
nevypovědí vážně nic. dokonce se může stát, že ta tři 
nakladatelství nemají o to, co jim nabízíš, zájem zrov-
na v tu chvíli; možná že za měsíc nebo za rok by o to 
stála. takže se nic nestane, když se jen tak nedáš, pov-
ídka nemá datum spotřeby. Hodnotné věci jsou přece 
nadčasové.

OF: Když se za nějaký čas po vydání knihy za sebou 
ohlédneš, řekneš si někdy: „dnes bych to udělal jinak?“ 
Většinou ano. Moc o tom nepřemýšlím, na knížky, které 
jsou už hotové, moc nemyslím. Jsem sice šílenec, ale 
jenom do jisté míry. Je ale pravda, že jak nad projek-
tem od jeho zahájení až po dokončení knihy strávíme 
hodně času, tak pak mým uším ani očím neunikne nic, 
co s projektem nějak souvisí, a hodně sleduju a čtu 
cokoli, co se nějak týká toho, co dělám. Když je kniha 
hotová, tak se takovému tomu „jejda, kdybych o tom 
byl věděl dřív, byl bych to mohl třeba v té knize využít“ 
nevyhneš. Ale moc by se tím asi nezměnilo.

OF: Někdy je těžké určit, kde to, co děláš, končí...
Jasně, pořád tam je nějaký pohyb. Já se to vlastně naučil 
během toho, co jsem dělal knihy, knížečky „půl krávy“ 
a předtím časopisy pro fanoušky, publikace – některé 
ručně a jiné na kopírce. Někdy jsem vyrobil jen pět nebo 
deset kusů. tím jsem se naučil hodně, ale nevidím v tom 
žádný cíl. Beztoho se stejně brzo vrátím zase k něčemu 
jednoduššímu, méně průmyslovému a nízkonákladovému. 
třeba dostanu chuť vytvořit kaligrafickou knihu, napsat ji 
krasopisně, vlastní rukou. Nebo... Nevím. Knihy můžou mít 
nejrozmanitější podobu a já se na knihy rád dívám.
Ale to se stane každému spisovateli, každému sochaři, 
každému básníkovi, každému malíři, že se nějak musí 
od toho, co dělá, odpoutat. Když dlouho děláš stejnou 
práci, není vůbec snadné ji dělat dobře.

OF: pracuje se teď na nějakém dlouhodobém projektu 
nebo máš něco schovaného, co zatím necháváš dozrát?
Ano, jsou knihy, na kterých autoři pracují už několik 
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myslím, že vždycky najdeš autora, kterého potřebuješ. 
Myslím, že se dá přemluvit kdokoli. A také si nemys-
lím, že by byl nějaký autor nenahraditelný, neidealizuju 
si je. Nevěřím, že by někteří autoři mohli dokázat něco, 
co ostatní ne. Možná ještě, co se týče prodeje, ale ne-
myslím, že by byl někdo, kdo píše nebo kreslí lépe než 
ostatní, protože tak to úplně vždycky nefunguje. I skvělí 
spisovatelé a skvělí malíři často udělají pořádnou botu. 
podstatné je mít dobrou partu, aby se ve chvíli, kdy 
nějakému spisovateli a ilustrátorovi navrhneš vytvořit 
knihu, všichni stmelili a pracovali se stejným cílem. 
Abychom měli v hlavě stejnou knihu a spojili síly; aby 
se každý nějakým způsobem nesnažil prosadit jenom to 
svoje.
Nějaké zvláštní knížky jsem už vydal a na těch svých 
nejzvláštnějších dělám teď; a prostě se dodělávají 
postupně. Něco jiného než prodat je bude to, aby je 
někdo ocenil. Ale to je vedlejší – když nás nebude práce 
na knížkách bavit, tak nebude mít smysl ani to ostatní.

Javier Olivares: „Jak vznikají tvé knihy? Začínáš vždycky 
výběrem textu a pak vybereš ideálního ilustrátora nebo 
tě někdy napadlo udělat to naopak: najít text vhodný pro 
ilustrátora, se kterým chceš spolupracovat?“
Vlastně obojí... Jasně, ze začátku mě zajímaly tex-
ty a měl jsem také o textech víc informací. pak jsem 
postupně získal velké množství informací i o ilustrá-
torech a viděl hodně věcí. A tak není výjimečné, že nad 
něčí prací dostanu nápad na jinou knihu, na kterou 
bych, nevidět tu první práci, nepomyslel. Kdyby neex-
istoval ilustrátor, neexistovala by ani kniha. Zajímá mě, 
jaké mají ilustrátoři nápady. A s lidmi, se kterými spo-
lupracuju, bývám většinou velmi spokojený, protože je 
zajímá to, co dělají. Ohledávají terén, a za to jim nikdo 
nezaplatí. Ale i přesto jsou hrozně velkorysí.

Max: „Kdybys zadával ke zpracování novou knihu, a mohl 
sestavit dvojici spisovatelilustrátor svých snů, koho by sis 
ze všech autorů z celého světa a všech dob vybral?“
Ještě že o ničem takovém nesním, to bych těžko nesl. tak 
si to představme – a už to máme, míříme vysoko – spojil 

napadne něco jako: „při čtení těchhle knih je potřeba 
přemýšlet; a my si je chceme přečíst, takže musíme 
zmoudřet.“ Zkrátka a dobře, chtěl bych, aby ty knížky 
čtenáře podnítily k tomu, aby se naučili být kritičtí.

Ale+Ale: „co má nakladatelství Media Vaca společného 
s výrazem „mimořádně želatinózní“?
Myslím, že v podstatě nic. Jen se při vyslovení toho 
slova celý oklepu, ale dobře se tím výmyslem bavíme. 
Na hradě v Otrantu se nám stala totiž taková příhoda: 
byla tam výstava soch Salvadora dalího a pouštěli tam 
hrozně vtipné video, na kterém byl dalí s nějakým 
chudákem chlápkem, který se ho pokoušel na něco vyp-
távat. dalí si z něj dělal blázny, ale neskutečně, a bylo 
to hrozně vtipné. Novinář věděl, že je dalí neomalený, 
ale nečekal, že by se tak choval i k němu. Ale dalí byl 
ve svém živlu, moc se nekrotil. to s tím „mimořádně 
želatinózním“ říká dalí, protože se ho novinář ptá na 
Garcíu Lorcu, což pro dalího bylo trochu svízelné téma 
vzhledem k jejich vztahu, rozchodu a k jejich odlišným 
názorům. A tak když se ho zeptal na Lorcu, dalí na něj 
vytáhl to s „mimořádnou želatinózností“ a jasně, to jen 
zůstaneš koukat… a říkáš si: teda! ten se z toho pěkně 
vykroutil – vlastně nic neřekl, ale zároveň něco jo. 
prostě řekl něco, co by se dalo považovat za pochvalu 
a něco milého.

OF: Myslíš, že to vystihuje i tvé knihy?
Ano, i když mají většinou spíš tvrdé desky, nej-
sou z měkkého materiálu. Ale jo, jsou mimořádně 
tvrdodeskově želatinózní.

Oliveiro dumas: „Vicente, už sis v nakladatelském světě 
všechno splnil, nebo máš ještě nějakou knihu, kterou bys 
chtěl vytvořit, ale nikdy sis na to netroufl, ať už proto, že 
neexistuje ilustrátor, který by ji byl schopen ilustrovat, 
nebo proto, že neexistuje spisovatel, který by ji byl 
schopen napsat?“
Ne, žádná kniha, kterou jsem nemohl udělat, zatím 
není. Nebo tak o tom aspoň nepřemýšlím. Jednak 
se nesnažím dělat něco, co není možné, a jednak si 
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MEdIA VAcA

A ještě pár doplňujících otázek...

Vydáváte jen tři knihy ročně. Jakou to má výhodu?
tak o tom, jakou to má výhodu, jsem nikdy 
nepřemýšlel. Možná tu, že když vydáš málo knih, 
potkáš méně lidí, máš jednodušší život a tím pádem jsi 
šťastnější. I když to tak nemusí nutně být. Během roku 
se můžeme soustředit jen na několik málo knih, protože 
práce na nich vyžaduje spoustu času a kromě toho 
nás limituje rozpočet. I když to je vlastně pravda tak 
napůl – v některých letech jsme vydali tři nové tituly 
a k tomu jsme ještě dělali dotisk těch, které se vyproda-
ly (snažíme se, aby byl náš katalog stále kompletní), 
přestože dotisky vyjdou cenově nastejno jako novinky. 
A jeden rok jsme nevydali vůbec nic.

podle čeho si vybíráš své ilustrátory a spisovatele?
Rozhodně to musí být autor, který má co říct. Nemusí 
být uznávaný (co to vlastně je být uznávaný?), ale musí 
mít v sobě jiskru, která by jeho práci dodala šarm. pro-
to si myslím, že ten, kdo nabízí svou práci s tím, že je 
ochoten vyhovět jakémukoli požadavku, si dělá špatnou 
reklamu. Skutečný ilustrátor něco takového neudělá. to 
samé platí o spisovateli.

Když jste s nakladatelstvím Media Vaca začínali, 
inspirovali jste se u některého jiného nakladatelství?
Ano, dejme tomu, že ano. Inspirovali jsme se knihami, 
které jsme četli. A chtěli jsme, aby naše klihy byly ja-
ko ty rodinné encyklopedie s básničkami, vyprávěním, 
ilustracemi, pořekadly a písničkami... to byly takové 
ty kolekce, kde byl každý svazek věnovaný jiné věkové 
skupině. Ale to nebylo přesně to, co jsme chtěli. Líbil se 
nám nápad dělat kolekce, aby si lidi nepořídili jen jednu 
knihu, ale celou knihovnu.

bych Miguela de cervantese s Gustavem doré, jestli by 
byli schopní společně něco udělat. Když pracoval každý 
zvlášť, tak si jeden vymyslel dona Quijota a druhý mu 
dal tvář a tělo. Kdyby pracovali společně, tak bychom se 
neměli divit, kdyby z toho vzniklo nějaké absurdní dílo, 
anebo ještě hůř, něco, co už známe.

Rozhovor OctAVIA FERRERA publikovaný v čísle 12 
časopisu OptIcKS MAGAZINE (březen 2013).
přeložila ALENA ScHINdLEROVÁ

VIcENtE FERRER AZcOItI
*1963 ve Valencii
Kdysi ilustroval – dnes je nakladatelem, teoretikem 
a iniciátorem. Své malé nakladatelství Media Vaca (půl krávy) 
založil se svou ženou Begoñou Lobo roku 1998, když prodal 
pomerančový sad, který zdědil po svém otci. Media Vaca 
je atypické nekomerční nakladatelství, které vydává jen tři 
nebo čtyři knihy ročně, jimž věnuje dokonalou péči. Knihy 
skutečně vydává: nejen že iniciuje jejich vznik, ale domýšlí 
s autory koncept knihy a knihou žije.
mediavaca.com
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ČtU, ABYcH BYL 
LEpŠí ČLOVěK

ROZHOVOR 
SE SVEINEM StøRKSENEM

S norským výtvarníkem Sveinem Storksenem o tom, 
jaké to je, být sám sobě nakladatelem, o knihách 
a literárním provozu v jeho zemi a o čtení vůbec.

co vás přimělo k tomu, abyste v Norsku založil 
nakladatelství?
V té době jsem se živil jako ilustrátor na volné noze 
a grafický designér. Vždycky mě zajímaly všechny 
možné formy vizuálního umění, a tak mě napadlo, že 
u nás chybí nakladatelský dům, který výrazně dbá na 
výtvarnou kvalitu a zaměřuje se na vizuální sdělení. 

Jaké máte plány do budoucna?
chtěl bych dál dělat krásné knížky. A nechat Magikon 
pomalu růst... protože když vyrostete příliš ry-
chle, začnete najednou sloužit účtům, termínům 
a závazkům. Rád bych taky dal dohromady větší tým 
spolupracovníků, protože teď musím všechno rozho-
dovat sám. Věřím na spolupráci a na synergii lidí, kteří 
sledují společný směr. A taky bych rád dál prodával 
práva na naše tituly do celého světa. Myslím si totiž, že 
kulturní výměna má smysl a že konkurence mezi lokál-
ními trhy může přinést zajímavé oživení.

podle čeho vybíráte knihy, které v Magikonu vydáte?
K některým sami dáváme podnět. Někdy se stane, že 
najdeme správné lidi na určitou práci, jindy objevíme 
výtvarníka, se kterým bychom rádi pracovali, anebo 
nám, tak jak je to obvyklé, autor pošle text a my pro něj 
hledáme vhodného ilustrátora. Ale bez ohledu na to, 
odkud přijde první impuls, se nad každým projektem 

Vymýšlíš pořád nové projekty a nápady, 
nebo umíš vypnout?
S ohledem na náš rozpočet se toho snažím moc 
nevymýšlet. tahle práce může být hrozně návyková 
a může se stát, že začneš být nějakým nápadem úplně 
posedlý. teď se ale spíš než vymýšlet nové projekty 
snažím uzavřít ty rozdělané. protože není dobré, když 
se práce dlouho táhne, když se protahuje donekonečna. 
Ale zase se nemůže dělat bez rozmyslu.

Lákalo tě někdy připojit ke knize třeba cd nebo dVd?
Ano, chtěl jsem to udělat u knihy Libro de nanas (Kni-
ha ukolébavek), protože téměř všechny ukolébavky v ní, 
jsou písničky. A mám je nahrané na spoustě cédéček 
a kazet. Ale připojit je ke knize by znamenalo komplika-
ci navíc, a to jsem si v té době nemohl dovolit.

přeložila ALENA ScHINdLEROVÁ
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Malý sál Střelnice
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jsou zároveň autory, nechce vydávat ve vlastní firmě. 
Ani pro mě to není jednoduché, protože pokaždé mu-
sím být naprosto přesvědčen, že moje knížka si opravdu 
zaslouží místo v našem edičním plánu.

Nedávno jste vydal knihu spolu s Mette Karlsvik. 
Jak se to přihodilo?
Vlastně je to dílo improvizace. Četl jsem pár jejích 
knih, ale nikdy jsme se nepotkali. tak jsem se jí zep-
tal, jestli by nechtěla něco vydat u Magikonu. Sešli 
jsme se na obědě a Mette mi ukázala nedokončený 
text, jehož děj se odehrává na Islandu. Moc se mi líbil, 
a tak, aniž jsme se znali, jsme najednou měli objed-
nané letenky na Island. tři týdny jsme tam praco-
vali a sbírali inspiraci. Kniha Prinsland je román pro 
dospělé, ale polovinu stránek tvoří obrazy a ilustrace. 
Recenze byly skvělé, ale prodeje za moc nestály, snad 
proto, že ta kniha je tak zvláštní a přesahuje hranice 
tradičních žánrů.

co se vám líbí na Norsku?
to je otázka! Moje pocity jsou vlastně v rovnováze, 
všechno, co mám rád, má i svou odvrácenou stranu. 
předně jsem opravdu šťastný, že jsem občanem jedné 
z nejbohatších a nejmírumilovnějších demokracií světa. 
Ať je člověk kdekoli, cítí se tu v bezpečí, a pokud se 
vám v umění anebo v podnikání nedaří, je tu pořád so-
ciální záchranná síť, která vám pomůže. Líbí se mi i to, 
že Norsko je malá země, takže je snadné upoutat pozor-
nost, jenže zároveň je tu jen omezený počet lidí, kteří 
si kupují knihy. Mám taky rád zdejší čistou a rozmani-
tou přírodu a příjemná je i malá rozloha Norska – i když 
bydlíte v hlavním městě, nemáte to daleko do hor ani 
k moři.

co očekáváte od knihy?
Vždycky doufám, že mě emočně zasáhne, doufám, že 
se něco dovím, že se pobavím, doufám, že mě čeká tak 
dobře napsaný text, abych si každou větu mohl číst 
pořád dokola. A doufám, že po přečtení právě téhle kni-
hy ze mě bude aspoň v něčem lepší člověk.

zamýšlíme a snažíme se přijít na to, jak by měl vypadat 
výsledek. Ale když se nakonec rozhoduju, jestli u nás 
knížka opravdu „musí“ vyjít, nechám se vést hlavně in-
stinktem.

Jak to vypadá s knižní kulturou v Norsku?
V Norsku žije jen 5 milionů lidí a nikde jinde na 
světě se norsky nemluví. proto vláda podporuje au-
tory i další články knižního trhu, třeba tím, že státní 
knihovny odkupují od nakladatelů značná množství 
výtisků a tím je do určité míry chrání před riziky, 
která s sebou nese volný trh. Systém podpor tak 
umožňuje autorům, ilustrátorům a nakladatelům vydá-
vat nekomerční knihy.

A kdybychom srovnali minulost s dneškem?
pokud se vrátíme daleko do historie, najdeme silnou 
literární tradici už u Vikingů. Ságy a poezie, které v té 
době vznikaly, mají sílu dodnes. pak, za morových epi-
demií a v době sjednocení s dánskem a Švédskem, nas-
tal úpadek. V 19. století, spolu s romantismem a realis-
mem a s nástupem generace Henrika Ibsena a dalších 
velkých autorů, znovu přišel rozmach literatury. dnes 
bych řekl, že je v Norsku celkem zajímavá literární 
scéna, hlavně když si uvědomíme, jak málo nás je. Na-
daní začínající autoři však těžko hledají místo na trhu, 
protože mnoho nakladatelů i knihkupců se stále víc 
zaměřuje na zisk a zajímají je jen bestsellery.

co je podle vás norská dětská klasika?
Knížky Thorbjørna Egnera, například Folk og røvere i Kar-
demomme by (Kardamomové městečko) nebo Hakkebak-
keskogen (Hakkebakkeský les), má ráda už několikátá 
generace norských dětí. další perlou je knížka básniček 
Så rart (Jak podivné) – společné dílo spisovatelky Inger 
Hagerup a výtvarníka paula Reného Gauguina.

Jste nejen nakladatel, ale také ilustrátor. 
Vydáváte si své věci?
Nemám nic proti tomu, aby moje práce vycházely 
v mém nakladatelství. Vím, že řada nakladatelů, kteří 
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SOpHIE VAN dER LINdEN

Jak jste se dostala k dětské literatuře?
O dětskou literaturu jsem se začala zajímat na 
univerzitě. Zajímaly mě zároveň obrázky (film, ko-
miks...) i text (literatura) a v obrazové knize (albu) 
jsem našla ideální propojení. V té době ve Francii 
neexistovaly teoretické práce, které by toto téma 
samostatně zpracovávaly, tak jsem se specializovala 
sama. Ale pak jsem se zaměřila na práci mimo univer-
zitu a soustředila jsem se na psaní teoretických knih 
a vzdělávání profesionálů.

Jak vznikla revue Hors-cadres?
Rozhodla jsem se propojovat rozdílné obory, které 
se týkají literatury pro děti, speciálně komik-
su. Hlavní myšlenkou je odstraňování hranic mezi 
dětskými a dospělými čtenáři, mezi rozdílnými žánry 
a prostředími, ale také mezi tvůrci a kritiky, naši spolu-
pracovníci jsou totiž právě oni.

Jak je podle vás možné zvýšit zájem dětí o čtení?
důležité je, myslím, abychom děti zároveň podporo-
vali v dětské radosti ze čtení – a to se týká i velmi 
komerčních knížek, které hrají důležitou roli v kul-
turní socializaci široké vrstvy čtenářů, a zároveň aby-
chom byli opravdu nároční při výběru: v mediatéce, 
ve škole i doma bychom jim měli nabízet kvalitní, 
přitažlivé knihy, knihy propracované, silné příběhy 
atd. Ve Francii se často potýkáme s problémem 
masové produkce. profesionálové bývají ztraceni 
a v místech, která se starají o čtenářskou osvětu, 
často nacházíme knihy, které se mi zdají „průměrné“. 
Z kvalitativního pohledu jsou to „ctnostné“ knihy, jen 
jsou nezapamatovatelné. dětem většinou nic neříkají 
a nenabízejí jim ani silný literární nebo umělecký 
názor, který je podle mě to jediné, co může spustit 
opravdový zájem o čtení.

Které jsou vaše nejoblíbenější knihy?
Ani se mi nechce odpovídat, protože mi často vytane 
na mysli poslední kniha, kterou jsem četl nebo vy-
dal. Jednou z nich je Album lidí francouzského autora 
komiksů a ilustrátora Blexbolexe, které vyšlo v Baoba-
bu a teď už i u nás. dalším favoritem je sbírka komiksů 
Kramer’s Ergot, kterou vydalo Gingko press – opravdová 
pokladnička slov a obrázků. A pak ještě spousta dalších, 
protože čtu knihy všech možných žánrů.

SVEIN StøRKSEN
*1966 v paříži
Norský nakladatel a ilustrátor. Studoval ilustraci a grafiku na 
Statens håndverks- og kunstindustriskole v Oslu, na école 
Supérieure d’ Arts Graphiques v paříži, v letech 2007–2008 
studoval Norskou knihkupeckou školu, od roku 1992 se živí 
jako ilustrátor, grafický designér a fotograf na volné noze. 
V letech 1999, 2000 a 2003 vytvořil ilustrace pro obálky 
norských telefonních seznamů. Nakladatelství Magikon, které 
stále vede, založil v roce 2007. Je držitelem mnoha norských 
cen za design Visuelt a zlata za Nejkrásnější knihu roku 2006.
Literatura Prinsland (M. Karlsvik, 2013).
www.magikon.no
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SOpHIE VAN dER LINdEN
*1973
Spisovatelka a kritička, která se specializuje na obrazovou 
knihu pro děti. Roku 2001 získala cenu kritiky za dětskou 
literaturu, v letech 2004–2008 byla ředitelkou Mezinárodního 
institutu charlese perraulta a zároveň byla členkou Komise 
mládeže v Národním centru knihy. V koprodukci deFacto 
a Gallimard Jeunesse vydává průvodce dětskou knihou. 
Syntézu své teorie obrazové knihy Album(s) vydala ve 
spolupráci s Olivierem douzouem. Je redaktorkou (De Facto) 
a od roku 2007 je šéfredaktorkou revue Hors-Cadre(s). 
Své romány vydává v nakladatelství Buchet-chastel.
Literatura Claude Ponti (2000), Lire l’album (2006), 
Images des livres pour la jeunesse (2006), Album(s) (2013), 
La Fabrique du monde (2013).
www.svdl.fr

SO 4. 10. / 9:30—13:00
ILUStRAcE A OBRAZOVÁ KNIHA
Malý sál Střelnice

SUMA SUMÁRUM (viz Latinsko-český slovník) 

ANEB JE tO KOMEdIE? 
JE tO tRAGédIE? (viz Thomas Bernhard)

Na stěně Šalamounovy pracovny visí nezvykle rozměrná 
kresba lidového anonyma, na níž poletují krajinou, jed-
ni nahoru a druzí dolů, čerti a andílci. Krajina je v kres-
bě pomyslně dělená: někde dole začíná peklo a nad ním 
je zbytek světa. Hranice mezi oběma částmi je nezřetelná, 
probíhá vlastně zdejším světem, čehož vysvětlení najdeme 
ovšem už v jedné z prvních faustiád ještě z 16. století, a sice 
u Shakespearova předchůdce christophera Marlowa, v od-
povědi Mefistofelově na Faustovu otázku, jak to, že je z toho 
pekla venku: „Vždyť tady, zde je peklo, nejsem venku.“
Jiří Šalamoun je Faustův spřeženec, několikrát se stal jeho 
ilustrátorem, tedy vykladačem Faustova příběhu: jak boha-
tým doprovodem lidové verze českého loutkáře (1976), tak 
grafickými listy, jakýmisi komiksy, které jsou s Faustem svá-
zány: Pidluke-Padluke (1976), předtím Johann Doktor Faustens 
dreifacher Höllenzwang (1974) nebo ještě předtím v litografii 
Tragický život Johanna doktora Fausta (1973). dá se jen s lítos-
tí konstatovat, že zdejší nakladatelství propásla příležitost 
zadat Šalamounovi ilustrace k Faustovi Goetheovu – soudě 
podle jeho posledního ilustračního doprovodu k Odcizenému 
dopisu E. A. poea (2009), hlavně jeho černých tužkových 
dvoustran, mohl být Faust Šalamounův dovršením jedné 
umělcovy cesty napříč texty světového písemnictví.
tato souvislost, tedy souvislost textu a ilustrace, je u Šala-
mouna bytostná, posilovaná i jeho zaujetím regály knihku-
pectví a antikvariátů, na nichž pořád cosi hledá… ta sou-
vislost se ale neprojevuje jen ve spojení s literárním dílem 
(ch. dickens, J. F. cooper, Saltykov-Ščedrin, E. A. poe, 
I. Bunin, I. Erenburg, W. Saroyan aj.; morytátové komik-
sy vložené do různých kriminálních příběhů, v jiné formě 
zase do Kozmy Prutkova), ale i tam, kde rozvíjí svůj vlastní 
příběh v grafických listech: v Melancholii, Hrozebných výzvách 
a Hrozebných odpovědích, v Chiliastikách atd. Spojení obrazu 
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JIří ŠALAMOUN *1935 v praze
Český ilustrátor a výtvarník. Studoval grafickou speciálku 
pražské AVU u V. pukla a V. Silovského, v letech 1957–
1959 na Hochschule für Grafik und Buchkunst v Lipsku 
u G. K. Müllera a A. Kapra. Od roku 1990 do roku 2003 
vedl ateliér ilustrace a grafiky na Umprum v praze. 
Ilustroval nebo graficky zpracoval přes 130 knih, je autorem 
a výtvarníkem více než 40 animovaných filmů. Šalamoun 
ve svých ilustracích není vypravěčem, který by příběh jen 
představoval, opisoval jeho děj – jeho ilustrace jsou rovněž 
něčím mezi interpretací a komentářem. Jeho interpretace 
nám umožňuje pochopit smysl příběhu, odkrývá vždycky 
něco podstatného, obecného, což nemusí být zrovna to 
nejveselejší, ale jeho odlehčená forma nám to umožňuje 
přijmout. Za své dílo získal mnohá ocenění.

Literatura — ilustrace (výběr): Pan Tau (O. Hofman, 1972), 
Poslední mohykán (J. F. cooper, 1972), Kronika Pickwickova klubu 
(ch. dickens, 1973), Kozma Prutkov (1976), Hobit aneb Cesta tam 
a zase zpátky (1979), Maxipes Fík (s R. Čechurou, 1981), 
Pan Tau a tisíc zázraků (O. Hofman, 1983), Život a názory 
blahorodého pána Tristrama Shandyho (L. Sterne, 1985), 
Kronika města Hloupětína (M. Saltykov-Ščedrin, 1990).¨

VýStAVA
FAUSt & JAcK ROZpAROVAČ
Baobab Dílna

s textem nepředstavuje u Šalamouna realizaci zadání do-
provodu, případně humorného vyzdobování, ale otevírání 
jedné z možných přístupových cest k textu a k tomu, co je 
v něm uloženo. proč je tomu tak, odkazuje znovu k Faus-
tovi – nejisté a temné hlubině textu je možné se přiblížit 
jen určitým odstupem, a odstupování nese groteskní rysy, 
často je směšné nebo plné trapnosti.
Se slovem morytát se objevuje další zdroj Šalamounova 
parodického vidění, morytát pouťové tabule a její způsob 
laicizace, „zlidovění“ velkého příběhu do přijatelné, srozu-
mitelné verze tragických událostí nebo osudů, jejich zdrob-
nění do série téměř gagových sekvencí, v nichž se osten 
tragedie odlehčuje, ale její vtíravost nemizí. Šalamoun také 
všechny své (i vypůjčené) příběhy umísťuje na pomyslnou 
scénu, stávají se součástí theatra mundi, v němž se předvá-
dějí velké kusy, ale i jednoaktovky či grotesky, vyúsťující 
nakonec stejně do one man show.
Šalamounovo spojení s textem dokládá „doslovně“ i jeho 
básnická tvorba – nejen ve sbírkách Počasí na vraždu (2000) 
a Andělíčku můj (vrchní) strážníčku (2005), ale i v deníkových 
záznamech (výběr z nich, v knize Nahá obryně, vyšel v roce 
1999 v nakladatelství Aulos), které jsou s jeho básnickou 
tvorbou identické. Nebo i opačně: jeho poezie je často stej-
norodá s deníkovým záznamem.
Suma sumárum: tvorba Jiřího Šalamouna je nejen rozsáhlá 
(dáno množstvím grafických listů a stránkami ilustrovaných 
knih a jejich množstvím, k němuž se připojují i jeho vlast-
ní tituly), ale zároveň hluboká způsobem, jakým sestupuje 
do propasti/pasti příběhů. Ostatně ilustrace, etymologic-
ky vzato, je nejen něčím, co jde s příběhem, popřípadě čte 
mezi řádky, ale zároveň něčím, co osvětluje, vrhá světlo. proto 
také jsou jeho grafické listy mnohdy ozvuky těchto ponorů 
a zároveň i výstupů z nich, nepotřebují ale už obrysy žád-
ných textů. Zároveň Šalamounova tvorba dokládá, že na ty 
základní, prvotní texty, ať chceme, ale i když nechceme, 
narážíme neustále. Odpovědí je tu stále kladená otázka: Je 
to komedie, nebo tragédie?
Čert ví.

JAN ROUS
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Napuštění řídkým lakem 
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  2

dřevěné jádro
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1
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tmel
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  4

potažení plátnem
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  3
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Střední základ
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  6

Hrubý základ
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  5
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Spodní lak
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  8

Jemný základ
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  7
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Střední lak
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1 0

Zbroušený spodní lak
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  9
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Svrchní lak 
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1 2

Zbroušený střední lak
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1 1
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Napuštění řídkým lakem
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1 4

Zbroušený svrchní lak
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1 3



1 3 8 1 3 9

Napuštění řídkým lakem
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1 6

Jemné broušení
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1 5
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Vrstvení japonského laku.

p O S t U p  p ř I  L A K O V Á N í  S  p E V N ý M  Z Á K L A d E M  d O  V Y S O K é H O  L E S K U .

( N ě K t E R é  M E Z I F Á Z E  J S O U  O p O M E N U t Y . )

S E S t AV I L A  A N N A  Č U M L I V S K Á

Leštění
J A p O N S K ý  L A K  /  F Á Z E  1 7

ANNA ČUMLIVSKÁ
*1985 v Mostě
Studovala na dAMU scénografii, absolvovala 
v ateliéru Sochařství J. Beránka na pražské 
Umprum (stáž v Miláně na La Brera 
a v ateliéru Filmové a televizní grafiky).  
dlouhodobě se zabývá technikou japonského 
laku, kterou studovala na toyama University 
Faculty of Art and design u prof. Satoru 
Hayashiho. V současné době se věnuje 
japonským lakům na VŠUp v doktorandském 
oboru Architektura a design.

14:00 — 16:00
cEStA dO JApONSKA
O japonském dřevořezu a technice 
japonského laku.
Filip Suchomel, Anna Čumlivská.
Dobrá čajovna, Tomkova 1240/2
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BALLA
VE JMéNU OtcE

Zašel jsem k dětskému lékaři, třebaže už mi bylo dvacet a byl 
jsem na vojně. Sestřička zdůraznila, že mě nesmí doktor vidět 
v uniformě, protože by ho to rozzuřilo: nenávidí vojáky, poli-
cajty, železničáře a zdravotní sestry. proto nemám na sobě 
bílý plášť, ta ženská. Nač jsem tam vůbec chodil? Nevylučuji, 
že se mi to jenom zdálo, někdy v šedesátém třetím, anebo 
ještě o rok dřív. Bylo mi zkrátka špatně. Vešel jsem do or-
dinace a pohled mi padl na lékařovy ruce. Na pravé mu 
chyběl prostředník a ukazovák.

„tak co máme?“ zeptal se.
potom se rozhodl, že mi udělá vyšetření varlat, začal 

se jich dotýkat a prohlásil cosi, co se později ukázalo ja-
ko podstatné: „Vy neploďte, soudruhu! Vy neploďte, nebo 
zplodíte dravce.“

Čekal jsem, co bude dál.
doktor pokračoval: „pokud ale bude vaše žena padavka, 

slabá, churavá, a už po třicítce jí odejdou zuby a zřídnou 
vlasy, což je u mladých žen dost neobvyklé, tak to vámi 
zplozeného dravce velmi poznamená. Narodí se zbabělec. 
takový, co je ve svém nitru dravcem, ale navenek to tají. 
toho nikomu neudělej, chlapče!“

Varovně zdvihl ukazovák pravé ruky.
takže ukazovák mu nechyběl.
Seděl jsem na studeném igelitu, kterým byla potažená bílá 

postel v ordinaci, pták mi visel, koule spočívaly v lékařově 
dlani. potěžkával je. 

„A možná,“ mumlal, „možná máme štěstí a budeš na-
konec impotentní. tomu by nasvědčovalo, že jedno varle je 
nějaké nevyvinuté... jakoby vtažené... smrštěné, droboučké, 
zlaté něžné vajíčko.“ trhnul koulema a vrazil mi facku: „ty 
nešukej, rozuměl jsi?“

Reflexivně jsem ho kopl do obličeje, byla to spíš křeč, 
ne agresivní odveta. Rychle jsem si navlékl spodky a zmizel 
z ordinace. Křičel za mnou z lina, na kterém zůstal ležet 
po kopanci: „Vím, že jsi voják! Myslíš, že to o tobě nemám 
v papírech?! Napadl jsi lékaře! Za to tě zavřou!“
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dORA KApRÁLOVÁ
ZÁpISNíK (15. ZÁří) 

Jela jsem s malou F. na konec světa. tam se dojede tak, 
že se po vydatném obědě vsedne před domem na kolo, F. 
vyskočí na sedačku. pak se vyrazí. takovou cestu je ro-
zumné naplánovat si v zářijovou sobotu babího léta, která 
dosud září klidným odevzdaným smutkem a bezstarostným 
veselím, že něco ještě trvá, i když se přesně neví co a jak 
dlouho to trvat bude. 

V takové slavnostní náladě jsme dojely na stanici Ostkreuz. 
před námi na nástupišti staříček s rozvázanou tkaničkou. 
chce si ji zavázat, ale jak se pomaloučku důstojně shýbá 
k zemi, spadne mu na perón šedý mohérový svetr. Stařík 
svetr rozvážným pohybem ze země zvedá. Nemohu od něj 
odtrhnout oči, v jeho gestu je něco posvátného a současně 
bezmocného. Když svetr znovu pečlivě složí, přehodí si ho 
kolem krku a sklání se opět k zemi, zase mu spadne. Opírám 
kolo o sloup a natahuji se po svetru. Stařec náhle proci-
tá, prudce se prohne v zádech a pleskne mě žilnatou dlaní 
zvostra přes ruku, jako bych byla zlodějkou. Hlouček indick-
ých turistů kolem nás vytvoří rituální kruh, hulákají a potí 
se; horké poledne na rušném nádraží ve městě B. 

Už vím. cesta na konec světa nesmí být lemovaná do-
brými úmysly.

Kam vyrazíme? ptám se F. v jedoucím S-Bahnu, abych 
zaplašila vzpomínku na svetr: Grunewald? Nikolaussee? 
Schlachtensee? Nebo snad Wannsee, kde končí v jezeře 
Hitlerova dálnice? 

Na hovorech se čtyřletou je nejkrásnější, že vždycky se 
vším radostně souhlasí, v očích vzrušení. 

Zvlášť, když se u plánování cucají bonbóny. 
Míjíme Alexanderplatz a žena, která se vedle nás dosud 

jen tiše objímala s letargickým milencem vysloví zřetelně 
česky: „tady je místo, sedněte si.“ Očekává nejspíš, že se 
teď začneme divit. Já se však ovládnu a nedivím se. Je to 
pošetilé a taky nehorázné. Ležérně jí poděkuju, a dál jedeme 
mlčky, ačkoliv nám přímo visí na rtech... Jenže na konec 

Utíkal jsem a v tom úprku jsem si uvědomil, že jednu 
takovou ženu znám.

přesně takovou, o které mluvil doktor.
***

chtěl jsem mít děti.
Nebo ne?
Možná jsem se v tomhle odlišoval od svých vrstevníků. 

dospívali jsme a postupně odcházeli z naší čtvrti, ne ale 
příliš daleko, tehdy se nedalo odcházet příliš daleko. Vyletěli 
jsme z rodného hnízda, přistáli jsme ovšem hned na vedlejší 
větvi. I na tenhle krátký let byla ale potřeba vážná záminka: 
manželství. Většina z nás se zajímala spíš o fotbal, stolařství, 
klempířinu, nervózní Barabáš snil o tom, že bude auto-
mechanikem, je ale pravda, že jsme chtěli taky souložit, 
třebaže přirozené následky soulože nám moc nevoněly. 
Anebo jenom mně? Měl jsem pocit, že rodiče svojí sta-
rostlivostí a láskou – pokud se na něco takového zmůžou 
– po celý život jen zmírňují utrpení, které dětem způsobili 
tím, že je přivedli na svět. domnívám se, že moji kamarádi 
toužili po zachování svých rodů, nechci to zpochybňovat. 
co to bylo za rody? dělnictvo – dělnické klany alkoholiků 
a nešiků. Ve hře nebyli žádní králové, ani holubičí národ. Lidé 
v tomto městě neměli nic společného se žádným národem. 
Národy se rozpustily v kopulacích bez hranic a hranice se 
rozpouštěly ve válkách i po nich, překreslovali je stále noví 
vagabundi, kteří svoje čáry dělali zlomyslně, anebo naslepo, 
mávali vlajkami a ječeli vlastenecké písně. dělali to přesně 
jako jejich předkové a předci jejich předků: ze zvyku.

BALLA — V MENE OtcA
KK Bagala 2011 
Úryvek z novely, kniha vyjde v překladu 
M. Šandy v roce 2015

pÁ 3. 10. / 19:00
LItERARNYKLUB.SK
AUX Café, Svatošova 307

NAKLAdAtELStVí LItERARNYKLUB.SK
Velký sál Střelnice
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Odcházíme na nanuka do nedaleké farmy. to už se odpoled-
ní stíny prodlužují, jdeme bosé písečnou stezkou, ruku v ruce, 
slastně znavené. po nanuku chceme zdolat hranici světa. do-
jet až tam, kam jsme se dosud neodvážily. přes borovicový 
les k jezeru Havel, za nímž už není nic, jak se zdá. Ale F. po 
pětikilometrové jízdě ztichlým lesem těsně před cílem usíná. 
Opírám kolo u studánky a myslím bůhví na co. Za chvíli se 
sedačka probere k životu, F. z ní čistým hláskem zazpívá svůj 
koán: „Kdybyste mě neměli, tak byste mě neměli.“ 

Možná, že tam, kde leží konec světa, je jeho pravý začátek, za-
mumlám vděčně v odpověď a jedeme zas zpátky, pusy pořád 
od nanuků. F. ručička za jízdy v mé levé dlani; naše kolo je 
pojízdným domovem v lese dlouhých hebkých stínů. Šeří se. 
Měkké slunce v zádech, jedeme stále na východ. 

Znovu míjíme teufelssee. 
V přátelském hovoru tam dál ve vodě postávají dvě nahá 

moučná batolata s šedými vousy a zbytky vlasů. deděčkové 
z písečné pláže. Jeden se teď ústy velebně dotýká pravého 
ucha nahluchlého. 

Se životem jsou myslím oba spokojeni. 
tak jako my.
Jako by si v tak slavnostní okamžik babího léta nikdo 

nechtěl připustit, že nás to jednou všechny čeká. 

že se to nedá zastavit. 

pÁ 3. 10. / 16:00
pRAHA—BRNO—NEW YORK—LYON—BERLíN
dORA KApRÁLOVÁ A MAGdALéNA pLAtZOVÁ
Baobab / Dílna, Pražská 157

dORA KApRÁLOVÁ
*1975 v Brně
Vystudovala dramaturgii a scenáristiku na JAMU, je literární 
kritička, publicistka a prozaička, dokumentaristka, scenáristka. 
Editorsky připravila např. antologii Kdybych vstoupil do kauflandu, 
byl bych v Brně. Je autorkou oceňovaných rozhlasových 
dokumentů a řady profilových rozhovorů, v současnosti točí 
dva filmové dokumenty, píše blog pro nakladatelství druhé 
město (ten má vyjít knižně) či filmový scénář pro petera 
Kerekeše. Od roku 2007 žije s rodinou v Berlíně.
Literatura Výšiny (2001), Návraty do Želar (s K. Legátovou, 
2009), Zimní kniha o lásce (2014).
http://www.martinreiner.cz/421-dora-kapralova

světa by se mělo cestovat ve velebném tichu. žádné zbytečné 
hovory, žádné falešné teplíčko mezilidských vztahů. 

Šikmo naproti čte neupravený rastafarián izolepou olepenou 
knihu. Když smrká, obrací ji naším směrem; arabská písmena 
se rozeběhnou vagonem. Vystupuje v Zoologischem Garten. 

Jde šířit víru mezi slony.

My nakonec vystoupíme v Grunewaldu. tam, kde Kaf-
ka s Felicí před sto lety, třeba, možná... Máme namířeno 
k teufelssee. Nevím přesně, co mě k Čertovu jezeru táhne. 
Snad, že se k němu jede borovicovým lesem kolem největších 
písečných dun ve střední Evropě. to jezero je však, a na to 
vždycky zapomínám, vyhlášenou nudapláží západoberlín-
ských osmašedesátníků. 

Nahá těla důchodců a mezi nimi na dekách několik párů 
v plavkách, většinou s malými dětmi. 

takhle nějak musela vypadat antika před zánikem: staří 
naháči halí své unavené duše nahotou a my v plavkách duše 
odhalujeme, neboť jsme ještě plni úzkostí o osud našich těl. 
Hnáni svobodnou vůlí k cudnosti svlékáme naše nitra, zatímco 
nahatí osmdesátníci maskují marnost života hanbatou tělesnou 
schránkou, která je ve své sešlosti natolik smělá, až mé srdce 
zaplesá, že se octlo konečně v rajském světě beze jména. 

Blankytným nebem tady, u jezera teufelssee, křižuje le-
tadlo. Stříkáme po sobě v jezeře, já a malá F.; chodíme 
nízkou vodou a zpíváme kolo kolo mlýnské, nikdo nám ne-
rozumí a je to tak v pořádku. pak ležíme v písečné pláži 
těsně u vody. dvě v jezeře plovoucí hlavy plavců míjejí 
s povykem kačeny. V ostrém odpoledním slunci nám nad 
hlavami proletí bělásek. F. řekne: “Budeme si hrát, že seš 
lodička.“ A skočí na mě. Vidím teď rozmazaně běláska, jak 
vrazil do čáry od letadla, jak letí v jeho trase, F. tělíčko na 
mých vzpírajících nohou a na rukách; držím ji nad sebou, 
dokud bělásek nezmizí... 

V ten okamžik se nám do výhledu postaví dva nazí 
dědečkové. Jeden se v hovoru ramenem dotýká toho 
druhého, skoro hluchého, a vyslovuje stále dokola slovo 
“skutečnost”. Víc mu rozumět není. Jsou starci a současně 
chlapci, nazí v písku mudrují, jako by zapomněli, že chtěli 
původně plavat. 
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pasážích textu používal výhradně adjektiva „československý“ 
či „český“.

V tomto duchu redakce psala i v dalších číslech, když 
hlásala, že „pro Slovensko jest jediná spása, jež bude současně spá-
sou a vysvobozením celého národa československého“ a každého 
Slováka, který by snad s touto tezí polemizoval, šmahem 
popisovala jako maďaróna, což bylo označení, kterého se 
tak dostalo kupříkladu i Masarykovu předválečnému opo-
nentovi Hurbanu Vajanskému. Ve snaze vyhnout se dalším 
podobným blamážím ze strany organizací zahraničního od-
boje, které měly své sídlo mimo Spojené státy, rostlo ve 
směrodatných slovenských kruzích přesvědčení o nutnosti 
vyslat do Evropy své zástupce, kteří by tam hájili slovenské 
zájmy. K uvedenému kroku se však podle svědectví Milana 
Gettinga zástupci Ligy odhodlali i kvůli některým zprávám 
zasílaným blíže nespecifikovanými „moskevskými Slováky“, 
kteří zřejmě byli v jisté spojitosti se Spolkem paměti Štúra 
a kteří informovali ligu, že „chování ruských Čechů ke Slovákům 
je odpudivé“.

K obsáhlému prodebatování myšlenky na navázání 
přímého kontaktu Ligy s Evropou se brzy naskytla vhodná 
příležitost. Na 22.–23. února 1916 byl totiž svolán devátý 
kongres Slovenské ligy, jenž se měl mimo jiné zabývat 
česko-slovenskými vztahy a možnostmi, jaké bude slov-
enská strana mít v případě české dezinterpretace cleve-
landské dohody.

Na přetřes tak zákonitě musela přijít i idea vyslání jed-
né nebo několika osob do Evropy, kde by vyslanec Ligy 
situaci nejen monitoroval a podával o ní zprávy, ale také 
by se mohl v případě nepříznivého vývoje zasadit za slov-
enské zájmy. Slovenská evanjelická jednota údajně sice 
nejprve navrhovala, aby se Slovenská liga místo tohoto 
finančně náročného projektu zaměřila na navázání spolu-
práce s ruskými zastupitelskými úřady v USA, nicméně tento 
návrh byl většinou účastníků kongresu zamítnut, a tak bylo 
následně přistoupeno k výběru osob, jež budou v zahraničí 
hájit slovenské zájmy.

původně se prý uvažovalo o tom, že bude do Evropy vyslán 
daxner, což by při jeho známém odporu k čechoslovakismu 
zřejmě mohlo pracně budované česko-slovenské vztahy 
výrazně zkomplikovat. proti daxnerovi coby vyslanci se 

tOMÁŠ BANdžUcH
cEStA dELEGÁtů 
SLOVENSKé LIGY dO EVROpY

Nicméně již záhy po podpisu clevelandské dohody dostala 
česko-slovenská spolupráce opět trhliny. Vzhledem k opti-
mistickému očekávání, jež u Slovenské ligy vzbudila cleve-
landská dohoda, získal t. G. Masaryk od jejích zástupců 
(Mamateye a daxnera) svolení s užitím jejich podpisů pod 
dokument s mnohomluvným názvem „Vyhlášení českého komi-
tétu zahraničního proti Rakousku-Uher sku, pro spojence a pro boj 
o samostatný československý stát po jejich boku.“

problém pro zástupce Slovenské ligy tkvěl v tom, že se 
jejich podpisy takto zaskvěly pod prohlášením, které nebylo 
česko-slovenské, ba dokonce ani česko-slovenské, ale které 
se prezentovalo jen a pouze jakožto české. Mnozí Slová-
ci tak po přečtení uvedeného dokumentu, jenž se široce 
rozepisoval o situaci v Čechách a o postavení a zájmech 
českého národa, který se podle něj snaží vytvořit samostatný 
československý stát, došli opět k závěru, že je Češi chápou 
pouze coby zcela podružný element své vlastní národoos-
vobozovací akce. dokument tak vyvolal mezi členstvem 
Slovenské ligy bouři nevole a daxner považoval za nutné se 
k němu ve svém zpola ironickém komentáři vyjádřit:

„K sestavenému manifestu bratrům Čechům blahopřejeme. Zahr-
nuje úplně vše, co se týká bratrského národa českého a jeho aspirací. 
Mohli bychom sice z naší strany namítat, že manifest není vypraco-
vaný v duchu československé dohody a společných aspirací, ale to 
nečiníme, neboť víme, žemanifest snadbylvypracovanýjiž tehdy, když 
jsme se na jednotném postupu s bratry Čechy nedohodli a konečně 
osvědčení bratří Čechů, že pracují za samostatný stát, nám nyní 
postačí, abychom s ním plně souhlasili […] V budoucnosti si však 
přejeme, aby podobné, cizinu informující články byly vypracované 
v duchu společné československé dohody a společných aspirací – pro 
oba činitele rovnoměrně.“

Obdobně oficiální orgán zahraničního odboje pařížská 
Československá samostatnost ve svém oficiálním progra-
mu zmiňoval Slováky pouze jedenkrát, přičemž v ostatních 
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postupu. Československá samostatnost kupříkladu v některých 
svých článcích označila Slováky za pouhou „karpatskou větev 
českého národa“. proti takovémuto směřování česko-slovenské 
odbojové akce popírajícímu výsledky clevelandské dohody se 
pochopitelně účastníci pittsburghské konference ostře vyme-
zili. Neboť, jak bylo na konferenci za všeobecného souhlasu 
řečeno, je třeba „jít s Čechy,“ ale to znamená „k Čechům“, a ne 
„pod Čechy“.

V oné výše zmíněné instrukci bylo oběma pověřencům 
přísně nakázáno, aby se drželi principů obsažených v Memo-
randu a v clevelandské dohodě – tedy, že mají propagovat 
česko-slovenskou koncepci budoucího státu striktně ve fed-
erativní formě a že: „odchýlit se od této zásady není dovoleno pod 
žádnými záminkami a kvůli žádným ohledům a okolnostem.“

NAKLAdAtELStVí AKROpOLIS
Velký sál Střelnice

cHAIM cIGAN
ANABÁZE 

Mošemu odjížděl poslední autobus před půlnocí. Několikrát 
opakoval Rubenovi, že tábor o půlnoci zavírají, a bůhví, co 
se stane, kdyby přišel pozdě. Ruben mu sliboval, že tam 
zavolá, ale v deset změnil názor a slíbil mu, že ho do tábora 
zaveze. Osobně zařídí, aby neměl problémy, jenomže z toho 
sešlo také. Udělali skutečně velký pokrok a Ruben chtěl mít 
písemný záznam v počítači, ať se děje, co se děje. Bůhví, co 
by se mohlo stát, kdyby Mojžíška odvezli na jeden z jejich 
výslechů, a seděl by tu zítra s umytým krkem! O půlnoci na 
Mojžíšovo rozhodné naléhání zavolal správě tábora a ohlásil 
jim, že pan Blumendorf zůstal v jeho ošetření pro podezření 
z infarktu. dopraví ho do Karlsruhe během zítřka. A bylo to 
a mohli pokračovat. Ruben s wollkmanem na uších diktoval 
a Mojžíš v oblacích kouře zanášel do paměti computeru 
jeden z nejneuvěřitelnějších válečných příběhů.

Muž, kterého znali jako Valerije Beznosova, byl maďarský 
žid. Nikdy Oděsu neviděl. Scéna s plynárenským koksem 

však postavilo jednak čechoslovakistické newyorské křídlo 
a údajně také představitelé chicagských Slováků, kteří tehdy 
na osvobození své staré vlasti vybrali několik tisíc dolarů, 
přičemž oznámili, že z těchto financí neposkytnou Lize ani 
cent, pokud nepřistoupí na to, že vyslancem bude člověk, 
s nímž oni předem vysloví svůj souhlas. A podle dopisu, který 
zaslal Albertu Mamateyovi J. A. Ferenčik, nemohl daxner 
souhlas chicagských Slováků získat už proto, že byl tajem-
níkem Slovenské ligy, na jejíž činnost by jeho tak dlouhá 
nepřítomnost měla značně negativní dopad. Mamateyovi, 
který veřejně prohlásil, že se na osobě delegáta musí shod-
nout zástupci chicagských, newyorských i dalších kolonií 
tudíž nezbylo, než ustoupit. A právě zde začala strmá kariéra 
mladého, teprve šestadvacetiletého advokáta a evangelick-
ého faráře Štefana Osuského. Neboť to byl právě on, koho 
chicagčané považovali za vhodného člověka k reprezentaci 
slovenských zájmů za hranicemi.

Avšak vzhledem k tomu, že výraznou složku Slovenské 
ligy tvořili katolíci, kteří by nepřipustili, aby je zastupoval 
protestant, bylo nakonec rozhodnuto, že do Evropy odces-
tují pověřenci dva, přičemž druhý z nich – nakonec se jím 
stal redaktor časopisu Katolícky sokol Gustáv Košík – bude 
reprezentovat katolické kruhy. O tom, že zdaleka ne všichni 
s tímto výběrem souhlasili, svědčí mimo jiné denunciační 
list, jímž se jistý Milan Miklovič z clevelandu pokoušel Košíka 
očernit u t. G. Masaryka coby muže, který pravidelně obětuje 
zájmy národa na oltář svých hmotných výhod.

Nicméně žádná opozice nedokázala jednání o výběru 
delegátů zastavit, a ta tak byla nakonec dovedena 
k úspěšnému závěru na poradě dvaašedesáti předních slov-
enských funkcionářů konané dne 12. dubna 1916 v pittsbur-
ghu, kde bylo rozhodnuto, že oba dva delegáti budou vybaveni 
obsáhlou instrukcí vypracovanou daxnerem a Mamateyem, 
která přesně vymezí cíle jejich snažení a jejich pravomoci. 
Ze zámoří totiž tou dobou začaly přicházet nové znepoko-
jující zprávy. Nejenže představitelé zahraničního odboje ve 
svých prohlášeních dávali málo prostoru zprávám o Slov-
ensku a Slovácích, na což si rozhořčeně stěžovali zástupci 
Ligy Českému národnímu sdružení, ale i v těch zprávách, 
kde Slováci zmíněni byli, se tak dělo v kontextu, který musel 
zákonitě ve vedení Ligy vyvolat obavy z upřímnosti českého 
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plná popela a špačků. Vypadalo to tady na pořádný mejdan, 
jenže ať se rozhlížela jak chtěla, našla jen hrnky se zbytky in-
statní kávy a prázdné lákve nebyly ani v koši na odpadky.

„Ach jo“, řekla sama pro sebe do ticha, „když je kocour 
pryč, mají myši pré!“

Jak házela krabičky od cigaret do koše pod počítačem, 
všimla si, že je pořád zapnutý. chvilku váhala, jestli ho nemá 
vypnout, a mimoděk nahlédla do textu. Na první pohled to 
vypadalo jako divadelní kus. Jako holka hrála ve školním di-
vadle v Schillerových Loupežnících. ti dva ještě spali jako 
zařezaní, tak několikrát opatrně tiskla Page Up, aby se dostala 
na začátek. Název nezněl jako divadelní hra, na začátku stálo 
INtERVIEW II a včerejší datum 10. listopad 1988, 11.45 hod. 
Nejspíš si ti dva blázni vzali do hlavy, že pacientům a per-
sonálu uspořádají na Silvestra nějakou show. U mužských by 
ji nepřekvapilo ani kdyby žnuli obrácenou kosou.

přesto jí to nedalo a přitáhla si k počítači otáčivé křeslo 
a pustila se zvědavě do čtení. Velký smysl jí to nedávalo 
a také tam nebyla žádná ženská role.
M(ouřenín): apatický.
B(lumendorf): Nebojím se nikoho atd. 
M: po půl hodině in. Kontakt 11.45.
A(ltschul): Jsem váš přítel. Jestli mi rozumíte, kývněte 

hlavou.
M: Nejsi můj přítel, bojím.
A: Jsem opravdu tvůj přítel. Už jsme si jednou spolu pov-

ídali. Můj hlas je ti povědomý.
M: Bojím.
A: Kdyby ti něco nebylo příjemné, pověz mi to.
M: Bojím.
A: Jsem tvůj přítel.
M: proč rusky, když přítel?
A: Není ti příjemné mluvit rusky?
M: Ne.
A: Ruština je moje mamelušn.
M: tak proč ne židovsky?
A: Myslíš jidiš? Můžeš odpovídat jidiš, jestli je ti to 

příjemnější.
M: ztráta kontaktu 12.15.
B: Nebojím se nikoho atd.
A: kontakt obnoven 12.35.

na balkoně se musila odehrát v Budapešti. S tím také sou-
viselo, že mamelušn žárlivého chlapce nebyla ruština, nýbrž 
maďarština. Naštěstí v době, kdy Ruben studoval v Košicích, 
se tam maďarsky mluvilo jako slovensky, a tak mu nedělalo 
velké potíže si tu řeč osvěžit. přece jen to však bylo dávno, 
a tak se při překladu do němčiny často pletl a musili celé věty 
znovu a znovu přepisovat podle souvislostí, které vyplynuly 
později. Ještě větší problém jim dělalo chronologicky srovnat 
epizody anabáze, které si Mouřenín v hypnóze vybavil.

protože venku bylo chladno, zavřeli dveře na terasu 
a Mojžíš měl povoleno kouřit uvnitř. Když vykouřil všechny 
cigarety, šel mu Ruben do sesterny a přinesl mu Beatiny. 
Naštěstí měla dvě krabičky Milde Sorte ulité hluboko v šupleti 
a mohli pokračovat. Odpadli až k ránu nežli začalo svítat. do 
šera svítily zelenkavé řádky písmen z obrazovky počítače 
a za dveřmi na terasu se proti hvězdami posetému nebi 
temně rýsovaly holé větve platanu.

V pátek ráno se Beata dozvěděla od vrátného, že pan 
docent od večera neopustil budovu. to se někdy stávalo, 
když se pohádal s manželkou. to jí svatosvatě sliboval, že 
se do měsíce rozvede. co ji ale opravdu zarazilo, jak chodba 
v prvním poschodí smrděla cigaretovým kouřem. to zname-
nalo, že ho manželka zase vyhodila, a když neměl po ruce ji, 
aby si ulevil jinak, chlastal celou noc s tím novým. postavila 
si na kávu a ze zvyku otevřela okno, aby si mohla zakouřit, 
než začne s prací. Jenomže v šupleti nic nenahmatala. tak 
tohle se jí ještě nestalo!

Mezitím přišly kuchařka a pomocná sestra a den se 
rozeběhl podle rozvrhu i bez ranní cigarety. pacienti byli um-
yti, pomočení převlečeni, postele znovu povlečeny a kuchařka 
rozvezla ovesnou kaši. tři ženy se ji postupně snažily vpravit 
do úst apatickým starcům. A když bylo všechno hotovo, čekaly 
v sesterně na vizitu. po deváté se Beata zvedla a zaklepala na 
docenta. Nikdo se zevnitř neozval. Když se stejným výsled-
kem zaklepala důrazněji, pootevřela dveře a spráskla ruce. 
Mein lieber Gott! docent ležel na otomanu s otevřenými 
ústy bradou nahoru a zkrouceného Čecha našla v k sobě 
přistrčených křeslech. Na odstrčeném stolku přetékaly nedop-
alky z přeplněného popelníku a v popelu se válely tři prázdné 
krabičky od cigaret. dvě krabičky Milde Sorte ležely na pra-
covním stole u počítače. Jedna z nich byla prázdná a druhá 
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M: (maďarsky) Vzal jsem mu jeho kalhoty a řemen, vzal jsem 
mu revolver z ruky, helmu. teď jsem já s odpuštěním 
major Fazekas Béla.

A: takže ses převlékl za majora Fazekase. A ti Maďaři to 
nepoznají!

M: V zákopech jsou jenom naši.
A: Kde jsi?
M: Samé bláto a voda. trychtýř po granátu. Budu plakat. 

Moc musím plakat.
A: pláčeš, ale nic necítíš.
M: (vychytralý úsměv) Mám plán...
A: Fajn, a co vidíš ještě?
M: Červené rybičky.
A: do prdele jaké rybičky? Čemu se zase směješ?
M: Major!

A: co je s majorem?
M: (maďarsky) Má mozek šikmo přes tvář, ke straně jako 

červený baret. Mám plán. Vidím Berkoviče.
A: co dělá Berkovič?
M: dívá se na mě a směje se, protože já jsem teď ma-

jor Fazekas. také vidím Markoviče, Schwarze a Leboviče. 
A Farkaš a druhý Schwarz a Klein.

A: Máš hodinky?
M: Jeho.
A: Kolik ukazují?
M: Čtvrt na jedenáct.
A: posuň se o hodinu dopředu. co vidíš?
M: prohlížím si mapu.
A: Mapu čeho? podívej se nahoru. přečti mi to.
M: (německy) Ukraina – West. 
pak to pokračovalo dál, až zazvonil telefon. Beata ho zv-

edla a ohlásila pracovnu docenta Altschula. telefon zvonil 
dál. Musil to tedy být docentův americký přenosný telefon 
Motorola, jenomže nevěděla, kde zvoní. pak uslyšela Rubena 
mluvit česky a viděla, jak se s přenosným telefonem u ucha 
zvedá z lehátka.

„to jseš ty, brácho? Kolik máte hodin ve Wisconsinu?“ 
„Nebuď líný a spočítej si to!“, smál se Leon.
Stál s modrým baťůžkem na zádech a s pojízdným kufrem 

v zelené telefonní budce na letišti v dillí.

M: (maďarsky) Slyšel jsem tě.
A: co jsem říkal?
M: Nerozuměl jsem. Ne rusky. Nevím.
A: Mluvil jsem česky.
M: Ne se mnou mluvil česky.
A: toho si nevšímej. Slyšíš jenom mne, když však uděláš, 

co ti poradím, můžeš vidět a slyšet, cokoliv si představíš. 
pověz mi, co teď vidíš?

M: Mlhu.
A: Jsi dlouho v té mlze?
M: Věčně.
A: Je tam někdo s tebou?
M: smích
A: Čemu se směješ?
M: dá se v ní chodit. 
A: Můžeš vylézt z té mlhy?
M: proč bych to dělal?
A: přej si z ní vyjít.
M: Bojím se, že spadnu.
A: Kam bys padal?
M: to právě nevím.
A: přál bych si, aby sis vzpomněl na léto 1944.
M: Já nechci vzpomínat! Lepší je v mlze. Už to vidím.
A: co vidíš?
M: Nechci bát. Major je mrtvý. Koupil do mozku.
A: Někdo zastřelil majora? Kdo ho zastřelil?
M: Rusáci.
A: podívej se na majorovu uniformu.
M: maďarsky Já mu ji svléknu.
A: Jenom se na ni podívej.
M: Bojím se mu ji svléknout. Musím sundat kalhoty. Musím 

si obléknout jeho košili. prohlížím si jeho papíry.
A: Jak se jmenuje?
M: (prohlíží si pomyslný dokument) Fazekas Béla.
A: to je maďarská uniforma? A jak se jmenuješ ty?
M: (německy) Bojím.
A: (maďarsky) Jak ti říkají kamarádi?
M: Beno.
A: Nemusíš se bát, Beno. Nic z toho není doopravdy, Beno. 

Nic se ti nemůže stát. to všechno, co vidíš, jsou jenom 
tvé vzpomínky, Beno. co uděláš s jeho papíry?
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VLAdIMIR JANKéLéVItcH
O IRONII

...Jako každá hravá činnost, ironie odpoutává vědomí od 
utilitárního zájmu, s kterým bylo spjato; rovněž jako hra, 
ironie předpokládá dialektické tepání, zvrat a mediaci. 
Ale pouhá „hra“ neslouží k ničemu: má svůj účel v sobě 
samé a není orientována k něčemu jinému; nemá intenci, 
není přitahována nějakým transcendentním účelem; což 
vyjadřujeme, když o ní říkáme, že je nezainteresovaná. Hra 
je tu pro smích a pro rozkoš. Navíc zůstává bez následků 
a bez posmrtného dozvuku: uprostřed vážného života 
vykružuje jakousi oázu, vyhrazuje svou uzavřenou zahradu 
pro zábavu a odpočinek a žárlivě ji chrání před prozaickou 
každodenností; toto diskontinuitní a sekundární chování, 
které svou frivolností zdvojuje primární chování práce, nebo 
je spíše dočasně přerušuje, je tedy prostředkem oddělení 
a úniku. Konečně hra je také dvojznačná, neboť předpokládá 
současně vědomí své vlastní malichernosti a podvědomé 
pokušení na ni přistoupit: pořádá válku pro smích, kome-
dii osudu, ale v pozadí s myšlenkou, že tato partie je ja-
koby zkratkou osudové náhodnosti, že tato hra je válkou 
eliptickou, že tento lov bez nebezpečí je stylizací opravdové-
ho nebezpečného dobrodružství; hráč se s rozkoší pohybuje 
sem a tam mezi iluzorním a vážným, tj. bagatelizuje hru, 
jakmile hra začíná nahánět strach, a uniká do hry, jakmile 
ho realita začíná nudit; co nejvíce se přibližuje, abychom ho 
chytili, a uniká právě v okamžiku před nachytáním… Kolik 
rozkošných emocí se skrývá v tomto bláznivém běhu, v němž 
jsme stále nepřítomní a stále přítomní, stále na hranici 
toho, abychom se stali vážní! Hráč, který je současně pán 
i oběť svého falešného, leč napínavého osudu, směje se ve 
své pozici obkročmo mezi lží a životem, mezi sekundárním 
a primárním; srdce mu tluče vzrušením z toho, že je takto 
režisérem nebo blazeovaným divákem představení současně 
a také náruživým hercem dramatu! - Naproti tomu ironie 
není nějakou parentezí ani oddělitelnou enklávou v tomto 
obecném kontextu prožívaného, který nazýváme Vážností 
a který je rovněž osudovou totalitou našeho osudu… Kdo 

cHAIM cIGAN — ALtScHULOVA MEtOdA
KdE LIŠKY dÁVAJí dOBROU NOc I.
torst 2014

Čt 2. 10. / 19:00
cHAIM cIGAN / KAROL SIdON
ALtScHULOVA MEtOdA
Baobab / Dílna, Pražská 157

NAKLAdAtELStVí tORSt
Velký sál Střelnice

UžIVAtEL SNEdY 
Aby čtenář tuhle knihu pochopil, musí se obrnit trpělivostí 
a dávat po celou dobu čtení pozor. Mnohovrstevný příběh, 
který rozhodně nejde přímočaře od jedné události k druhé, 
je plný odboček, postav a „snových“ úseků, ve kterých se 
může čtenář rychle ztratit. Ale rozhodně stojí za to vytrvat, 
atmosféry, myšlenek i zajímavých pasáží kniha obsahuje 
strašně moc (i když rozhodně není thrillerem, jak se nám 
vydavatel snaží nalhat) a pokud si člověk zjistí i informace 
o pravém autorovi, musí uznat, že dostal do rukou výjimečné 
dílo, které patří do knihovničky každého, kdo rád čte knihy 
s nálepkou „tajemné“ nebo „zmatené“.

KAROL SIdON
*1942 v praze
Karol Sidon je autorem existenciálně-psychologických próz 
a dramat. Narodil se v praze, otec zahynul za války jako oběť 
holocaustu. Matka od roku 1944 vychovávala syna sama až do 
roku 1948, kdy se znovu provdala. po maturitě na SŠ pracoval 
Sidon jako dělník a kulisák. poté vystudoval dramaturgii 
a scenáristiku na FAMU. Karol Sidon pracoval nejprve  
v Čs. rozhlasu, později byl dramaturgem Státního filmu ve 
Studiu Jiřího trnky. Ve druhé polovině 60. let byl redaktorem 
Literárních novin, Literárních listů a Listů. po roce 1968 se 
stal ineditním autorem. Od roku 1969 pracoval jako dělník, 
potom prodavač tisku a po podpisu charty 77 byl propuštěn, 
pak jako topič. V roce 1983 StB přinutila Sidona opustit 
rodnou zem. Odjel tedy i s rodinou do SRN, kde konvertoval 
k judaismu. V Heidelbergu studoval hebraistiku, aby se po 
sametové revoluci mohl stát vrchním rabínem pražským 
a zemským, rabínská studia dokončil v Izraeli. 
Literatura Sen o mém otci (1968), Sen o mně (1970), Latríny 
(1972), Shapira (samizdat 1972, inscen. 1990), Labyrint 
(samizdat 1973, 1991), Zpívej mi na cestu (samizdat 1973), 
Evangelium podle Josefa Flavia (samizdat 1974, 1991), Boží osten 
(samizdat 1975, 1991), Brány mrazu (samizdat 1977), Mordechai 
a Ester (1980), Dramata (2012), Altschulova metoda (2014).
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techniky bez zábran podléhá pokušení takové materiály 
vyrábět. Snaží se obejít nutné zpra cování a potlačit své-
bytnost přirozených materiálů, anebo pod vysokým tlakem 
zpevnit zpráškovaný odpad. 

pokusy jsou samozřejmě korunovány úspěchem, plynou 
z toho však následky dvojího druhu: za prvé lidé pozbývají 
dovednosti. Za druhé zničené a zpráškované suroviny ztrácejí 
vedle vlastní svébytnosti i léčivou sílu; podobně jako dlouhé 
hodiny vařená zelenina pozbývá na výživnosti. Ačkoli to 
již dávno prokázala katalýza a mnohé další jevy, je tech-
nický způ sob uvažování stále dalek toho, aby uznal existenci 
polí záření, obklopujících vše živé. A to už ani nemluvíme 
o závazku, který by z toho plynul pro hospodářství. 

Kdyby to tak mělo pokračovat, z čeho by pak člověk 
a ná rod žili? Blíží se doba, kdy z hvězdného prostoru zaduje 
straš livý zvuk pozounu, aby vše zastavil a zavelel k obratu. 
Rozuměj dobře, kružba a úcta k životu, k životu v krystalu, 
rostlině, zvířeti, kovu a kameni je jedno a totéž. 

Kromě znehodnocování dřeva a násilného zabraňování 
jeho přirozené činnosti zbývá truhláři jediná možnost, jak 
vymyslet spoje a konstrukce, které by ponechaly volné pole 
působnosti jeho pohybu bez narušení konečného záměru 
člo věka. Jediná možná je cesta míru, která předpokládá 
přesnou znalost přirozené zákonitosti dřeva. V ní dnešní 
doba, vedena úmyslem vymýtit svébytnost, předstihla minu-
lost. Staří truh láři takové znalosti neměli. těžké železné pásy 
na středově kých truhlách sloužily jako svornice, které měly, 
připevněné kolmo na růst dřeva, vzdorovat jeho roztahování 
a praskání. přirozeně to nemělo valný úspěch, protože tlak 
dřeva je ob rovský. Nestojí snad před námi úkol, který by 
tuto nouzi změ nil ve ctnost? Kapkovitý tvar závodních vozů 
nebo plánova ná konstrukce lodi, která by po způsobu rybích 
žáber vodu vsávala, místo aby ji rozrážela, upozorňují na 
skutečnost, že technické myšlení se stále více ubírá cestou 
nejmenšího odpo ru. Nebo paradoxní rychlost delfínů, kterou 
způsobuje mik rovír, vyvolaný změnou povrchu jejich těla. 
příroda nevládne silou, ale tvarem. 

Egypťané byli při práci se dřevem velmi zruční, a dlužno 
říci, že rozvíjeli svou moudrost. podobně tomu bylo na dál-
ném východě, kde šlo – jako u dávných německých tesařů 
– navíc o dřevěné spoje. V případě sestavování trámových 

by se bez rizika směšnosti odvážil vyhradit vážnost pro 
všední dny a ironii pro neděli? tak jako inteligence slouží 
životu byť méně bezprostředně než pud, a tak jako arte-
fakt je navzdory vší umělosti vždy jistou perifrází přírody, 
a „rada“ jistým zvláštním případem „předpisu“ a přepych 
rafinovanou variantou nezbytnosti anebo (odvážíme-li se 
to říci) výrazem nezbytnosti přepychu, stejně tak i ironie je 
konec konců jen poněkud komplikovanější vážností; ironie 
je opisem vážnosti. Neboť vše, co je lidské, je vážné, včetně 
slavení svátečních dnů...

V. JANKéLéVItcH — O IRONII
Oikoymenh 2014, překlad M. Hybler
(text před redakcí – kniha vyjde v prosinci 2014) 

NAKLAdAtELStVí OIKOYMENH
Velký sál Střelnice

HUGO VON KÜKELHAUS
ZMěŇtE SVé MYŠLENí!

paracelsus říká: 
„Contraria a Contrariis curantur, tj. – horké vy hání studené: To není 
správně – a v lékařství tomu tak nikdy nebylo; nýbrž věc se má takto – 
Arcanum a nemoc, to jsou Contraria. Arcanum je zdraví – a nemoc je 
opak zdraví – tyto dvě věci se vzájemně vyhánějí – jedno druhé: jsou 
to protivy – které se ne snesou. … Něco jiného je nemoc, něco jiného jsou 
elementy: Elementy neonemocní, onemocní tělo.“ (paragranum) 

Zvrácené pracovní smýšlení nalezne své uzdravení v zá-
kladech vývoje, v jeho elementech. Jako příklad si vezměme 
truhlářské řemeslo. dřevo má díky své buněčné stavbě přiro-
zené dispozice k ubývání, prosakování a vysychání. říká 
se, že „pracuje“, i po stovkách let. při jeho obrábění musí 
truhlář počítat se svébytným vzdorem. právě svébytnost 
dřeva přimě la truhlářské řemeslo k vynalézavosti. Kdyby 
existoval mate riál, který při zpracování neklade odpor a je 
tvárný jako ob laka ve větru, nevyvinula by se v člověku 
dřímající schopnost ztvárňovat. pomalu by skončil jako 
skomírající povaleč. přes to všechno ale mnoho odvětví 
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JEAN-cLAUdE IZZO
cHOURMO

Když mám ráno čas, není nic lepšího než dát si něco do-
brýho na zub přímo u moře.

A Fonfon mi něco dobrýho na zub připravil, čerstvou 
ančovičkovou pomazánku. Já se vrátil celej šťastnej z rybo-
lovu. Nesl jsem si jednoho mořskýho okouna, čtyři pražmy 
a pár cípalů. Ančovičky mi ještě přidaly na náladě. Holt 
jsem se uměl radovat z jednoduchejch věcí.

Otevřel jsem si flašku růžovýho vína Saint-cannat. 
provensálský růžový se mi zdá rok od roku lahodnější. Ťukli 
jsme si, aby nám líp chutnalo. tohle víno z commanderie 
de la Bargemone bylo fakt vynikající. Na jazyku jsme cítili to 
nádherný slunce z malejch vinic v trévasse. Fonfon na mě 
mrknul a pak jsme si dali na čerstvou bagetu ančovičkovou 
pomazánku s rozmačkaným česnekem a pepřem. žaludek 
se mi probral hned při prvním soustě.

„Milánku! to je teda pošušňáníčko!“
„přesně tak.“
Víc jsme si toho neřekli. Každý další slovo by bylo 

zbytečný. Najedli jsme se bez mluvení. S očima upřenýma 
na moře. Nádherný podzimní moře, temně modrý, skoro jako 
samet. Nikdy jsem ho neměl dost. pokaždý mě překvapilo 
svou silou. Svým voláním. Jenže já nebyl ani námořník, 
ani cestovatel. tam za horizontem jsem měl svý sny. Sny 
puberťáka. Nikdy jsem se tak daleko neodvážil. Jenom jed-
nou. do Rudýho moře. Ale to už bylo hodně dávno.

táhlo mi na pětačtyřicet a příběhy o cestování mě 
stejně jako další Marseillany naplňovaly víc než cestování 
samo. Letět do Mexica city, Saigonu nebo Buenos Ai-
res jsem neměl chuť. patřil jsem ke generaci, pro kterou 
cesty musely mít smysl. po trasách parníků a náklad-
ních lodí. Námořní plavby. trvání, jaký si moře žádá. 
přístavy. Nástupní můstky na nábřeží, opilost z novejch 
vůní a z neznámejch tváří.

Já si vystačil se svou lodí trémolino na širým moři u os-
trova Maïre a souostroví Riou, abych si v tom tichu mořský 
hladiny trochu zarybařil. taky jsem neměl nic jinýho na práci. 

konstruk cích krovů či srubů nebylo opovrhováno využitím 
svébytnosti dřeva při skládání prken a trámů, ale naopak to 
bylo ve veli ké úctě považováno za zvlášť účinnou ochranu 
proti rušivým vlivům duchovní či jemné energetické povahy. 
říkalo se, že práce se dřevem, na které člověk rozvinul svůj 
um díky lásce k darům přírody, musí i po jejím dokončení 
nést ducha, z ně hož se zrodilo „konání“. Umíme si představit 
lepší ochranu před rušivými vlivy než takovýto „akt míru“? 
Existují zvláštní čepové spoje trámů, které nikdo nevidí, 
protože jsou obložené. Ví se o nich jen tolik, že jsou. Šíří 
kolem sebe sílu příznivého ducha a zastupují funkci jakéhosi 
domácího oltáře. 

prozkoumáme-li tvarové vlastnosti dřevěných spojů, které 
byly již dopředu vyvinuty na základě zmíněného stanoviska, 
pak truhlářství používá právě ty nejzákladnější: žebro, kolík 
a čep. Nejnápadnější je čepový spoj. Je to druh zapuštění, 
po dobný založeným rukám. Klíny stažené žebroví, svírající 
če pový spoj s dodatečně zatlučenými dřevěnými kolíky – to 
jsou neměnné formy, které mají mnohem vyšší původ, než je 
pouhá vynalézavost. podobně jako u kola v nich poznáváme 
tvary, které existovaly v lidském duchu daleko před všemi 
jevy. patří mezi praobrazy. Nastávající vědomí díla bude 
tyto praobrazné postupy hájit jako oltářní oheň. Jedině ten-
to oltářní oheň může zažehnout vlohy pracujících jedinců. 
V návaznosti na paracel sův výrok lze říci, že praobrazy jsou 
elementy zdrví. 

dřevo je surovina, ve které je přítomen duch pětiúhelníku, 
míru. V železe pak duch trojúhelníku. Uvědomíme si to při 
po hledu na práci kováře: vír a odštěpky, mihotavé úpon-
ky a zá kruty jsou ohnivé elementy formy, jichž si železo 
žádá. 

platón se ve Státě (podobně jako v Sofistésovi) pobouřeně 
obrací proti „napodobujícím“ uměním, proti mystifikacím 
per spektivního malířství. 

HUGO KÜKELHAUS
pRVOtNí ČíSLO A GEStO
dauphin 2013

NAKLAdAtELStVí dAUpHIN
Velký sál Střelnice
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„proboha! S tebou se fakt nedá bavit!“
„to neni bavení, krasavče. to sou bláboly. Já nebojo-

val proti skopčákum, abych pak tady poslouchal takový 
voloviny.“

„Šup, a už to jede!“ ulevil si Momo, co zrovna přebil káro-
vou osmičkou Fonfonovo pikový eso.

„tebe se nikdo na nic neptal! tys byl na frontě s Mus-
soliniho chamradí! ty můžeš bejt rád, že tady s náma vůbec 
sedíš u stolu.“

„Bereš,“ řek jsem já.
Ale už bylo pozdě. Momo hodil karty na stůl.
„Jo! to já klidně můžu jít hrát jinam.“
„No, jasně. Běž si k Lucienovi. tam maj karty 

modrobíločervený. A pikovej král nosí černou košili.“

JEAN-cLAUdE IZZO — cHOURMO
Fra 2014, překlad M. Fučíkovská

SO 4. 10. / 20:00
NOVÁ přEdVÁLEČNÁ LYRIKA
AUX Café, Svatošova 307

NAKLAdAtELStVí FRA
Velký sál Střelnice

LAdISLAV ČUMBA
5.6

Člověk nemusí být zrovna zběhlý latiník, aby věděl, že „annus 
mirabilis“ znamená „rok zázraků“ nebo „zázračný rok“.

pro fotbalové fanoušky je to třeba rok 2009, kdy Barcelo-
na vyhrála všechny národní i mezinárodní klubové soutěže, 
ve kterých bojovala, nebo rok 1972, kdy se totéž poved-
lo Ajaxu Amsterdam. A nejeden čtenář má ve svém okolí 
i někoho, kdo si o zhroucení východoevropských režimů 
v polsku, Maďarsku, Východním Německu, Československu, 
Rumunsku a Bulharsku a následném pádu železné opony 
léta páně 1989 pomyslí totéž…

Fyzikové mají jasno, že takovýto rok nastal léta páně 
1905, kdy se zadařilo a Albertu Einsteinovi konečně na třetí 

Jít na ryby, když se mi zachtělo. Zahrát si karty se třema 
čtyřma kámošema. dát si pétanque o skleničku aperitivu.

pěkně zařízenej život.
Občas jsem si vyrazil na túru do skalnatejch zátok, Sor-

miou, Morgiou, Sugiton, En-Vau… Hodiny chůze s baťohem 
na zádech. Vypotit se, vydejchat se. Udržovalo mi to fyzičku. 
Uklidňovalo to moje pochybnosti, můj strach. Moje úzkosti. 
Krása hor a moře mě smiřovala se světem. Vždycky. Je fakt, 
že calanques jsou krásný. Nestačí to říct, je potřeba je vidět. 
dostat se tam se ale dá jenom pěšky nebo lodí. turisti se 
před tou štrekou dvakrát rozmyslej, a to je taky dobře.

Fonfon se asi desetkrát zvednul od stolu, aby obsloužil 
hosty. chlápky jako já, štamgasty. Samý starý. co je neodra-
dila ani jeho mizerná povaha. Ani to, že si tady nemůžou 
přečíst Le Méridional. povolený je jenom Le provençal a La 
Marseillaise. Fonfon byl starej aktivista SFIO1. tolerantní 
byl dost, ale ne zas natolik, aby snesl myšlenky Národní 
fronty. A hlavně ne u sebe, ve svým baru, kde se konala 
spousta politickejch schůzí. Jednou sem dokonce přišel 
i Gastounet, jak jsme láskyplně říkali bejvalýmu starostovi, 
a s ním Milou, aby potřásli rukou socialistickejm aktivistům. 
to bylo v roce 1981. Období zklamanejch iluzí přišlo potom. 
taky rozhořčení.

Jednou zrána Fonfon sundal zarámovanou fotku prezi-
denta, co si tam trůnil nad kávovarem, a vyhodil ji do velkýho 
červenýho igelitovýho pytle na odpadky. Ozval se rachot 
střepů. Fonfon si nás od baru jednoho po druhým změřil, 
ale nikdo ani nepípnul.

Zato Fonfon svý politický názory hlásal dál. A pěkně nahl-
as. Fifi Velký ucho, jeden náš kámoš karbaník, se mu pokusil 
vysvětlit, že Le Méridional se dost pohnul dopředu. že to 
sice furt je pravičáckej deník, to jo, ale docela liberální. A ty 
místní zprávy jsou stejně všechny na jedno brdo v celým 
departementu, ať to píše Le provençal nebo Le Méridional. 
takže nemá cenu z toho dělat kdovíco…

tak to se málem poprali.
„cože? deník, co se proslavil tim, že pobízel k mordo-

vání Arabů, tak z toho mně je na blití. Mam pocit, že mam 
špinavý ruce, jen když se podívám na ty titulky.“

1 Francouzská sekce dělnické internacionály 
(pozn. překl.).
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Budoucí zakladatel fyzikální laboratoře na univerzitě 
v cambridge, jistý Isaac Newton, se uchýlil v obavě před 
londýnskými epidemiemi na venkov, možná pod jabloň. 
tam v ústraní přišel s teorií univerzální gravitace. A pro 
jistotu k tomu v tomtéž roce ještě zformuloval základy op-
tiky a zrevidoval matematický výzkum na nejbližších 150 
let dopředu.

pro milovníky literatury je rokem zázraků nepochybně rok 
1922. Budoucí nositel Nobelovy ceny za literaturu, americký 
básník oxfordského vzdělání Thomas Stearns Eliot vydal pod 
názvem pustá země své básnické zpracování moderního 
putování zemí svatého grálu. James Joyce vyslal pod náz-
vem Ulysses jednoho občana čtyřiadvacet hodin putovat 
vesmírem ulic irského dublinu. A třeba Wittgensteinova 
spolustolovnice Gertrude Steinová dokončila svou první 
opravdu modernistickou prózu pokoj Jákobův. Byť v tomto 
roce sice vydala „jenom“ jednu knihu Geography and plays, 
dostalo se jí právě touto knihou konečně nezpochybnitel-
ného přijetí u kritiky. 

Není se proto co divit, že i Ludwig Wittgenstein po 
dvojjazyčném vydání svého díla právě roku 1922 na základ-
ních školách v alpském podhůří zázračný rok musel re-
flektovat. 

Několikrát vybuchl přímo na své žáky a použil exemp-
lární fyzické tresty. V září roku zázraků, roku, kdy konečně 
vyšla jediná jeho kniha vydaná v průběhu autorova života, 
se přestěhoval z jedné dolnorakouské vesnice do druhé, 
konkrétně z trattenbachu do Hassbachu. Z této malé obce 
se stěhoval v listopadu znovu do dalšího působiště. to 
se jmenovalo puchberg a leží pod svahem vrcholu zná-
mého vídeňským lyžařům, neboť svahy Schneebergu jsou 
nejbližšími autem dostupnými alpskými svahy z hlavního 
města. Již v době působení L. Wittgensteina se v této vesnici 
začal rozvíjet turismus, jezdila a stále sem jezdí vysoko-
horská železnice. Již od roku 1909 byla tato vesnice elek-
trifikována. Obci patřící vodní elektrárna, která až do roku 
1962 dodávala elektřinu i do detašované pobočky oceláren 
Schoeller-Bleckmann z nedalekého města ternitz. 

Nic to však nezměnilo na tom, že v antologiích anglické 
literatury se začal jeho tractatus logico-philosophicus 

pokus 30. dubna v curychu přijali dizertační práci Nové 
určení rozměrů molekul. A tento úředník bernského pat-
entového úřadu v témže roce také publikoval hned čtyři 
své články v německém prestižním časopise Annalen der 
physik. Netřeba říkat, že kromě článku o atomech, fotonech 
a molekulách byl 30. června přijat také článek K elektrody-
namice pohybujících se těles, ve kterém se objevil základ 
speciální teorie relativity. A pro nás, kteří fyzice moc ner-
ozumíme, postačí, když si k tomuto roku přiřadíme: „E = 
mc2“ 

Nětkeří lidé považují za „annus mirabilis“ rok 1543, rok 
vědecké revoluce. Mikuláš Koperník v Norimberku pub-
likoval své převratné dílo O revoluci sfér nebeských a tím 
naždy změnil podobu astronomie i lidského myšlení. A os-
madvacetiletý lékař Andreas Vesalius vydal v Bazileji svůj 
sedmidílný anatomický spisek O továrně těla lidského, čili 
první ilustrovanou anatomickou učebnici, po jejímž vy-
dání umění léčitelské konečně přestalo být založeno na 
zastaralých poznatcích antiky a středověku, nýbrž na ná-
zorných ilustrovaných příkladech získaných během pitev 
skutečných těl nebožtíků.

Španělé říkají „annus mirabilis“ roku 1492, protože do něj 
spadá dobytí Granady, objevení Ameriky a byla pod názvem 
Gramatika kastilštiny vydána první gramatika španělského 
jazyka. tím byl úspěšně položen základ pro vznik na takřka 
tři staletí největší říše světa.

Angličané považují za rok zázraků rok 1666. Není tomu 
tak proto, že klasický vzdělanec vidí zápis tohoto letopočtu 
pomocí římských číslic jako čistou sestupku MdcLXVI. Není 
tomu tak ani proto, že číslo 666 může být pro nepřátele 
víry číslo magické. toho roku vyhořel Londýn, v němž pak 
architekt christopher Wren postavil nové dominanty jako 
například katedrálu sv. pavla. že to nebyl špatný architekt, 
svědčí mimo jiné i to, že Wrenova knihovna na trinity col-
lege v cambridge dodnes nepotřebovala žádné dramatičtější 
stavební úpravy a její studovna svému účelu pro studenty 
a profesory slouží dodnes. 

Básník John dryden spatřil jako dobré znamení, že přes 
všechnu hrůzu se v roce 666 Bůh rozhodl Anglii ničím dalším 
netrestat a ta si na moři vydobyla na Holandsku cenné 
vítězství a budoucí námořní nadvládu. 
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 Jeden z četných příkladů vzácné nestrannosti: posuzujeme 
stejně jak arabského protivníka, tak arabského spojence. Vůbec 
se přitom nebere v potaz, že za rozpoutání války většinou 
nemohou jednotlivé národy, ale ti, kdo jim vládnou. Existovalo, 
abychom pravdu řekli, i krátké období, kdy jsme uvěřili iluzi, 
že také „lidové masy“ do toho mají co mluvit, že jsou schopny 
samostatně jednat proti vůli vládních či policejních autorit – 
příklady Maďarska, Československa, polska byly možná pozi-
tivní, ale bohužel podobné epizody byly a zůstaly ojedinělé.

 pokud se vrátím k oné otázce, již mi položili po telefonu, 
myslím, že mohu tvrdit, že k prosazení určitého oděvu nebo 
módy většinou dojde, když pochází ze zemí, prostředí či insti-
tucí, jež mají v příslušné době své „mytopoetické kouzlo“. 

 Jako příklad můžeme uvést zálibu v jistém typu anglosas-
kého odívání: dost dlouhou dobu hlavně v předválečném 
období vzhlížela pánská elegance k Velké Británii jako 
k nejvyššímu vzoru hodnému napodobování; přejímal se nejen 
způsob odívání, ale i některé ceremoniály: od pití čaje po golf, 
od kožených předmětů po skotské látky. tehdy představovala 
tato země nejsilnější světové impérium, jež pak po druhé 
světové válce neadekvátně nahradil zaoceánský plebejský 
zbohatlický bratranec. Bylo tedy logické, že „evropský snobis-
mus“ se obracel k modelu zvyků a mravů „commonwealthu” 
jako k nejlepšímu a nejpřitažlivějšímu vzoru.

 po druhé světové válce došlo k snadno pochopitel-
né invazi amerických předmětů a symbolů: ochotně 
se přijímalo to, co nabízela či zdánlivě „darovala“ (viz 
Marshallův plán) velká vítězná mocnost, a začaly se na-
podobovat i její mravy a způsoby. podobné okouzlení, 
i když v omezenější míře kvůli vzdálenosti a odlišnosti 
tradic a zvyků, vládlo později v souvislosti s Japonskem: 
jednalo se o ekonomicky vyspělou a mocnou zemi, jež byla 
hodna obdivu a uznání kvůli svým technicky dokonalým 
výrobkům (všechny ty perfektní složité elektronické 
hračičky) a také kvůli svým exotickým rituálům (jóga, 
zen, ikebana). Jaký bude další cíl našich snobských a kon-
zumních ambicí? Jaký způsob života, styl oblékání či 
bytového zařízení budeme připraveni napodobovat a po 
kom se budeme chtít opičit?

 Jak jsem řekl: jistě to nebude Střední východ, na nějž 
se alespoň v současné době pohlíží podezíravě, nebo 

objevovat jako příklad mistrovského stylu vědeckého pojed-
nání a non-fiction literatury po boku textů Eliotových nebo 
Joyceových. Jako první tak učinil básník Herbert Read, 
autor knih jako Art and Industry (Umění a průmysl, 1934), 
Education Through Art (Vzdělávání uměním, 1954), ve své 
vlivné knize English prose Style již v prvním vydání z roku 
1928.

LAdISLAV ČUMBA
WIttGENStEINOVA KNIHA FAKtů
Skutečnost 2013

ROZHOVOR  A MEdAILON 
NA JINéM MíStě V Bædekru

SO 4. 10. / 13:30—14:30
ČtENI Z KNIH, KtERé NEVYŠLY
Čítárna Střelnice

GILLO dORFLES
JE NA ČASE, ABY EVROpA ZAČALA 
NApOdOBOVAt SEBE SAMU

při jednom z těch zatracených telefonických interview se 
mne ptali, zda si myslím, že krize v perském zálivu ovlivní 
naši módu. Odpověděl jsem, že podle mne, pokud pominu 
případné ekonomické důsledky této války, móda nebude 
nijak přímo ovlivněna. Je to úplně něco jiného, než když 
v době „naftové krize“ byly v módě oděvy inspirované arab-
ským světem: tuniky, rozevláté šaty a kalhoty, turbany.

 proč jsem takto odpověděl? protože móda evidentně 
následuje a povzbuzuje vše, co je nějakým způsobem v popředí 
zájmu a předmětem sympatií. V citovaném případě je málo 
pravděpodobné, že by „kostýmy“ ze Středního východu budi-
ly nějaké sympatie: lidé neprojevují dostatek soucitu s tím 
množstvím nevinných, kteří jsou masakrováni leteckými útoky 
(ať už je provádí kdokoli), a místo aby se snažili pochopit 
mentalitu oněch národů, odmítají ji bez nějakého velkého 
rozlišování. 
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varovné boží slovo za jeho váhavost a vyšel, co ti dva druzí 
mohli říct. Kráčel, připraven na vše, ven do ohnivého počasí, 
do zuřivosti bouře, do potopy mraků; pomalu, neochotně 
ho ti dva následovali. 

Hučelo a burácelo a ječelo, jako by se měly tyto tóny slít 
v poslední polnici, která zvěstuje zánik světa, ohnivé snopy 
padaly na vesnici, jako by měla každá chaloupka vzplanout; 
avšak služebník toho, jenž dává hromu svůj hlas a blesk má 
za svého sluhu, nemá zapotřebí obávat se spolusluhy téhož 
pána; kdo jde boží cestou, může klidně božím bouřím svěřit 
své bytí. proto kněz kráčel nebojácně nečasem ke kostelnímu 
svahu, posvěcené svaté zbraně nesl s sebou, u Boha bylo 
jeho srdce. Ale ne se stejnou odvahou ho následovali ti dva, 
neboť nikoliv na stejném místě byla jejich srdce; nechtěli 
dolů z kostelní cesty, ne v takovém počasí, ne v pozdní noci, 
a Hans měl ještě zvláštní důvod, proč si to nepřál. prosili 
kněze, aby se vrátili, aby šli po jiných cestách, Hans znal 
bližší, kostelník lepší, oba varovali před vodami v údolí, na-
bobtnalou zelení. Ale kněz neslyšel, jejich řečí nedbal. Hnán 
zázračným nutkáním, spěchal na křídlech modlitby ke ko-
stelní cestě, jeho noha nenarazila na žádný kámen, jeho oko 
nebylo oslepeno žádným bleskem; roztřeseni a daleko za 
ním, chráněni, jak se domnívali, tím nejsvětějším, co kněz 
sám nesl, ho Hans a kostelník následovali. 

Když ale vystoupali k vesnici, kde se úbočí svažuje do údolí, 
kněz se náhle zastavil a zaclonil si rukou oči. pod kapličkou 
v záři blesku prokmitává červené péro, knězovo ostré oko 
vidí vyčnívat ze zeleného křoví černou hlavu, na ní se kymácí 
červené péro. A když hledí ještě déle, vidí na protější stráni 
v nejprudším pohybu odlétat podivnou postavu s tmavou hla-
vou, jakoby hnanou nejdivočejším náporem větru, na hlavě 
se kolébá červené péro, podobno jakési vlajce. 

tu v knězi vzplálo bojové nutkání, které jakmile cítí 
satanáše, dostavuje se k těm, kdo jsou srdce zasvěceného 
Bohu, jako když přichází popud do obilného zrna, když do 
něj vniká život, jako když vniká do květiny, když se má roz-
vít, jako když vchází do hrdiny, když jeho nepřítel tasí meč. 
A jako žíznivý do chladných vln toku, jako hrdina do bitvy 
se vrhl kněz dolů z úbočí, vrhl se do nejodvážnějšího boje, 
hnal se mezi zelenáče a Kristýnu, jež měla právě v úmys-
lu vložit novorozeně do rukou druhých. Vrhá mezi ně tři 

přinejmenším s trapnou arogancí. Jistě to už nebudou 
Spojené státy, vzhledem k tomu, že poté, co zmizela eu-
forie z Reaganovy éry, přestaly být vzorem hodným násle-
dování – je to země, jejíž pozlátko se i díky recesi, která zde 
vládne, již hodně přestalo lesknout. A tím méně se bude 
napodobovat evropský Východ, poté co se perestrojka okou-
kala a poté co se na výsluní zájmu nakrátko objevily a zase 
zapadly matrjošky a pár kožešinových ušanek.

 Nezbývá zkrátka nic jiného než sama Evropa. Stará Evropa. 
pro náš rozervaný kontinent přišel okamžik, kdy bychom měli 
čerpat sílu z našich zvyků a tradic, z mravů a mód, z našeho 
vlastního umění, z vlastní kultury. Skutečnost, že móda, nejen 
pokud jde o oblečení, ale i o užitkové předměty a bytové 
zařízení, vznikla ve dvacátém století ve Francii, následně 
pronikla do Skandinávie (hlavně pokud jde o bytové zařízení) 
a prosadila se poté v Itálii (v oblasti designu a odívání), by nás 
měla vést k zamyšlení, zda nyní nepřísluší právě Evropě, spíše 
než Americe či Asii, aby určovala v přítomnosti a nejbližší 
budoucnosti pravidla v oblasti stylu a umění. Nemíním to 
samozřejmě jako proroctví, spíše jako přání. dokonce jako 
přání mnohem závažnější a opodstatněnější, než by se mohlo 
zdát.

GILLO dORFLES — (NOVÁ) MódA MódY
Rubato 2014

NAKLAdAtELStVí RUBAtO
Velký sál Střelnice

JEREMIAS GOttHELF
ČERNý pAVOUK (ÚRYVEK)

Když tak náhle a mocně vypukla válka mraků, kněz kostel-
níkovi neodpověděl, ale neposadil se, přepadla ho stále sílící 
úzkost. Zmocnilo se ho nutkání vyrazit ven do běsnění živlů, 
ale kvůli svým druhům váhal. Náhle se mu však zdálo, že 
slyší skrze hrom v úděsném hlasu ženy naříkání, pronikající 
do morku kostí. tu se mu náhle zjevil hrom jako strašné, 
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a spěchal domů; svaté zbraně chtěl jako věrný bojovník odnést 
tam, kam patřily, aby je po něm mohl použít někdo jiný. Značně 
mu otekla paže, černé boule se nadouvaly stále víc a víc, bo-
joval se smrtelnou zemdleností, ale nepodlehl jí. 

Když přišel ke kostelní cestě, spatřil Hanse, bezbožného 
otce, o němž se nevědělo, kde zůstal, ležet uprostřed cesty na 
zádech v trávě. tvář měl hodně oteklou a zčernalou ohněm, 
v jejím středu seděl velký, černý, úděsný pavouk. Když farář 
přišel, pavouk se nadmul, chlupy na jeho hřbetu se jedovatě 
vztyčily, oči zíraly rozezleně a jiskřivě na kněze; připomínalo to 
kočku, když se chystá ke skoku tváří v tvář úhlavnímu nepříteli. 
Kněz pronesl účinná slova, pozvedl posvátné zbraně, pavouk 
byl jat hrůzou, po svých dlouhých nohách slezl z černého 
Hansova obličeje a ztratil se v syčící trávě. 

JEREMIAS GOttHELF — ČERNý pAVOUK
Volvox Globator 2013, překlad M. Stuchl

NAKLAdAtELStVí VOLVOX GLOBAtOR
Velký sál Střelnice

pAVLíNA BRZÁKOVÁ
pIZdA NA VětVIČcE SEděLA...

V lese na břehu řeky stálo několik čumů. V létě ženské 
sušily maso, vydělávaly kůže a šily zimní oděv a koberce 
–  kumalany. dojily sobice a sbíraly jahody. Mužští rybařili, 
dělali loďky z březové kůry, zakládali dýmoviště, aby se měli 
sobi kde skrýt před bodavým hmyzem. V zimě přeháněli 
stáda z jednoho tábořiště na druhé a prohlíželi pasti.

Byl začátek podzimu. Jeden beje z tábora od řeky sedl 
na soba, a že pojede na lov. Když minul rašeliniště, uslyšel 
nářek. diví se, co to může být, takový nářek jaktěživ neslyšel 
– možná ženský hlas, kdo ví. Vydal se tím směrem, od-
kud nářek vycházel. Najednou kouká, stojí tam strom a na 
větvičce se něco hýbe...

„E, e, e, e, to je zima, to je zima!“ naříká ten hlásek. „Asi 
zmrz nu, brzo umřu!“ 

nejposvátnější jména, drží zelenáči to nejsvatější u obličeje, 
kropí dítě svěcenou vodou a zasahuje současně i Kristýnu. 
S děsným bolestným sténáním odtud zelenáč mizí, coby 
ohnivě červená šmouha sebou škubl, až ho země spolkla; 
pokropena svěcenou vodou scvrkává se Kristýna s úděsným 
syčením jak vlna v ohni, jak vápno ve vodě, smršťuje se 
syčíc, plameny chrlíc až do černého, vysoce nadmutého, 
hrůzyplného pavouka v jejím obličeji, smršťuje se s ním, 
zasyčí do něj, a on nyní, vzdoruje jedem, sedí vzpurně přímo 
na dítěti a z očí mu srší hněvivé pohledy proti knězi. ten na 
něj stříkne svěcenou vodu, zasyčí to jako obyčejná voda na 
rozžhaveném kameni. pavouk se pořád zvětšuje, stále více 
roztahuje na dítěti své černé nohy, ještě jedovatěji zírá na 
kněze; ten po něm sáhne s odvahou horoucí víry statečnou 
rukou. Je to, jako by sáhl do pálivých žihadel, ale neotřesen 
pavouka pevně uchopí, havěť odmrští, uchopí dítě a bez 
meškání s ním spěchá k matce. 

Když byl knězův zápas ukončen, utišil se i souboj mraků, 
spěchaly opět do svých temných komor; brzy se údolí, 
v němž krátce předtím zuřila nejdivočejší bitva, zatřpytilo 
pokojným světlem hvězd. téměř bez dechu přispěchal kněz 
do domu, v němž se započal ten násilný čin vůči matce 
a dítěti. tam byla matka ještě v bezvědomí, s pronikavým 
výkřikem obnovila svůj život; vedle ní seděla modlící se 
stařena, důvěřujíc v Boha, že je mocnější než zlý ďábel. 
S dítětem kněz přinesl matce zpět i život; když, probouzejíc 
se, opět spatřila své děťátko, zmocnila se jí blaženost, jakou 
znají pouze andělé v nebi. Na matčiných rukou kněz dítě 
pokřtil ve jménu Boha Otce, Syna a ducha svatého. A nyní 
byla ďáblovi vyrvána moc navždy, pokud by se nechtělo 
odevzdat mu ji dobrovolně. Ale před tím je ochraňoval Bůh, 
do jehož moci byla právě nyní odevzdána duše dítěte, zatím-
co jeho tělo zůstalo otráveno pavoukem. Brzy se duše dítěte 
znovu rozloučila, tělíčko bylo poznamenáno jakoby ohnivými 
skvrnami. Nebohá matka sice plakala, ale kde jedna část 
odejde tam, kam náleží, k Bohu duše, do země tělo, tam se 
dostaví útěcha, dříve tomu, později onomu. 

Jakmile kněz zakončil svůj svatý úřad, začal pociťovat 
zvláštní pálení v paži a v ruce, jimiž pavouka odmrštil. Na 
ruce spatřil malé černé skvrny, zřetelně se zvětšovaly a na-
tékaly, smrtelná hrůza se mu vlévala do srdce. požehnal ženám 
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žena mě chtěla spálit. do ohně mě vhodila! Jen tak tak, že 
jsem vyvázla. Zab ji!“ 

Beje, jak to uslyšel, vyskočil na nohy a ženu jednou ra-
nou zabil. A bylo to! 

Nazítří se celé tábořiště chystalo na cestu... ženské ba-
lily věci, mužští hnali stádo na nové tábořiště. Jejich ženy 
měly s věcmi při jet za nimi. 

pizda se radovala, poskakovala kolem čumu jako žabka. 
Nedě lala nic, protože ani nic neuměla. dovedla jen sedět 
v kalhotách a spát. 

Když přehnal beje soby na nové tábořiště, čekal, až jeho 
krás ná pizda dorazí. Čekal dlouho, díval se do dálky, pak to 
nevydržel a že jí pojede naproti. Osedlal si učaga a vyjel. 
Když přijel na staré tábořiště, kouká, jeho čum tam pořád 
stojí, kolem něj poházený kabel a sobi bůhvíkde. A pizda? 
Ležela v čumu a spala.

tu si beje vzpomněl na svou ženu a hořce zaplakal. pak 
šel, vzbudil pizdu, položil si ji do kalhot a všechno udělal 
sám. Složil věci do kabel, chytil soby, osedlal je, rozebral 
čum a vydal se do nového tábořiště.

A tak to na světě chodí:
co máme, toho si nevážíme, a když to pak ztratíme, tak 

pláčem!

SO 4. 10. / 11:00
pAVLíNA BRZÁKOVÁ
Dětský klub Janíček, Klokotská 116

pAVLíNA BRZÁKOVÁ 
*1972 v Městci Králové
Etnoložka, spisovatelka a redaktorka vystudovala obor 
etnologie na FF UK. Zabývá se studiem kultur sibiřských 
kočovných pastevců, především Evenků a Něnců, působila 
v jihosibiřské republice tuva. Jako redaktorka nebo 
šéfredaktorka prošla řadou časopisů (Regena, dotek, Literární 
noviny, Mateřídouška), od roku 2003 působí jako šéfredaktorka 
měsíčníku Regenerace. Je držitelkou ceny Josefa Hlávky. 
Literatura Goromomo goroló (1996), Jamtana (1997), Průvodce 
automatickou kresbou (1997), Stíny na kupecké stezce (2000), Cesta 
medvěda (2002), Modřínová duše (2004), Dědeček Oge (2004), 
Až odejdu za horu (2004), Co přináší vítr (2005), Dva světy 
(2008), Helinda a Klekánice (2009), Štěstí tady a teď (2009).
http://www.pavlinabrzakova.com/

Beje šel blíž, aby se líp podíval, a ona tam sedí samotná... 
pizda. Krásná byla, to se musí nechat. Ale kde se tam vzala?

„Vezmi mě s sebou,“ začala škemrat pizda. „Když mě tu 
necháš, zmrznu a umřu. A to by byla škoda, no ne?“

Muž se zamyslel, pak natáhl ruku a pizdu z větvičky sun-
dal. 

„Kam tě ale dám?“ přemýšlel beje a pak si dal pizdu do 
rukavice. 

pizda se však rozkřikla: „Ne! Vytáhni mě z té rukavice! co-
pak mě chceš dočista zabít? Víš, jak mě to bude bolet?“ 

„dobrá!“ řekl muž a pizdu vyndal. Ale kam s ní? položil 
ji tedy do čepice. 

pizda se dala do křiku: „Ne! Nedávej mě do čepice! copak 
mě chceš dočista udusit? dej mě pryč!“ 

Muž vytáhl pizdu z čepice a dal si ji do podpaží. pizda se 
dala znovu do křiku. 

„co tě jenom napadlo, dávat mě do podpaží? Vždyť mě 
celou zpotíš!“

„Ale kam tě mám dát?“ zeptal se beje.
„dej si mě do kalhot, tam je to nejlepší!“ poradila mu pizda. 
Beje udělal, jak řekla.
pizda se zaradovala: „to je dobře! to je teplo! A jak sladko...“ 
A ten beje byl taky rád.
Muž s pizdou v kalhotách usedl na soba a vrátil se zpátky do 

tábořiště. Když zašel do svého čumu, neřekl ani slova a lehl si, 
ani nevečeřel. žena se divila, že nemá hlad a že jde rovnou spát, 
ale on jí odpověděl, že únavou sotva stojí na nohou a vlezl do 
spacího pytle. Ráno se vzbudil a měl se k odchodu – ani nep-
osnídal. žena posmutněla, cítila, že se v lese něco přihodilo.

Když se večer vrátil muž z lovu, zase nic nejedl, nemluvil 
a šel spát. Ráno mlčky vstal, ani kožešinu po sobě neukli-
dil a byl pryč. 

žena vzala kožešinu, že z ní vyklepe prach, ale jen co ji 
nad zdvihla, něco z ní vypadlo. A přímo do ohniště. žena se 
polekala a vykřikla: „co to je?!“ 

A ona se tam v plamenech kroutí pizda. Skáče jak žabka, 
svíjí se bolestí a naříká: „Au! to mě to bolí, to mě to pálí!“ 

pak ale vyskočila a hop! už je zase v posteli. Schovala se 
pod kožešinu a ztichla. 

Večer se beje vrátil domů. Zase ani muk a rovnou do 
postele a spát. pizda se k němu přitiskla a žaluje: „tvoje 
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mi Vinnetou splynul s Králem Šumavy; ostatně stalo se to 
i mnoha dalším klukům v mém okolí.

V létě nás rodiče posílali do pionýrských táborů, jeden 
takový byl i v Nové peci u Lipenské vodní nádrže. pionýři, 
mladí strážci hranic, drželi noční hlídky a tu a tam zahl-
édli někoho procházet kolem, dotyčný měl většinou na 
zádech batoh a mizel v lesním porostu. povinností hlídky 
bylo ihned volat na poplach. pohraniční stráž a speciálně 
vycvičení psi pak vyrazili po stopě. Ráno byla během nástu-
pu pionýrská hlídka vyznamenána za pomoc při dopadení 
narušitele… že se jednalo většinou o nějakého trampa, 
nebylo důležité.

Když mi bylo dvanáct let, osmdesátá léta minulého sto-
letí se blížila do své poloviny a já už znal pěkný kus Šumavy 
jako své boty. dostala se mi v té době do rukou kniha For-
resta cartera Odvedu vás do Sierry Madre, v níž autor vel-
mi naturalisticky popisuje genocidu na apačském národu. 
A protože mi táta vyprávěl o padesátých letech a o všem, 
co se na šumavské hranici odehrávalo, propojil se mi v tu 
chvíli příběh šamana a válečníka Geronima s legendárním 
Králem Šumavy. Bylo mi dvanáct a má fantazie neznala 
mezí. představoval jsem si pohoří Sierry Madre a jeho kaňony 
jako lesy pod Boubínem. Z knihy sice sálá horko pouště, 
ale opakuji – má fantazie neznala mezí: Hasil, stejně jako 
Geronimo, vedl v mých očích záškodnickou až partyzánskou 
válku, spravedlivou válku, a já měl tehdy díky mayovkám 
a foglarovkám silně vyvinutý smysl pro spravedlnost.

pod vlivem četby jsem se vydal na válečnou stezku 
a stal se bojovníkem. Vyrážel jsem směrem k Černé hoře, 
běžel, abych se svým hrdinům vyrovnal vytrvalostí a ry-
chlostí, plazil se, aby mě hraničáři nezahlédli, stal jsem se 
zvědem a stopařem zároveň, byl jsem kurýrem, co nese 
důležité tajné depeše. Už tehdy jsem tušil, že v té jejich 
Československé lidové armádě sloužit nechci, že nechci 
držet hlídku na čáře a střílet po lidech, kteří utíkají pryč, 
že nechci přísahat věrnost tomu, komu nevěřím. Byl jsem 
tak iniciován ve světě paradoxů do role tichého nepřítele, 
spícího agenta, jak by oni sami řekli. pak jsem se dostal až 
k Záblatí a řepešínskému mlýnu, zastavil se na chvíli na 
samotě třemšín u Samrhelovic statku, abych se vydýchal 
a napil vody z kamenného žlabu. tady mě zastihl muž, co 

dAVId JAN žÁK
pO StOpÁcH KRÁLE ŠUMAVY

O tom, kdo byl Král Šumavy, o Josefu Hasilovi, o útěcích 
před komunisty, o teroru, který v padesátých letech v zemi 
nastolili, o tom všem jsem poprvé slyšel, když mi bylo asi 
pět. táta mému staršímu bratrovi vysvětloval, že to, co mu 
říkají ve škole, není vždycky pravda. Moje generace, která 
bývá označována jako „Husákovy děti“, měla z takových 
odhalení v hlavách zpočátku zmatek. Srpen 1968 najednou 
nebyl bratrskou pomocí, ale obyčejnou okupací. Esenbáci 
nebyli jenom poslušnými vykonavateli komunistické moci, 
ale i bojovníky proti ní. A dosavadní jistoty přednášené nám 
ve škole a současně sebevědomě hlásané rozhlasem, televizí 
a tiskem dostávaly povážlivé trhliny.

doba normalizace, v níž jsme vyrůstali, pro mě tak zna-
menala donekonečna proklamované přátelství se Sovětským 
svazem na věčné časy, rudé prapory, srpy a kladiva, mávátka 
na prvního máje, výzdobu oken při všech výročích, pietní 
akty, cvičení spřátelených armád Varšavské smlouvy, ale 
i otcovské nadávky na stávající režim a mateřské prosby, 
aby se nic z toho, co se říká doma, nedostalo ven mezi lidi. 
protože něco jiného se říká tam, něco jiného tady. Vyrůstali 
jsme ve schizofrenním světě, ve vnitřní emigraci – na jedné 
straně stáli rodiče a rodina, na druhé učitelé, vychovatelé 
a funkcionáři pionýra, SSM, KSČ či Svazarmu. A pokud 
někdo z nás neměl zrovna za vzor pavlíka Morozova a nešel 
své rodiče udat, pak jeho vztah k socialistické vlasti začal 
časem nabývat chladnějších podob.

Když jsem byl náctiletým klukem, o politiku jsem se neza-
jímal. Samozřejmě pro mě bylo důležitější, kdy vyrazím brus-
lit nebo sáňkovat, jestli je kolo správně seštelované a zda 
mě rodiče o víkendu pustí na oddílovou akci. Místo o hr-
dinech socialismu jsem četl verneovky, kodovky a mayovky 
a zbožňoval jsem Vinnetoua. Většinu volných chvil jsem 
mohl trávit v lesích za prachaticemi, Vimperkem, Volary, 
koupal se v Husinecké přehradě a v chladné Blanici. právě 
tady mi místní lidé poprvé vyprávěli o bratrech Hasilech, 
o přestřelkách a převáděčských stezkách. Není divu, že 
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klapek, pro spisovatele a mandariny 40 000 a podél 
klávesnice se jezdí v rikše.
drazemilený, posílám ti jeden výtisk posudku o žalující 
zemi ve zpracování „p. Čermáka“ – nebudu k tomu už nic 
psát, protože všechno je v tom posudku, jehož originál 
posílám Reimannovi. Vcelku vidím, že je to dobrý, dialogy 
jsou zlepšený. Já si teď vypíšu za sebou scény, jak jsou 
seřazený a budu v tom študovat. Až přijedu (myslím, že 
to tenhle tejden bude, protože se rozpoutá velká bytová 
akce a choť bude přivlečena za ucho, aby si laskavě byt 
prohlédla), mohli bychom to probrat obraz za obrazem a už 
definitivně je schvalovat a pozměňovat pro scénář. Já bych 
se do scénáře pustil – jenom je potřebí toho schválení, aby 
se scénář nepsal zbytečně – to je opravdu škoda práce.
Vcelku bych řekl, že mě to příjemně překvapilo, protože 
jak jsem do toho nakukoval tenkrát, nějak se mi to 
nelíbilo, kdežto vcelku to vypadá docela dobře. to přílišné 
kolaborantství Čepelákovo je celkem nepatrná závada, 
která se dá ihned odstranit pozměněním jeho výroků, 
v nichž bude opatrnější. tam se mi líbí to lezení po 
čtyrech a jiné tuposti (hostina), což všechno výtečně 
dokreslí tu zhovadilou tupost těch dobytků.
Nuž tedy nořím se do dalšího dumání a ponechávám tě 
tvým vlastním dumám.
S čínským národním pozdravem „a-ho-ing“ 

tvůj do nejdelší smrti
Jarouš.

V Joséfkově dne 21. října 1945.

Mistře, příteli a šéfe,
nechovej obav, že jsem se ztratil. Já tady pokám. 
„pokati“ jest sloveso od slova „pokání“. Já pokám po tom 
nemravným outerku. prozřetelnost usoudila, že pokání 
musí být kruté a nelítostné a rozhodla se, že kromě 
pití mě taky odnaučí kouřit. Jeden pán totiž mi slíbil, 
že mi sežene kouření. dal jsem mu na to 3600 K, což 
obnášelo 300 kusů. A von mi přinese 300 cigaret druhu 
dětva. Jestli nevíš, co to je, tak si to nepřej poznat. tak 
teď kouřím ty dětvy a myslím si, že Sv. Jan Křtitel, co 

tu v té době žil. Znal mě, jak by ne, na malém městě a na 
vesnicích zná přeci každý každého. Stál u jediné budovy, 
co zůstala, jinak byly kolem ruiny, a ukázal mi kulky, které 
nožem vydlabal z trámů ve zdivu. tady se střílelo, tady se 
skrýval Král Šumavy, tady žila rodina Starých. Ale už je to 
dávno, všichni skončili v lágru a po osmašedesátém v cizině, 
na Západě. Ale Hasila nikdy nedostali. Nikdy! A já se zno-
vu vžíval do role zvěda, znovu jsem běžel lesem, větve mě 
šlehaly do tváře, ale já nepolevoval, protože jsem musel 
doběhnout svou dobu, předhonit ji, být stále ve střehu.

dAVId JAN žÁK, RUdOLF KALČíK — KRÁL ŠUMAVY
Labyrint 2013

NAKLAdAtELStVí LABYRINt
Velký sál Střelnice

Z KORESpONdENcE 
MARtINA FRIČE 
A JAROSLAV žÁKA 
(1938–1948)

V Jo-kongu, Zátoka ptáčat
25. měsíce vadnoucích listů
v roce 1. po pádu dynastie
Ha-cha

Mléčný stařec Ya-ro-uš líbá na vous 
druha svých dětských her starce Mac-Fri-kinga. 

Motto:
V jasmínu loubí sedím u mlíka,
namísto opice mne trápí kolika
Li-po.

Já bych psal dál čínsky, ale trvalo by to moc dlouho a pak 
nemám čínskej stroj s vobrázkama. Čínskej stroj má tisíc 
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a to je ten americkej standard, já mám rači tři míchaný 
vejce na špeku s chlebem), tedy jaksi vopožděně, ale to 
se stalo tím pádem, že do soboty jsem čaroval na babičce 
– s babičkou si člověk vyhraje, byť i byla neárijská, až mi 
z toho naroste plnovous, byť byl by bílý.
co děláš, jak se máš a jiné podobné dotazy – odpovědi 
si připrav, až přijedu a to bude buď posledního dubna, 
nebo druhého května. Zvědavost mě samozřejmě jímá, 
jak se teď vyjádřej naši učení dramaturgové o druhé 
verzi Čapka, předem se nutno připravit na to, že to zase 
sepsujou a obrnit se bojovným postojem.
Já sem teď člověk cudnej, povětšině se ukrývám ve 
své pracovně, protože mám ve správě většinu zubů, 
což je celkem asi vosm kusů, ale dílo se daří a doufám, 
že už za týden bych mohl hrát v německé veselohře, 
kde, jak známo, je hlavní efekt kousání do prdele. 
Kdybys během týdne potřeboval něco literárního, 
nějaké úpravy scénosledu a podobně, račiž poslat sem, 
do soboty času milion a i chudozubec může vyvinout 
plodné tvůrčí úsilí.

Zatím tě zdravím včetně rodinky a doufám, že mi do 1. 
V. na Slovensko neujedeš.

tvůj trvale optimistickej Jarouš.

drahý cestovateli!
prosím tě, žiješ? žiješ v Josefově Na ptákách?
řekni mi, co je s tebou! Odmlčel si se sakramentsky. Já 
měl mnoho důvodů, proč jsem nepsal.
Za prvé jsem nevěděl kam.
Za druhé tam nebyla k dostání (na Slovensku) ani 
pohlednice.
teď jsem v ateliéru s filmem Varúj…! a zároveň připravuji 
Čapka. dnes vezu Martu do sanatoria na dobříš, protože 
se nervově zhroutila a přidalo se k tomu ještě srdce. 
Budu jezdit každý den po filmování za ní a ráno zase 
do ateliéru. Jsem zvědav, jak dlouho to vydržím, neboť 
poměry na Slovensku mě dorazily.
Jardo, napiš a potěš starého druha nad hrobem, a kdyby 
mě to v šišce puklo, přijď se (to se dozvíš v novinách) 
podívat na bláznivého staříka.

byl na poušti a jed tam kořínky, byl na tom vo moc líp 
než já, protože tam neměl dětvy. Je velký štěstí, že 
Gestapo neznalo dětvy, protože by byli i z největších 
hrdinů hladce vynutili jakoukoli výpověď po pouhých 
třech šlucích. tak to by bylo všecko o tom pokání. že 
nechlastám, o tom jistě nepochybuješ. Já myslím, že 
každýmu nenapravitelnýmu alkoholikovi by se mělo stát 
to co mně a byl by vyléčenej. 
(...)
co říkáš Emilovi, jak postupně blbne? teď už prej, podle 
referátku ve Svobodném Slově, mluví jen o sobě a vykládá 
dělníkům, co má práce a kolik kde bere honoráře. Von 
jednou – jestli ho mezitím někdo nezabalí do studeného 
lajntuchu a nenechá pár dní vypotit, – jednou vyleze na 
pódium a řekne: „Hitler nebyl nic, já jsem jedinej pravej 
vůdce árijskýho lidstva!“ Škoda ho, moh‘ si nechat to 
divadlo, co zbylo a udělat z něho dobrou, avantgardní 
scénu. Holt oběť vlastní slávy.
tak milej Máčku, abys věděl, přestávám v úterý oficielně 
pokat a jedu do Bydžova řečnit k mládeži. Votamduď 
ve středu ráno do prahy, abych tě objal, jestli ses mě 
mezitím nezřek‘, protože jsem bídný čuně.
co říkáš tý legraci s valutou? My, milionáři, holt budeme 
poškozený. Já vím, že se taky celej třeseš a furt se 
nemůžeš dopočítat těch spořitelních knížek. Je to velká 
nespravedlnost vůči nám, majetníkům.
Vše ostatní srdečně ústně.
Stydlivě se poroučí milostivé paní 
a tebe zavile celuje

tvoje kvartální čuně
Jarouš.

p. S. příští kvartál cirka za tři neděle. Heslo: „Eště jeden 
takovej voňavej koňak a sem ztracejen!“ 

V Josefově, 22. dubna 1946.

Vaše vysokorežisérstvo,
račte přijmout přání veselých vajec se šunkou v piksle 
s ovesnejma vločkama a štolverkama (10 bodů je na to 
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13. století zachovalo jen málo zmínek, většinou v závětích. 
Významný odkaz ve výši 1 000 sous pro menší bratry vzešel 
například z poslední vůle bohatého měšťana pontia de capit-
edenerio v březnu 1229. Lze usuzovat, že františkáni byli 
v Okcitánii velmi ceněni. 

druhý papežův „model“ postupu proti katarům sou-
visel s domi nikány. dominikův řád, založený v toulouse 
a zaměřený na kazatel ství, shromáždil mezitím řadu učených 
právníků a teologů, kteří byli obeznámeni s problémem ka-
tarství. řádové domy už delší dobu vzni kaly ve většině 
evropských velkoměst. V římě se zrodil nápad vytvářet 
nové „mobilní“ soudy proti heretikům, jejichž členové by 
měli nezá visle na místních biskupech veškeré pravomoci 
k vypátrání, souzení a trestání heretiků. Forma procesů tu 
byla zjednodušena, možnosti obhajoby podezřelých omezené, 
přičemž všechny místní úřady byly nuceny ke spolupráci. 
Zrodila se inkvizice. Hlavy dominikánských pro vincií byly 
pověřeny výběrem vhodných bratří, kteří by v budoucnu 
vystupovali proti herezi jako mimořádní soudci a měli v ru-
kou mno hem větší právní kompetence než biskupové. Jak 
dokazují události následujících let v toulouse a v Okcitánii, 
převzali tím dominikovi nástupci († 1222) značnou zátěž, 
která od nich často vyžadovala velké oběti. Nelze přitom 
přehlížet, že dominikáni byli už kvůli bývalému blízkému 
spojení se Šimonem z Montfortu mnoha Okcitánci sledo-
váni s nedůvěrou. 

Šťastnou náhodou, k nimž v historiografii občas dochází, 
jsou v krát ké kronice toulouského dominikána Viléma pel-
hissona, která zahrnuje pouze období let 1229–1244, zachy-
ceny začátky inkvizice v toulouse. Vilém začíná pařížským 
mírem a vyvrací mylný názor mnoha církevních osob, že do 
zemí hraběte z toulouse se vrací klid. S narážkou na budou-
cí události zdůrazňuje, že kataři se tehdy snažili vyvolávat 
v toulouse více nepokojů než kdy předtím v dobách války 
proti albigenským. Na univerzitu vyvolanou v život díky 
pařížské smlouvě přicházelo v této době mnoho učenců 
a studentů z paříže, mezi nimi dominikán Roland z cremo-
ny. po jeho příchodu v roce 1231 došlo podle pelhissona ve 
městě ke skandálu, protože jeden z jeho spolubratří promlu-
vil v kázá ní o tom, že ve městě se stále ještě zdržují katarští 
dokonalí a pořádají tajné schůzky v bývalých farnostech: „to 

co je s bytem? co je s prací tvou spisovatelskou? 
co vůbec děláš?
      
Zdraví a líbá
Mac.
piš do Hodkoviček!
3. listopad 1946

EJ, BOGAtýRE MAKOVIČI, OBRAZOtVORČE
— Z KORESpONdENcE MARtINA FRIČE  
A JAROSLAVA žÁKA
1938-1948
Národní filmový archiv 2014

NÁROdNí FILMOVý ARcHIV
Velký sál Střelnice

JöRG OBERStE
ZROZENí INKVIZIcE 

počátky „svatého oficia inkvizice proti herezi“, jak zněl 
oficiální název tohoto pověstného papežského úřadu, leží 
v toulouse. Válka proti al 

bigenským byla ukončena. církevní věc sice zvítězila 
díky zásahu fran couzského krále, ale primární válečný cíl, 
vymýcení hereze, byl po více než dvaceti letech stále ještě 
v nedohlednu. papež řehoř IX., školený právník, za jehož 
pontifikátu vyšel nový církevní zákoník (Liber extra), vk-
ládal naděje do nových řádů dominikánů a františkánů. Měl 
při tom na mysli dva modely potírání hereze, které by-
ly v budoucnu s úspěchem vyzkoušeny. chudí a hluboce 
zbožní potulní kazatelé františkánského řádu, kteří se sami 
nazývali „menší bratři“, se zdáli nejvhodnější k tomu, aby 
svým důvěryhodným chováním získali katolické církvi nové 
sym patie. Mohli konkurovat katarským dokonalým, jejichž 
kritika mířila vždy proti bohaté a zkorumpované církvi. Vedle 
Arles (1219), Montpel lier a Mirepoix (obě 1220) bylo tou-
louse (1222) čtvrtým městem krizové oblasti, v níž se menší 
bratři usadili. O jejich přijetí obyvatelstvem se v pramenech 
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Raimund VII. poprvé v historii raimundovského rodu osobně 
vyhlásil v křížové chodbě ka tedrály Saint-Etienne podrobná 
nařízení proti heretikům přebývajícím v jeho zemích. Slib 
z paříže ho přinutil, aby podpořil papežův záměr: 
Článek 1 – Všichni baroni, rytíři a úředníci mají svědomitě 

uskuteč ňovat pařížskou smlouvu. 
Článek 2 – proti osobám, které se po koncilu v toulouse 

podílely na aktech pomsty nebo na vzpouře proti 
inkvizici, mají být bez prodlení zahájeny procesy. 

Článek 3 – Města, vesnice a hrady, v nichž budou napříště 
dopadeni heretici, musí kolektivně zaplatit inkvizici 
jako trest daň ve výši jedné hřivny stříbra za každého 
zatčeného. 

Článek 5 – dokonalým hrozí upálení, přívržencům katarů 
zboření jejich domů. 

Článek 6 – Kromě toho přijdou oni a jejich dědicové o ma-
jetky a právní způsobilost. 

Článek 7 – Už pouhý odpor proti inkvizici a odmítnutí po-
moci zna mená trest konfiskace majetku. 

Článek 8 – tresty konfiskace majetku, vydědění a zboření do-
mu platí i pro případy, které budou odhaleny teprve po 
smrti postiženého, pokud budou k dispozici dostatečné 
důkazy. 

Článek 9 – protože přátelé heretiků se před svým odhalením 
často ke škodě fisku zbavují veškerého majetku prode-
jem, dary nebo zastavením, budou v budoucnu všichni 
účastníci takovýchto obchodů ohroženi ztrátou ma-
jetku. 

Článek 11 – Již delší nepřítomnost v místě pobytu bude 
považována za důvod k podezření.

první formální inkviziční proces se v toulouse konal kon-
cem roku 1233. Obžalovaný Jan textor se podle kronikáře pel-
hissona objevil před dominikány s řadou mocných přímluvců. 
Na důkaz svého naprosto ne katarského životního stylu 
vysvětlil Jan soudcům ne bez ironie, že spí se svou ženou, 
jí maso i o svátcích, přísahá a lže. Je tedy dobrý katolík. Ob-
rácený k divákům procesu pak obvinil inkvizitory, že chtějí 
zničit město a jeho obyvatele. Je pochopitelné, že proces 
neměl pro Jana příznivý prů běh. Nakonec byl obviněn z her-
eze, ale jeho popravě zabránilo srocení ve městě, které se 
násilným způsobem obrátilo proti dominikánskému konventu. 

lidi v toulouse velmi popu dilo proti našemu řádu. Radní poté 
pozvali převora našeho konventu na radnici. přikázali mu, 
aby v budoucnu takováto kázání svým mni chům zakázal, 
a pohrozili mu nepříjemnými důsledky v případě, že by se 
ještě jednou kázalo o katarských dokonalých. Když to Ro-
land slyšel, řekl svým bratřím: ‚Nyní musíme proti katarům 
a jejich přívržencům zasahovat tím více.‘ to pak on a mnozí 
další činili s velkou odvahou a energií.“

Městská správa se právem obávala násilných nepokojů, 
kdyby do minikáni nadále veřejně kázali proti katarům. Všichni 
měli ještě v živé paměti odstrašující a kruté tresty z doby 
po skončení koncilu, v lis topadu 1229. Na kazatele však 
zastrašování téměř nepůsobilo. před zraky hraběte Raimunda 
VII. se tak v toulouse vyostřil konflikt, který posléze znamenal 
pro dominikány značné nebezpečí. Náladu ve městě rozbouřila 
i další událost. Mistr Roland dostal zprávu, že vážený měš ťan 
Arnold petri, který byl na smrtelném loži povýšen na kanovní-
ka v Saint-Sernin, přijal před smrtí také katarské consola-
mentum. ta kové případy „dvojí religiozity“ lze v pozdějších 
pramenech najít čas těji. dotyční se tím pokoušeli obejít roz-
por, který vyplýval z katolické a katarské nauky o spáse. co 
kdyby člověk zemřel ve falešné víře? po tomto odhalení se 
Roland s několika bratry kazateli vydal k opatství Saint-Sernin, 
kde nechali mrtvolu exhumovat z křížové chodby kanov níků 
a spálit. podobně radikálně zasáhl i proti dalšímu měšťanovi, 
je hož dům byl navíc zničen dřív, než vykopali a spálili jeho 
mrtvolu na hřbitově Villeneuve. 

proti stále častějším protestům obyvatelstva se do-
minikáni dočkali v březnu 1232 určitého posílení, když byl za 
nástupce zesnulého bis kupa v toulouse zvolen jejich řádový 
bratr Raimund z Faugy. Fulko z toulouse téměř třicet let 
horlivě bojoval za katolickou věc v Okcitánii. Byl považován 
za věrného přítele Šimona z Montfortu a dominikova podpo-
rovatele. V jeho biskupském městě mu tyto skutečnosti po 
celý život přinášely jenom obtíže. V roce 1233 se v prame-
nech poprvé obje vují dva inkvizitoři z řad dominikánů, petr 
Seillanus a Vilém Arnaldi. petr Seillanus pocházel ze staré 
toulouské rodiny a velmi brzy vstoupil do řádu. převor do-
minikánské provincie byl papežskou bulou Ille hu mani 
generis z dubna 1233 vyzván k dalším jmenováním v celé 
Okcitánii. pouhý týden po zveřejnění papežské buly hrabě 
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měnila pacientům bažanky a zametala. Na podzim musela 
před budovou odklízet spadané listí, v zimě sníh. to dělala 
ráda, protože si venku mohla klidně zapálit a zima ji nijak 
nevadila. dále měla na starosti vytírat po příchozích pod-
lahu a namáčet zkrvavená, pokakaná a pozvracená pyžama. 
Ještě pořád ale s penězi nevycházeli. A tehdy se u nich na 
doporučení Magdy Lantosové objevili artisti, kteří hledali 
postel k pronájmu od devíti večer do sedmi ráno. V domě 
se během několika hodin rozšířila zpráva, že k nim přijdou 
bydlet slavní bratři czajkovi. 

Strýčku Joškovi se ten nápad nezamlouval. prohlásil, že 
je vyloučeno, aby se do té jedné cimry s kuchyní vešel ještě 
někdo další, ale tetička jen mávala rukou, ať do toho taťka 
nemluví, poněvadž z toho beztak vždycky byl akorát pěknej 
malér. to zafungovalo, po této poznámce strýček Joška sk-
lopil hlavu a uzavřel se do sebe. 

Sodovkář, který se svým koňským povozem zburcoval 
každé ráno celou ulici a cestou láteřil na kočičí hlavy, zastavil 
jednou odpoledne u jejich domu se dvěma zažloutlými, 
vyřazenými nemocničními postelemi. Na spodní straně 
obou drátěnek byl vyveden nápis: II. int, por-gyn. Když je 
strýček Joška a pan Lantos jednu po druhé šouravě a celí 
rudí táhli do patra, museli co tři metry odpočívat. V ohybu 
schodů hlasitě nadávali, měli co dělat, aby se s železnými 
lůžky nějak vytočili.

první postel nastěhovali za tetiččina halasného in-
struování oknem do pokoje, druhou měli dostrkat do 
kuchyně. Zevnitř bylo slyšet velké manévrování, načež se 
v okně objevila hlava strýčka Jošky. takřka zvesela ozna-
moval tetičce, která čekala na pavlači, že druhá postel se 
dovnitř nevejde. On to hned říkal. Věra a Eda znuděně 
pokukovaly, co se bude dít. 

Eda kouřila a celé to stěhování ji moc nezajímalo. 
tetička, která ji při nočních směnách pravidelně doprová-
zela do pokojů pronikavě páchnoucích krví, hnisem i výkaly, 
věděla přesně, kolik taková nemocniční postel zabere místa 
a že by se dala klidně postavit i na chodbu. Škodolibému 
a upocenému starci řekla jen: – Ale vejde, taťko. Nejprve 
rozzlobeně zamáčkla Edin smradlavý, špatně uhašený nedo-
palek a potom sama vešla do kuchyně, kde začala rozdá-
vat úsečné, krátké povely. Lantos cosi mumlal a zevnitř 

V biskupském žaláři prý Jan nakonec od uvězněných katarů 
přijal consolamentum a o něco později byl společně s nimi 
upálen. Vilém z puylaurens dodává, že inkvizice se zpočátku 
zmocnila několika méně významných lidí, než postupně 
zaútočila i na městské radní. 

Nepřátelské reakce toulousanů na zajetí a odsouzení 
Jana textora poukazují na sílící odpor vůči místní inkvizici, 
jenž se formoval v mno ha okcitánských městech do konce 
13. století. Vilém z puylaurens shr nuje bouřlivé události 
v toulouse období 1234–1236 v jediném odstavci: „po krát-
kém čase se některé vysoce postavené osobnosti města 
dostaly do spárů inkvizice a stalo se, že se vytvořila sk-
upina, která zabránila inkvizici v práci. Byla tak úspěšná, 
že inkvizitoři, biskup a celý konvent bratrů kazatelů na-
konec museli opustit město. co se při tom stalo bis kupovi 
a mnichům, bych z respektu ke svému rodnému městu 
raději zamlčel.“. (chronik 41)

JöRG OBERStE 
„KřížOVÁ VýpRAVA“ pROtI ALBIGENSKýM
Argo 2014, překlad B. pscheidtová

NÁROdNí FILMOVý ARcHIV
Velký sál Střelnice

KRISZtINA tótHOVÁ
AKVÁRIUM

poté co strýček Joška přišel o místo ve skladu dřeva, ze 
zbylého platu už se adoptované holčičce nedostávalo na 
živobytí. Na podzim teta Edit odešla z ústavu a začala pra-
covat na dětském oddělení nemocnice v ulici Sándora pé-
terfyho, kde dostávala o něco víc. Vykonávala tu zhruba 
stejnou práci jako nahoře na kopci, pouze s tím rozdílem, 
že tady museli připravovat jídla podle přísných pokynů 
dietní sestry. Navíc si domluvila i výpomoc na pokojích, 
kde po směně rozdávala teploměry a vynášela pytle se 
špinavým povlečením. I to byl malý přivýdělek. práci si 
tady našla i chudák slabomyslná Eda, která v bílém plášti 
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defilé se spoustou barev, vyvolalo zklamání. Ani později se 
sice nepřevlékli, ale byli to přece jenom cirkusáci, jak se 
sluší a patří, a tak už dopoledne bavili děti z domu svými 
kousky. 

Věra si každé ráno, když Eda ještě nebyla a strýček 
s tetičkou už nebyli doma, koukala z vrcholku ustlané postele 
na pavlač. Když na dvoře trénovali artisti, létaly občas kruhy 
a kužely až do prvního patra a točily se ve vzduchu. Za nimi 
bylo vidět jenom velké šedé nebe. Vynořovaly se v pravidel-
ném rytmu a poté zas tiše mizely, jako by sem vylétaly samy 
od sebe, jako by dole nebyly žádné ruce, které je vyhazují.

KRISZtINA tótHOVÁ — AKVÁRIUM
Fra 2014, překlad J. Zeman

NAKLAdAtELStVí FRA
Velký sál Střelnice

pEtER KRIŠtÚFEK
AtLAS ZABÚdANIA

1914
Zabúdanie (n. Vergessen, f. oubli,
a. oblivion) jest obyčajným zjavom zvlášť
u detí a starcov. U detí spôsobené jest
roztrieštenosťou života duševného, 
u starých ubúdaním spomínacej pružnosti.
Súvisí však všeobecne s biologickou
čulosťou povahy, ale i s nátlakom 
pomerov spoločenských. 

(Slovník psychologický, Ph. Dr. V. Schreiber, 1914)

1939
Odpoludnia: O 14. hodine signál slávnostnou salvou: Začiatok 
majálesu * Vstupné na majáles ľubovoľné * prosíme naše 
ženy a dievčatá aby sa zúčastnily v krojoch * 3 najlepšie 
kroje a 2 detské najkrajšie kroje budú odmenené cenami * 

se opět ozval hluk posunovaného nábytku, potom dlouhá 
lamentace strýčka Jošky o bolavých zádech a následně 
řinkot skleniček. 

Nakonec teta Edit zavolala na Edu, která si mezitím znovu 
zapálila: – Vešla se.

V kuchyni to vypadalo jak ve skladu nábytku. Stůl 
přisunuli ke kredenci a nemocniční postel postavili vedle 
válendy. Artisti sice potom všechno přeuspořádali s tím, že 
nejsou žádnej páreček, jak račte vědět, ale základní koncepce 
zůstala zachována. Základní koncepce spočívala v tom, že 
tetička potřebovala trochu místa u kamen, aby mohla vařit, 
stejně jako průchod k zadní výlevce, odkud brali vodu a kde 
se také nocležníci měli mýt. tetička prohlásila, že vypadají 
čistotně, zatímco strýček konstatoval, že artisti dají hodně na 
mytí, jako kdyby měl na tomto poli spoustu zkušeností.

Nebylo sice jasné, jak tady teď budou jíst, tetička se tím 
ovšem nenechala zaskočit. Z nemocniční postele, jež stá-
la v pokoji a na které odteď spala Eda, udělala pro denní 
potřebu lavici a prostírala na přisunutém stolku. deska stolu 
byla skoro stejně vysoko jako postel, takže jíst se prakticky 
nedalo, ovšem když teta Edit vrhla dokola několik význam-
ných pohledů, raději všichni mlčeli. Nikdo nemohl tvrdit, že 
nejedí u stolu, jen se museli trochu předklonit.

další drobná potíž byla s vycházením. pokoj totiž neměl 
dveře na pavlač, ale jen do kuchyně. Bylo bohužel něco 
pravdy na tom, co prohlásil strýček Joška, totiž že to tetička 
nedomyslela. V porovnání se spaním či stravováním bylo 
to, jak se dostat z pokoje, skutečně nepodstatnou drobnos-
tí, přesto ji však nešlo zcela zanedbat. Ani teď ovšem teta 
Edit nemínila diskutovat a názorně předvedla, jak lze vylézt 
z pokoje po židli oknem. to přimělo dokonce i Edu, aby se 
zakřenila, zatímco strýčka Jošku zajímalo, jak budou chodit 
dovnitř. tetička se nedala a obula se do toho i zvenku, sku-
tálela se na nemocniční postel, a jak se sbírala, zdůraznila, že 
tohle se bude dělat stejnak jenom jednou za den. později začali 
za tímto účelem využívat Edinu stoličku. Eda se projevila jako 
nečekaně učenlivá, když pokaždé hned vstávala a přisouvala 
stoličku pod okno, jakmile se na pavlači někdo objevil. 

příchod bratrů czajkových byl pro celý dům velikou 
událostí. Oba bledí chlapci dorazili v ošuntělých přepásaných 
kabátech, což mezi sousedy, kteří se těšili na efektní 



1 8 8 1 8 9

musela byť vyrúbaná, aby ustúpila nevyhnutnému pokroku, 
na dôkaz toho, že občania nášho kraja sú s náboženskou 
otázkou poväčšinou vysporiadaní.
po daždivej jari prišlo zpočiatku studené leto, čo sa zmenilo až 
v polovici augusta, keď konečne nastalo stále počasie. Z toho 
dôvodu všetko obilie zrelo naraz. družstevníkom z nášho JRd 
pri žatve pomáhali súdruhovia z patronátnych závodov a vojsko, 
hlavne v sobotu a v nedeľu. Na zber okopanín bolo počasie pri-
aznivé, avšak v nižších polohách dosť zemiakov pohnilo kvôli 
prílišnej vlhkosti, kým na svahoch bola úroda pekná.
Zatiaľ čo kapitalistické štáty pripravujú vojnu, prekvapil 
Sovietsky sväz celý svet vypustením umelej družice zeme 
dňa 4. októbra. Je to veľká vymoženosť a div techniky. „Malý 
mesiac“ alebo „Sputnik“, ako je družica nazývaná, je možné 
pozorovať v určitom, vopred vypočítanom a stanovenom 
čase. druhá družica, väčšia a dokonalejšia, v ktorej bol i živý 
tvor, pes Lajka, bola vypustená o mesiac pozdejšie. púhym 
okom je možné ju vidieť ako obieha okolo našej planéty.
V posledných troch mesiacoch roku bola najnižšia 
návštevnosť nášho miestneho kina. 
Úpadok návštevnosti kina je trvalý a dá sa pripočítať na 
vrub i nákupu nových televíznych prijímačov.

(Kronika obce Luhová)

pEtER KRIŠtÚFEK — AtLAS ZABÚdANIA
Artfórum 2013

NAKLAdAtELStVí ARtFóRUM
Velký sál Střelnice

tEREZA LíMANOVÁ
dOLNí tMY (UKÁZKA)

dolní část domečku je oproti horní utopená ve tmě. Svět 
přízemní je skoro bez oken. Je zároveň i světem podzem-
ním: dům stojí na svahu a zadní místnosti (koupelna a dvě 
šatny, menší a větší) mají malá, zamřížovaná okna na úrovni 

Závod o najkrajšiu Slovenku 
VLAStNé pOdNIKY: Buffet, vojenský guláš, spišské viršle, 
zbojnícka pečienka, hrabovská polievka atď.
ZÁBAVNé pOdNIKY: Nápojové zákulisie, koleso šťastia, 
veštenie budúcnosti, detské klzisko, ruská kolkáreň, hojdačky, 
tombola, detské obchody, bájkové koleso, eifelovská kĺzačka, 
strelnica a iné * FOtO SLUžBA

tANEČNý pARKEt
Hrabovská dolina a zábavné stanovisko bude osvetlené 
lampionmi

Motorizovaný oddiel HG bude od 12. hodiny autami 
dopravovať hostí v 10 minútových prestávkach do Hrabo-
va a zpäť za osobu Ks 2,- (deti za Ks 1,-)

Čistý zvyšok majálesu venuje okresná nákupňa na ošatenie 
nemajetných členov HG * V prípade daždivého počasia od-
kladá sa majáles na nedeľu 11. júna 1939 * Ak by aj vtedy 
pršalo, bude vo veľkej dvorane Kultúrneho domu ĽUdOVÁ 
VESELIcA

Slováci, gardisti, príďte všetci! *
Zvláštne pozvánky neposielame * 
So slovenským pozdravom do videnia
NA StRÁž !

1957
Hneď na začiatku januára, ktorý sa vyznačoval nie veľmi pri-
aznivým počasím, začalo sa v našej obci so stavbou elektrickej 
siete. Občania svojpomocne hĺbili jamy pre stĺpy, každá rodina 
mala vykopať hneď dve. celý február prevádzala sa domová 
inštalácia a v predvečer osláv Mdž nastal najsvetlejší deň 
predošlých rokov! V domovoch a uliciach našej obce zažiarili 
elektrické svetlá a rozozvučali sa rádiá. poľné práce sa opozdi-
ly a málo kvitli stromy, do kvetu navyše ešte aj pršalo.
Za vojny vyhorený starý katolícky kostol sa mení na 
novú fabrickú halu. Od mája do júna rozoberali ho väz-
ni z neďalekého justičného nápravného zariadenia, bývalí 
kňazi. Betónové základy haly sú účelne spevňované so-
chami svätých z priečelia kostola a prestárlej aleje, ktorá 
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do schodů zahlídnu svůj obrys v rychlém pohybu. Zděsím se, 
že mě někdo pronásleduje. děs ze všech největší zažívám ve 
tmě dolní haly pravidelně pátého prosince. proměňuje mě ve 
zkamenělinu. Je spuštěn nepřestávajícím řinčením zvonku: 
do vstupních dveří se s rachotem hrne trojice Mikuláše, čerta 
a anděla. Zpomalujícím prvkem, oddalujícím přímý střet 
s nebeskou a pekelnou trojicí, je schodiště, v jehož polovině 
je odpočívadlo. Jeho podlaha je střídavě vykládaná okrovými 
a tmavě červenými dlaždicemi připomínajícími barvou a zašlostí 
dlaždice na obrazech starých holandských mistrů. tam ještě 
dopadá světlo z proskleného stropu a dodává mi odvahy.

pak už je tma. podél horní části schodiště vede do zatáčky 
bílá tlustá zídka; lehce pokřivená se plazí vzhůru jak obří 
tuleň. Bílá zídka se v tu krušnou chvíli stává posledním 
útočištěm, kam na mě nemůžou.

tEREZA LíMANOVÁ — dOMEČEK
Edice Revolver Revue sv. 76, 2014

tEREZA LíMANOVÁ
*1965 v praze
Vystudovala francouzštinu a češtinu na FF UK a bohemistiku 
na School of Slavonic Studies na University of London.  
Je učitelkou jazyků a překladatelkou, věnuje se také malbě.
Literatura Domeček (2014).

SO 4. 10 / 11:00—12:30
cEStY REVOLVER REVUE
tEREZA LíMANOVÁ, MARtIN RYŠAVý
Baobab / Dílna, Pražská 157

REVOLVER REVUE
Velký sál Střelnice

ERIc GILL 
pROKRUStOVO LOžE (ÚRYVEK)

Je samozřejmě jasné, že spojením slova „příjemné“ se 
slovem „čtení“ vzbudíme značnou kontroverzi. Čitelnost se 
může jevit jako měřitelná vlastnost ověřitelná očními testy 

chodníku. domeček byl celá staletí stejně jako ostatní domy 
na Malé Straně po obou bocích bez oken slepý. Měl jen jedno 
okýnko záchodové na jednom boku a druhé na opačném, prý 
původně černá kuchyně. Rodiče okýnko v černé kuchyni, 
jejich ložničce, nechali zvětšit (za úplatek a ze známosti) 
a následně nechali vysekat další dvě okna na téže straně: 
jedno nahoře u babičky a druhé dole u dědy. 

V dolní hale narážím v dlouhé chodbě bez oken na temné 
zaprášené kouty, opadanou omítku, zamotávám se do tlustých 
nepropustných závěsů, ztrácím se v úzkých chodbičkách. Nejvíc 
světla nastane při otevření vstupních dubových dveří.

Světlo náhle dopadne na druhé schody z růžového mramo-
ru uvnitř chodby a osvítí jeho oblé hrany s bílými žilkami. 
Zabouchnu vstupní dveře. Ve tmě na mě začne v dálce (přes 
další závěs a tři betonové schody) pomrkávat koupelnové 
okýnko z matného skla. Je těsně nad zemí, zakryté mříží. 
dveře do koupelny jdou zavírat jen na klíč nebo prudkým 
třeskem, klika nefunguje. Většinou zejí dokořán.

Zamčená tam bývá nejčastěji máma: v zimních a podzimních 
večerech si pouští jedovatě páchnoucí fialové slunce, aby zdravě 
zhnědla. celá koupelna se ponoří do fialového odstínu, odrážejícího 
se na zelenkavých kachličkách. Nikdo v tu chvíli nesmí vstoupit, 
svit je očím nebezpečný. Nakukuju tajně klíčovou dírkou: line se 
z ní fialový svit a chemický zápach. dívám se na mámu, jak sedí 
nehybně na kraji vany a nedýchá. tělo má pokryté fialovozelenou 
kůží, na očích černé kulaté brýle na gumu, jsou podivně vypouklé 
a pevně přisáté na oči. Zapomněla ji tu vesmírná loď UFO? Jaká 
je její skutečná podoba? žije dvojím životem?

Nebudu se ptát.
pomocným osvětlením se nedaří přidat do tmavé chod-

by příliš svitu – visí moc blízko vysokého stropu, funguje 
jen některá z žárovek a jejich watty i volty jsou slabé. při 
azurovém nebi se občas povede slunečnímu paprsku z horního 
zamřížovaného okýnka nad dveřmi odrazit se od dalších, ten-
tokrát skleněných dveří. Společně s těžkým filcovým závěsem 
chrání domácí teplo. paprsek slunce se při otevírání skleněných 
dveří odrazí v zrcadle za nima a hodí do chodby prudké šajny. 
Vzniká náhlé boží osvícení. Krátce bleskne, a než se naděju, 
paprsek je pryč. Několik vteřin trvá zážitek z oslepení.

dvoumetrové zrcadlo u paty schodiště je dalším pokusem, 
jak prosvítit dolní prostor. V šeru se mi stává, že v ostré zatáčce 
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Vít JANOtA
MINIOVÁ pOLE

II. 
Možná 
že některé věci 
dějí se jenom tak 
bez hlubšího 
skrytého smyslu 

Mladé ženy 
lakují si nehty na nohou 
jen aby je měly barevné 

A my 
neschopní vykročit 
z bludného kruhu 
ohmatáváme stále dokola 
tytéž špinavé stěny 
tentýž nepochopitelně rozestavený nábytek 

VII. 
Už jsem se naučil 
líbat na tvář manželky svých přátel 
bez postranních myšlenek 
Už jsem se naučil 
brát benzín 
včas uhýbat očima 
holit se nejméně jednou za tři dny 

Někdy k ránu 
je slyšet déšť na parapetech 
navlhlé kradmé kroky 

Však víš 
rozum jsem ještě nepobral 
jen už to skrývám líp 
než před všemi těmi roky 

a rozumovým zkoumáním; a může tomu tak i být; ale má-
li něco být příjemně čitelné, pak jde samozřejmě o mno-
hem složitější problém, který zahrnuje vše, co člověk miluje 
a co nenávidí. tomu se nelze zhola vyhnout a tiskař musí 
zkrátka dělat vše, co je v jeho silách, aby udržel správný 
kurs a bezpečně proplul mezi vzájemně protichůdnými 
pokušeními. průmyslník na druhé straně jednoduše udělá, 
co si budou žádat jeho zákazníci. V jeho práci se odrazí jejich 
kvality více než ty jeho a těmito kvalitami bude přinejlepším 
to, co si žádá přísná užitnost, a přinejhorším to, co dokáže 
spolknout bláhová smyslovost & neukázněná mysl. Na druhé 
straně pak odpovědný umělec, tiskař, jenž se rozhodl zůstat 
mimo koloběh průmyslu, jenž nahlíží na tiskařinu jako sochař 
na opracování kamene či vesnický kovář na kutí železa, 
a zákazníky považuje za své spojence ve společném úsilí, 
jímž je konkrétně výroba kvalitních knih; výrazy jako dobrý, 
krásný, hezký či nádherný pro takového tiskaře nevyjadřují 
jen prodejnost či možné prodeje, pokud je podpoří chytrou 
reklamou, nýbrž nesou všechny významy, které jim dokáže 
propůjčit kultura a nejpřísnější disciplína. Ke zjištění, co se 
myslí slovním spojením „příjemná čitelnost“, je toho třeba 
víc než jen odpovědět na otázky související s únavou očí, byť 
je i tato otázka velmi důležitá; patří sem především úvahy 
ohledně toho, co je posvátné. Zde se bezesporu ocitáme 
vně průmyslového světa i se vší jeho inzerovanou pokorou. 
Mimo tento svět slovo posvátný ztrácí svůj výlučně morální 
význam; přestává znamenat prostou církevní platnost a odd-
anost společenskému „vzestupu“; znamená to, co není o nic 
méně rozumné než žádoucí, co není o nic méně pravdivé 
než dobré. Aby tiskař a jeho zákazník zjistili, co je „příjemně 
čitelné“, musejí objevit hranice ctností, jako je spěch (nako-
lik je žádoucí pouhá rychlost čtení?) & zdobnost (kde jsou 
meze, za nimiž se legitimní sebevyjádření stává neslušnou 
sebepropagací?) a další podobné druhotné věci. především 
však musejí spolupracovat při objevování toho, co je skutečně 
příjemné v lidském životě.

ERIc GILL — ESEJE O tYpOGRAFII
Rubato 2014

NAKLAdAtELStVí RUBAtO
Velký sál Střelnice
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BOHUMILA GRöGEROVÁ
MůJ LABYRINt

Můj život se chýlí ke konci. Vím to, ale nepřemýšlím o tom. 
Nebráním se. Nezbývá mi dost energie na obranu. Kde ji 
ve stáří vzít? Nejvíc jsem ji spotřebovala v mládí, dnes ji 
pracně vyškrabuji. Jsem v situaci, kdy nedostatečně oceňuji 
stálou pozornost, či spíše starost svých blízkých, jako bych 
odmítala přiznat si, že mají o mne strach. Mé fyzické obtíže 
nejsou zatím tak zlé, spím pevně a jen občas s prášky. Velmi 
vítám sobotní výlety tomáše s Míšou, kdy jsem v domě do 
pozdního večera sama a píšu. Samotě jsem přivykla už na 
Vinohradech po Joskově smrti. Necítila jsem se opuštěná, 
přátelé mi pomáhali samotu zahnat. tam ovšem za mnou 
mohli přicházet kdykoliv a nebyli ničím omezováni. Nyní však 
už jen to, že jim sama nemohu otevřít a musím o návštěvě 
informovat, není moc příjemné. Když jsem sama, odkládám 
sluchadlo a slyším jen tep svého srdce. Ale pozor! Máš už 
92 let a zatím si stále důvěřuješ, buď opatrnější! Na svou 
paměť se už spolehnout nemůžeš, ta tě zavede do bludiště 
jmen a událostí. pamatuj! Incidit in Scyllam, qui vult vitare 
charybdim.

Sotva jsem se ve svém pokoji po letech znovu zabydlela, 
zvykla jsem si sedávat po obědě s hrnkem kávy u psacího 
stolu. Slabé sluneční paprsky kmitají mezi neklidným 
zeleným listím, jímž neúnavně pohybuje zářijový vítr. Mokré 
listí meruňky se tiskne na okenní sklo. Vládne polední klid, 
jen tu a tam projede kolem auto, po chodcích ani památky. 
dívám se do okna. Jaký rozdíl od minulého týdne! tehdy 
ještě svítilo slunce mezi zeleným listím, dnes je okno a vše 
za ním zlaté jak rozlitý žloutek. Listí je lehounké, průsvitné. 
Sotva je olízne větřík, zachvěje se či upadne na pozlacený 
trávník. Naskýtá se mi ničím nerušený pohled na naši ulici. 
Vidím mladíky, kteří kamsi spěchají, mladé i starší klábosící 
dvojice a podél chodníku řadu zaparkovaných osobních aut 
– a to znamená, že pracovní doba skončila. I já brzy odložím 
lupu a pero, i můj pracovní den skončí.

[…]

XVIII. 
Na smíchovském nádraží 
kde táhnou smrady z vyvařoven 
žloutne ráno jak majonéza 
na salátech místního bufetu 

Na smíchovském nádraží 
kde muž s dlouhou rukou vychází ze zdi 
je tak snadné ztratit půlku života 

cestou do práce 
vzpomínám na ty které už nepotkám 
kteří už dohlédli až k branám nevyhnutelnosti 
and left their hearts at smíchovské station 

XIX. 
Měsíc krájený žaluziemi 
na tenké plátky 
sune se k okennímu rámu 
po přikrývkách rozlévá se 
bledá šťáva 

dny které přijdou 
budou studené a jasné 
jako hlas znenadání 
zlomený do výkřiku 

Končí babí léto 
pátá roční doba 
zamlklých psychotiků 

Vít JANOtA — MINIOVÁ pOLE
dauphin 2014

NAKLAdAtELStVí dAUpHIN
Velký sál Střelnice
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postonával. A v paříži se mi zdál druhý sen o slunci. Bylo 
to před více než dvaceti lety.

Procházela jsem se parkem, o němž jsem věděla, že je to 
Boulogneský lesík. Obloha matná, kovová. Šero. Lidé se 
znepokojují, pociťují silnou úzkost. Není slunce. Přicházím 
do restaurace, objednávám si bramborový salát a dostávám 
na talíř třesoucí se sulc, jemuž prodavačka říká „soleil 
frité“. Slunce není horké, připomíná obrovská husí játra či 
ovocný rosol a působí velmi chutně. Je velké, až přesahuje 
talíř, oslňuje barvou a svitem pravého slunce. Jím je lžící 
a pozvolna se rozsvěcuji víc a víc, z konečků prstů se mi lije 
zlatistými čúrky líbezné světlo. Cítím slunce v sobě a stávám 
se sluncem.

Ani na tenhle groteskní sen jsem nikdy nezapomněla. třetí 
a zatím poslední sen o slunci se mi zdál pár dní po snu 
o „smaženém slunci“. Napůl mystický, napůl atavistický.

Země, po níž se valíme, tlačím se mezi tisíci, se zplošťuje, 
zprůhledňuje, písečná zrna se slévají ve sklovitou hmotu 
a zpod našich nohou, odtamtud, kde dřív byly hlubiny země, 
vře vzhůru druhé slunce. Vidím je zcela zřetelně, z velké 
blízkosti, je sálavější a zlověstnější než ono, které je nad 
našimi hlavami, které však nevidím, jen předpokládám. 
Cesta, po níž putuje zástup, se bortí, rozpadává, tiše se 
řítíme do slunce.

Ani jeden ze tří snů se mi nezdál v alkoholovém či jiném 
omámení ani za horečky. Byla to noc jako každá jiná. A ani 
mne nečekalo nějaké významné rozhodování.

Nejsem filosof ani mystik, ale přesto se pokusím o vlastní 
vysvětlení. Vysvětlení všech tří snů se nabízí samo sebou. 
Je totožné pro jeden každý sen a váže je všechny tři do 
zákonitého sledu, v němž sen o „smaženém slunci“ je vyvr-
cholením a konečným vyřešením.

první a třetí sen jsou si podivuhodně podobny, jak svou 
úděsnou atmosférou, tak přímo náplní snu, jako by pra-
menily z jediného zdroje: nemohoucnost člověka před 
přírodní katastrofou. Snad by se tímto vysvětlením došlo 
k přirozenému výkladu snu jako pra-pra-praodezvy strachu 

Každý máme svůj život, svůj vlastní labyrint. žijeme v něm 
a většinou až staří si uvědomíme jeho pravou podstatu, 
ozřejmíme si tragédii lidského údělu. žijeme okamžikem 
a jeho východiskem je smrt a ta je naší jedinou jistotou. 
– Je smrt zánik, či proměna? Jaká? tato představa se vy-
myká schopnostem našeho rozumu. přesto se k těmto otáz-
kám vracíme, trýzníme se opakovaným ujištěním, že se 
„pravdy“ – jaké? – nikdy nedobereme. Jsou však chvíle – 
především těšíme-li se přijatelnému zdraví – kdy uvažujeme, 
zdali naše fantazie a sny nemohou mít nějaký podklad, 
nějakou reálnou podstatu, o niž bychom se mohli opírat. 
Zároveň jsme si vědomi, jak matoucí a zrádná je hranice 
mezi skutečností a snem, vždyť ji při usínání a probouzení 
denně překračujeme.

Šero, šero, chlad.
trvalý únik do fantazie a iluzí činí člověka křehkým proti 

nárazům všedního života – spojme v sobě zdánlivý protiklad 
v harmonický soulad!

tma, tma, zima.
Není však sen jen pavučina? Není ve své nejvyšší formě 

tvůrčím činem? Snad nám na tuto otázku odpoví básník: 
„Všecko velké, co potkalo zemi, bylo napřed oznámeno 
snem,“ napsal Otakar Březina.

Mrzne, tmí se, tělo naříká, klouby šílí, kde se skrylo 
slunce? Nořím se, topím se do tmy. do stále hustší tmy. 
Kam zmizelo světlo? Už nikdy neuvidím slunce? V tom 
okamžení jsem si vzpomněla na svůj první sen o slunci. 
Byl tak výrazný, že jsem na něj nikdy nezapomněla, přestože 
jsem byla ještě dítě, když se mi zdál.

Zdálo se mi o pusté, písečné krajině. Šla jsem ve skupině lidí 
a bála se pohlédnout na nebesa, poněvadž jsem tušila nad 
svou hlavou zlé slunce. Tiskla jsem se do náručí komusi, 
kdo sdílel mou hrůzu. Společně jsme čekali katastrofu. Pak 
jsem zaklonila hlavu a podívala se zpříma nahoru k obloze, 
odkud se v tom okamžení vylilo z vědra rozžhavené slunce 
jako vroucí kov na naše hlavy.

Zpocená jsem se probudila.
Uplynulo mnoho let a my dva s Joskou jsme na měsíc 

odjeli do paříže, kde jsem se cítila skvěle, ale Joska 
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totiž vzniknout i působením jiných příčin, a nebylo k to-
mu tedy zapotřebí vůle rozumné bytosti: v té jedině se 
však nachází nejvyšší a nepodmíněné dobro. tudíž pouze 
představa zákona jako takového, která se ovšem vyskytuje pouze 
v rozumné bytosti, a to pokud je určujícím základem vůle tato 
představa, a nikoli očekávaný účinek, může vytvářet to tak 
znamenité dobro, jež nazýváme mravním, které je přítomno 
již v osobě samé, jež podle ní jedná, a které nemůže být 
teprve očekáváno z účinku.

[17] Jaký to však asi může být zákon, jehož představa 
musí vůli určovat i bez ohledu na očekávaný účinek, aby 
se tato vůle mohla naprosto bez omezení nazývat dobrou? 
protože jsem vůli odňal všechny podněty, které by pro ni 
mohly vzejít z plnění nějakého zákona, nezbývá nic než 
obecná zákonnost jednání vůbec, jež jediná má vůli sloužit za 
princip, to jest: nemám nikdy postupovat jinak než tak, abych 
mohl zároveň chtít, aby se má maxima stala obecným zákonem. Zde 
je pouhá zákonnost vůbec (aniž bereme za základ jakýkoli 
zákon týkající se určitých jednání) nyní tím, co vůli slouží za 
princip, a musí jí tak sloužit, nemá-li být povinnost všude jen 
prázdný blud a chimérický pojem. S tím také zcela souhlasí 
prostý lidský rozum ve svém praktickém posuzování a má 
tento princip vždy před očima.

[18] Otázka například budiž: nesmím snad, jsem-li v tísni, 
něco slíbit s úmyslem tento slib nedodržet? Snadno zde rozliším, 
že otázka může mít dvojí význam: zda učinit klamný slib je chy-
tré, či zda je to shodné s povinností. to první se bezpochyby 
může často stát. Nahlížím ovšem, že nestačí, abych se takto 
vykroutil z přítomné svízele, nýbrž že musím dobře zvážit, zda 
mi dodatečně nevzniknou z této lži mnohem větší nesnáze než 
ty, kterých se nyní zbavuji, a zda bych – protože nelze ani při vší 
mé předpokládané zchytralosti předvídat tak snadno, jestli jed-
nou ztracená důvěra nemůže mít pro mne mnohem škodlivější 
následky než všechno to zlo, kterému se nyní pokouším vyh-
nout – zda bych tedy nejednal chytřeji, kdybych se řídil obecnou 
maximou a navykl si nic neslibovat jinak než s úmyslem, že 
slib dodržím. Ale záhy si uvědomuji, že i taková maxima má za 
základ povážlivost následků. Je přece něco docela jiného být 
pravdomluvný z povinnosti než z obavy před nepříznivými 
následky: zatímco v prvním případě obsahuje pojem jednání 
už sám o sobě pro mne zákon, v tom druhém se musím nejdřív 

mého předka, který kdysi v čase hlubším než bezedná studna 
putoval do nehostinné země a klaněl se slunci. Byla jeho 
bázeň a úcta před Sluncem-božstvem tak nosná, že do něj 
navždy vrostla, po něm do jeho dětí a tak dál a dál přes 
všecky časy starověku, středověku a novověku až do věku 
atomu, aniž by ji čas rozleptal, aniž by jí cokoliv ubral na 
síle? děs, který jsem prožívala ve dvou snech o zlém slunci, 
patřil k nejsilnějším zážitkům mého života.

Zákon o čase-lučavce padá. Sen dovede vyvolat čerstvý 
pocit nezanesený tisíciletími, nepodléhá kauzalitě, odehrává 
se mimo čas a prostor. „Sen nám patří více než cokoliv ji-
ného,“ říká Nietzsche.

druhý sen se zdá být groteskní, cítím však pod jeho 
nesmyslností proud vědomé a silné vůle čelit strachu před 
sluncem, vyrovnat se slunci, být jím samým. Kdo se nechce 
bát, postaví se svému strachu tváří v tvář. děs, který je 
pohlcen, přestává být děsem.

Kde jsem vzala představu, že mám právo na slunce, prá-
vo na život? I ostatní lidé jsou o tom přesvědčeni? Byla to 
milost, že jsem se narodila živá, nebo usilovné přání mých 
rodičů? Ať tak či onak, dosud žiji, cítím, přemýšlím a píšu 
– ale mé síly docházejí a vysvitne-li kdy slunce, už mne 
nezachrání – a proto se loučím.

BOHUMILA GRöGEROVÁ – MůJ LABYRINt
pavel Mervart 2014

NAKLAdAtELStVí pAVEL MERVARt
Velký sál Střelnice

IMMANUEL KANt
ZÁKLAdY MEtAFYZIKY MRAVů

[16] Morální hodnota jednání nezáleží tedy v účinku, 
který se od něho očekává, a proto ani v nijakém principu 
jednání, který si potřebuje vypůjčit svou pohnutku od tohoto 
očekávaného účinku. Všechny takové účinky (příjemnost 
vlastního stavu, ba dokonce i podpora cizího štěstí) mohly 
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MARIE-MAdELEINE dAVY
MAKROKOSMOS 
A MIKROKOSMOS 

Nyní již můžeme pochopit důležitost teorie, která se ve 
12. století těšila mimořádné oblibě: teorie makrokosmu 
a mikrokosmu.68 Svět je velké univerzum a člověk je jeho 
malou replikou. Čím je univerzum pro Boha, tím je člověk 
pro univerzum. poznáme, že na tuto teorii makrokosmu 
a mikrokosmu odkazuje mnoho středověkých autorů, ať už 
se jedná o chartreské komentátory platóna, o cisterciáckého 
mnicha Viléma ze Saint-Thierry či Godefroye ze Svatého 
Viktora, který napsal Microcosmus.V lidovém písemnictví 
je tato souběžnost velice častá. V Románu o Fauvelovi takto 
čteme, že „svět se nazývá makrokosmem a člověk mikroko-
smem“.tato koncepce ve skutečnosti nepochází z 12. století, 
nacházíme ji například u Macrobia a platóna, avšak žádná 
jiná doba nepoznala její takto velký rozmach. 

Výklad Scipionova snu uvádí názor fyziků, kteří – kladouce 
důraz na analogie mezi tělem a fyzickým světem a mezi duší 
a duchovními bytostmi – nazývají svět velkým člověkem 
a člověka malým světem. V timaiovi platón představuje 
člověka utvořeného podle kosmického vzoru. Musíme zde mít 
stále na paměti timaiovu tezi, v níž platón popisuje konk-
rétní svět obdařený samostatným pohybem, přičemž ten-
to pohyb předpokládá duši, která je hybatelem samotného 
univerza. V duchu Svatém spatřuje Abélard „duši světa“ 
(Anima mundi), o níž mluví i představitelé chartreské školy, 
což jim Vilém ze Saint-Thierry důrazněně vytýká. 

teorie 12. století o duši světa se zakládají na spisu 
O rozdělení přírody (de divisione naturae) od Jana Scota 
Eriugeny. Vilém z conches podotýká, že duše světa musí 
být chápána jako duch skýtající všem věcem současně pohyb 
a život. to ona oživuje hvězdy a dává růst rostlinám, smysly 
zvířatům a rozum lidem. 

toto téma duše světa je vyobrazeno v rukopise „Klíč 
ke stvoření“ (clavis physicae) Honoria z Autunu. V této 
miniatuře se duše světa představuje v podobě ženy oděné 
dlouhým šatem se širokými visícími rukávy. Její krk je 

rozhlížet, jaké asi následky pro mne by byly s jednáním spojeny. 
Když se totiž odkloním od principu povinnosti, tak je to zcela 
jistě zlé; jestliže však opustím maximu chytrosti, může mi to být 
mnohdy přece značně k prospěchu, jakkoli je ovšem jistější u ní 
setrvat. Abych se však poučil co nejkratším, a přesto neklamným 
způsobem, jak odpovědět na otázku, zda lživý slib je ve shodě 
s povinností, ptám se sebe sama: byl bych snad spokojen s tím, 
že moje maxima (vymanit se z obtíží nepravdivým slibem) má 
platit jako obecný zákon (jak pro mne, tak i pro druhé), a mohl 
bych si snad říci: ať si kdokoli učiní nepravdivý slib, dostane-li 
se do obtíží, z nichž se nemůže vymanit jiným způsobem? tu 
si hned uvědomím, že sice mohu chtít tuto lež, ale rozhodně 
nemohu chtít lhaní jako obecný zákon; neboť podle takového 
zákona by vlastně vůbec neexistoval žádný slib, poněvadž by 
bylo marné předstírat ohledně svého budoucího jednání svou 
vůli druhým, kteří by tomu přece nevěřili, anebo kdyby tak 
z ukvapenosti učinili, splatili by mi přece stejnou mincí, takže 
moje maxima, jakmile by byla učiněna obecným zákonem, by 
nutně zničila sebe samu.

[19] K tomu, co mám tedy učinit, aby mé chtění bylo 
mravně dobré, nepotřebuji žádnou dalekosáhlou důvtipnost. 
I bez zkušenosti o běhu světa, i bez schopnosti být připraven 
na všechno, co se v něm odehraje, ptám se jen sám sebe: 
můžeš zároveň chtít, aby se tvá maxima stala i obecným 
zákonem? pokud ne, pak je zavrženíhodná, a to ne kvůli 
škodě, kterou by mohla způsobit tobě nebo i druhým, ale 
proto, že není jako princip slučitelná s možným obecným 
zákonodárstvím. právě k tomuto zákonodárství si však na 
mně rozum vynucuje bezprostřední úctu a ačkoli nyní ještě 
nenahlížím, na čem se tato úcta zakládá (to nechť zkoumá 
filosof), chápu přinejmenším to, že je oceněním hodnoty, 
která zdaleka převažuje veškerou hodnotu toho, co vych-
valuje náklonnost, a že nutnost mého jednání z čisté úcty 
k praktickému zákonu je tím, co tvoří povinnost, které musí 
ustoupit každá jiná pohnutka, neboť ona je podmínkou vůle 
o sobě dobré, jejíž hodnota vše přesahuje.

IMMANUEL KANt — ZÁKLAdY MEtAFYZIKY MRAVů
Oikoymenh 2014, překlad L. Menzel

NAKLAdAtELStVí OIKOYMENH
Velký sál Střelnice
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takový je osud člověka, a tento osud je tak hluboce spojen 
s univerzem, že jím je sdílen. Vliv ročních období, lunárních 
fází a slunečního svitu na člověka prozrazuje totožnost lid-
ské přirozenosti se samotnou přírodou. 

V tomto smyslu dochází ve středověku k opětovnému 
objevování přírody a člověka v jejím lůně. toto poznání 
dostává svůj plný projev v umění. 

MARIE-MAdELEINE dAVY — ROMÁNSKÁ SYMBOLIKA
Malvern 2014, překlad J. Bradáč

NAKLAdAtELStVí MALVERN
Velký sál Střelnice

JOSEF ČApEK
JAK pEJSEK S KOČIČKOU 
SLAVILI 28. říJEN

Kočička a pejsek seděli spolu ve svém domečku a pov-
ídali si. „poslouchej, kočičko,“ řekl pejsek, „už bude br-
zo 28. října, a my nemáme žádný prapor. A letos prý to 
bude nějaké obzvlášť slavné. Byla by to ostuda, kdyby na 
každém domě byl prapor a u nás nic.“ „copak o to,“ pov-
ídá kočička, „prapory, to se mně líbí.“ „No ba,“ řekl pejsek, 
„ono to krásně vypadá, když se prapory ve větru třepetají; 
když se tak člověk koukne na ně odzdola, vypadá to, jako 
kdyby jich bylo plné nebe.“ „A copak teprve shora, to bys, 
panečku, koukal,“ vykládala mu kočka; „není nad to, pro-
jít se takhle po střeše, když jsou prapory. Je to procházka 
zdravá a zábavná. Se střechy to vypadá, jako kdyby byla zas 
praporů plná země.“ „to každý nemůže, procházet se tak po 
střeše jako ty,“ odpověděl kočce pejsek; „já, například, bych 
se bál vlézt na střechu, protože bych spad a mohl bych se 
při tom zabít. – Ale nějaký prapor musíme mít, málo platné, 
když bude ten slavný 28. říjen.“ 

„A poslouchej, pejsku,“ řekla kočička, „a co to vlastně je, 
ten 28. říjen?“ 

„Jejej,“ smál se kočce pejsek, „ty ani nevíš, jaký je to 
slavný den? Vždyť ty nic nevíš, vždyť ty jsi jako ty malé děti! 

ozdoben medailonem na řetízku. Ve svých rukou drží ko-
rouhev s nápisem vegetalis in arboribus, sensibilis in pecor-
ibus, rationabilis in hominibus („vyživující ve stromech, 
smyslová ve zvířatech, rozumová v lidech“). po stranách 
její hlavy jsou dva medailony s vyobrazením slunce a lu-
ny; slunce v podobě muže a luna v podobě ženy nesou 
pochodeň. Ve čtyřech rozích miniatury jsou umístěny me-
dailony držené třemi rukami a znázorňující čtyři živly. ty 
jsou rukami neseny na znamení, že jedny přecházejí v druhé. 
Uvnitř medailonu jsou vepsány vlastnosti každého živlu: 
vzduch je jemný, v pohybu, teplý, vlhký; oheň je jemný, 
v pohybu, suchý, teplý; voda je v pohybu, soudržná, vlhká, 
chladná; země je soudržná, nehybná, suchá a chladná. 

platónova nauka o stvoření světa přitahuje obzvláště 
chartreské mistry hledající soulad mezi touto naukou 
a křesťanským myšlením. Izidor Sevillský ukázal tento vztah 
mezi makrokosmem a mikrokosmem ve svém díle „O povaze 
věcí“ (de natura rerum, kap. IX). 

Nemesius z Emesy (4. stol.) nabízí syntézu této nauky 
ve svém traktátu „O přirozenosti člověka“ (peri fyseós an-
thrópú) a claudianus Mamertus († 474) ve svém díle „O sta-
vu duše“ (de statu animae, kniha I, kap. 7). 

příbuznost mezi člověkem a prvky upřesňuje Honorius 
z Autunu. říká, že tělo je vzato ze země, krev z vody, dech ze 
vzduchu a žár z ohně. Každá část těla odpovídá některé části 
univerza: nebi odpovídá hlava, vzduchu hruď, moři břicho, 
zemi nohy. Analogie s jednotlivými prvky mají i smysly: hmat 
souvisí se zemí, chuť s vodou, zrak s ohněm, sluch a čich 
se vzduchem. přírody se účastní celé tělo. Člověk se svými 
kostmi podobá kamenům, svými nehty stromům, vlasy ros-
tlinám, smysly zvířatům. to je ostatně judeo-řecké téma, 
vytrvale používané řehořem Velikým, Izidorem Sevillským 
či Bedou ctihodným. 

duše, podle Izáka z Hvězdy a Alchera z clairvaux, 
představuje smysly zemi, imaginací vodu, rozumem vzduch 
a inteligencí nebe. pro Geoffroye ze Svatého Viktora má člověk 
něco společného s každým stupněm bytí, od kamene přes 
strom a zvířata až po anděla. Člověk obsahuje tekutiny jako svět 
prvky. Souvislosti mezi ročními obdobími, tekutinami a živly 
vypracoval už Beda ctihodný († 735). Hugo ze Svatého Viktora 
trvá na posloupnosti jdoucí od prvku země po oheň. 
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v tlapičce, mávala si s ním a říkala „ňoňoňoňoňo“ a pejsek ji 
donesl domů. 

doma kočku vybalil z peřinky a kočka se chlubila: „Vidíš, 
jaký jsem dostala krásný praporeček! A docela zadarmo!“

„to já bych taky dovedl,“ řekl pes. „Já chci taky dostat 
praporeček! teď zas ty mě zabal do peřinky a udělej ze 
mě miminko a jdi se mnou ke kupci něco koupit. A já taky 
dostanu praporeček.“

tak to tedy udělali. Kočka zabalila pejska do peřinky a pejsek 
dělal miminko. Kočka s ním šla ke kupci, koupila tam koberec 
a pejsek dostal od kupce do pracičky praporeček, udělal taky 
„ňoňoňoňoňo“ a vesele si s ním mával, když šli domů. „Heč,“ 
povídal, „já jsem taky dostal pěkný praporeček a zadarmo.“

„Když je to zadarmo,“ povídala kočka, „to si takhle lacino 
můžeme pořídit praporečků víc. Ať jich máme hodně moc, 
ať jich máme nejvíc! teď zas já budu dělat miminko a ty 
mne poneseš, a až něco koupíš, dostanu praporeček. A pak 
zas budeš ty miminko a půjdu kupovat já, a tak to budeme 
dělat pořád, až budeme mít moc praporečků. Však máme 
na kupování ještě peněz dost.“ 

tak to tedy celý den dělali; jednou byla kočka miminko, 
pak byl zas pejsek miminko a pořád chodili kupovat, co jim 
peníze stačily, až měli dost praporečků, ba dostali i nějaké 
balonky, a tak to dělali, až už

všecky peníze utratili a žádné už neměli.
„to jsme to lacino pořídili,“ libovali si potom, a šli 

věšet prapory a balonky. Kočka věšela prapory na střeše, 
pes s oken, protože se na střechu bál. Měli těch praporů 
a balonků moc, měli jich po celém domě, a kdo šel na 28. 
října kolem, každému se to tuze líbilo. „to vypadá nějak mile 
a vesele,“ povídal každý, kdo šel kolem, ti si to nějak pěkně 
na toho 28. října vyzdobili.“ „A proč bychom to neslavili,“ 
pravil pejsek s kočičkou, „když jsou dnes lidé spokojení a ve-
selí.“ pak šli kolem vojáci a zrovna začali pěkně hrát. „Nazdar 
28. říjnu, sláva!“ volali pejsek s kočičkou a všechny děti se 
k nim připojily a vesele volaly: „Sláva! nazdar! nazdar!“

JOSEF ČApEK — BELEtRIE pRO dětI
triáda — 2013

NAKLAdAtELStVí tRIÁdA
Velký sál Střelnice

ty také se budou ptát, až uhlídají ty prapory a tu všechnu 
slávu, proč to vlastně je.“

„No jo,“ řekla kočička, „ale těm to řekne jejich tatínek 
anebo maminka, až se jich zeptají. Ale kdopak to má říci 
mně?“

„Víš,“ povídá pejsek, „já to taky dost dobře nevím. Zeptáme 
se na to těch dětí, až se to dozvědí, a ty děti nám to pak povědí. 
Já jenom vím, že dříve bylo na světě hůř než teď, že byla ve-
liká vojna a hlad, a lidé byli smutní a nešťastní, protože měli 
špatného císaře pána, a že teď je to na světě tisíckrát lepší, 
protože není vojna a lidé mají dobrého pana presidenta, a ten 
se jmenuje Masaryk. A to bylo před mnoha lety právě 28. října, 
když už to lidé nemohli s tou vojnou a s tím císařem vydržet 
a udělali tomu konec: vojnu zastavili a špatného císaře ze země 
zahnali a od té doby je líp. A tak na památku toho vyvěšují 
lidé vždycky 28. října hodně praporů a jsou veselí.“ 

„Mně se to líbí, když jsou lidé šťastní a veselí,“ řekla kočka: 
„když vidím spokojené a veselé lidi, tu nám chuť sama od sebe 
dovádět.“ „to se mně taky moc líbí,“ řekl pes, „to se hned na 
lidech cítí, když jsou v dobré náladě; od těch mrzutých jít raději 
na sto kroků dál. Když je člověk veselý a spokojený, pak je 
hodný i k těm ostatním lidem a ke zvířátkům taky.“

„No, když tedy budou lidé 28. října veselí a hodní, to mu-
síme taky vyvěsit prapor,“ prohlásila kočka. „to musíme 
oslavit. to dáme třeba prapory i dva, ba tři a třeba ještě 
víc. Ale,“ zamyslila se kočička, „kdepak ale nějaký prapor 
vezmeme, když žádný nemáme?“ „O tom už jsem přemýšlel,“ 
řekl pejsek, „počkej, já ti něco povím: tamhle v ulici je kupec 
a ten každému, kdo u něj něco koupí, když je to nějaká ma-
minka nebo nějaký tatínek a má s sebou svého chlapečka 
anebo holčičku, přidá pro to děcko praporeček. A tak jsem si 
to vymyslil takhle: já tě zavinu do peřinky, jako kdybys byla 
malé miminko, vezmu si tě na ruku a půjdu tam něco koupit. 
Však máme nějaké ušetřené peníze. A ten kupec nám přidá 
praporeček a budeme mít prapor – a prosím – zadarmo!“

„A to ano, to ano,“ radovala se kočka, „to bude hezké, 
aspoň se jednou ponesu!“

A tak to teda udělali. pejsek zavinul kočičku do peřinky 
a udělal z ní miminko a šel kupovat ke kupci. Koupil tam 
záclony, a když nakoupil a zaplatil, přidal mu kupec pro to 
miminko praporeček. Kočka dělala miminko, držela praporek 



2 0 6 2 0 7

pod podmínkou, že plzeňští dovolí ve městě svobodně 
podávat z kalicha (což nakonec stejně nedodrželi). tato 
dohoda, po níž bylo od obléhání upuštěno, šla vysloveně 
proti zájmům táborů; jejich významná část v čele s knězem 
Václavem Korandou pocházela z plzně a odešla odtud na 
tábor v březnu roku 1420. dobytí plzně by jim otevřelo 
cestu k návratu a není pochyb, že znovuzískané město 
by se stalo součástí táborské mocenské sféry. to by ale 
významně narušilo hegemonii pražanů. ti raději přistoupili 
na mír s katolickou plzní, než aby oslabili svoje výsadní 
postavení v rámci husitské strany. Sám Antoch je v SLČ 
jmenován mezi kněžími, které Koranda odvedl z plzně, 
je tedy zřejmé, že ke svému radikálnímu vystoupení měl 
i osobní důvody. 

Nelze se tedy divit, že po návratu z tažení se táboři cítili 
pražany když ne podvedeni, tedy přinejmenším zneužiti. 
Mluvčím těchto nespokojenců se stal kněz Antoch. Z toho, 
co Vavřinec píše, jej můžeme s velkou pravděpodobností 
přiřadit k radikálnímu proudu Václava Korandy. Jistě nebyl 
členem Biskupcovy strany, protože pražské univerzitní mis-
try nazýval „rohem šel-my“, zatímco Biskupec a M. Jičín 
u nich tou dobou hledali oporu proti pikhartům. Ale Antoch 
nebyl ani stoupencem Martínka Húsky, protože jím vedení 
nespokojenci odcházeli z prahy v čele „s kněžími, kteří nesli 
tělo Kristovo“. takovou úctu ke svátosti oltářní bychom 
hledali u Martínkových „pikhartů“ marně. S Antochovou 
příslušností ke Korandově straně souhlasí i skutečnost, že 
sám Koranda i jeho strana, v níž jistě hráli stále velkou roli 
kněží, kteří spolu s ním odešli rok předtím ze západočeské 
metropole, byli průběhem tažení a zejména mírem s plzní 
poškozeni nejvíce.

Může se zdát paradoxní, že sám žižka toto rozčarování 
svých vojáků nesdílel. Vojevůdce ale tehdy sledoval 
poněkud jiný cíl, než byly zájmy jednotlivých husitských 
stran. právě v tu dobu totiž probíhala v polsku jed-
nání o jagellonské kandidatuře na český trůn. pražané 
počítali s tím, že jejich strana bude oporou nového krále 
a cílevědomě rozšiřovali svoji mocenskou základnu.žižka 
tyto důvody dobře chápal a ztotožňoval se s nimi. podle 
jeho názoru bylo daleko účelnější, když nově dobytá místa 
ovládali pražané, kteří je následně bez problémů postoupí 

JAKUB JIří JUKL
UpÁLENí příBěNIcKýcH 
SEKtÁřů 

táborské obci se jevilo vyhnání adamitů z příběnic jako 
postačující krok, zcela jiný názor měl ale na věc Jan žižka. 
Okamžitě po svém příchodu na Hradiště „před sv. Jiří“ 
nechal sektáře pochytat a upálit. co jej vedlo k tak radikál-
nímu zákroku? Jistě na jedné straně mravní pobouření 
a „horlivost pro zákon Boží obzvláštní“, které jej nutily 
zničit adamitské „smilstvo“ a „kacířstvo“. Ale byl tu i mo-
tiv prozaičtější. příběničtí sektáři se pravděpodobně stali 
obětí politické hry mezi stranami na Hradišti hory tábor, 
hry, do které zákonitě musel dříve či později vstoupit i jed-
nooký hejtman. 

Vše začalo koncem března dezercí táborského vojska 
z prahy. dozvídáme se o ní z jediného pramene, Vavřincovy 
Kroniky (kap. 87). 26. března „ve středu nejbližší po ve-
likonocích“ kázal v praze na Staroměstském náměstí tábor-
ský kněz Antoch, „jak se soudí šílený“, že pražští konšelé 
a mistři jsou dva rohy apokalyptické šelmy, protože nařizují 
sloužit mše v ornátech. Jeho posluchači byli zejména 
příslušníci táborské „obce polem pracující“, kteří se právě 
spolu s žižkou vrátili z úspěšného tažení, při němž byla 
přinucena k míru plzeň, byl dobyt chomutov a poddaly se 
Louny a Slaný. tyto táborské bojovníky nyní Antoch vyzval, 
aby nadále nepodporovali pražany, kteří vyznávají bludnou 
víru, ale odešli spolu s ním na tábor. Skutečně část vojska 
v čele s kněžími, nesoucími svátost oltářní, opustila prahu 
a odebrala se domů. 

příčiny této události podrobně analyzoval J. Boubín. 
Nespokojenost táborů byla podle něj zcela oprávněná. 
Ačkoli v proběhlém tažení tvořili s pražany rovnocennou 
část společného vojska, byla všechna podmaněná místa 
odevzdána pražanům a jejich spojencům. Nejhorší ranou 
pro tábor byl ale mír sjednaný s plzní, která byla obléhá-
na po čtyři týdny spojeným pražsko-táborským vojskem 
a nakonec přistoupila na jednání až pod hrozbou útoku na 
pobořené hradby. V polovině března bylo uzavřeno příměří 
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s vojskem, tak i s táborským kněžstvem. dorozumění 
s Mikulášem Biskupcem nalezl asi snadno – oběma 
mužům ani jiná možnost nezbývala. Jejich společným 
cílem bylo oslabit vliv Korandovy radikální strany, a to 
jak na Hradišti (což potřeboval Biskupec), taki ve vojsku 
(což zase potřeboval žižka). Součástí této strategie byla 
pravděpodobně i likvidace příběnických sektářů, kteří 
se, ještě jako skupina Martínka Loquise, těšili podpoře 
radikálů. tak se stalo, že „pikharti“ nakonec nalezli smrt 
v plamenech – byl to jasný žižkův vzkaz Korandovi a je-
ho stoupencům, že pokud překročí určitou mez, budou 
považováni za kacíře a bude s nimi naloženo stejně jako 
s „papeženci“. Zároveň bylo možné chápat žižkův krok 
i dalším způsobem: pokud Koranda a jeho kněží budou 
zasahovat do vojenských záležitostí, hejtman jako velitel 
vojska proti nim zakročí třeba násilím. plameny šlehající 
z klokotské fary skutečně zchladily nejednu horkou hlavu 
na Hradišti a na východočeské tažení vyrazilo po boku 
pražanůa pod žižkovým vedením disciplinovaně celé tá-
borské vojsko.28 tolik k mocenskému pozadí prvního 
žižkova zákroku proti adamitům. Nyní se pokusíme pop-
sat na základě pramenů jeho průběh. Ačkoli jednooký 
vojevůdce byl jistě o výstřednostech příběnické sekty 
povšechně informován, to, co se po příjezdu na tábor 
o adamitech dozvěděl, asi předčilo jeho očekávání.„A když 
to žižka zvědě, ihned na ně jede“, praví veršované leto-
pisy. Vypravil se proti nim do lesů, které leží při vsi 
dražice, kde se pikharti a adamité skrývali po vyhnání 
z příběnic. Veršované letopisy dále říkají (a shodují se 
tu s Vavřincovou Kronikou), že některé „pikharty“ žižka 
pochytal a odvedl je do nedalekých Klokot, kde se je 
nejprve snažil přesvědčit, aby od svých bludů upustili, 
ale když to odmítli, dal je upálit. Zatímco Vavřinec (kap. 
86) píše, jako by to odmítli všichni a vesele šli na smrt, 
podle letopisů vytrvali jen někteří. Oba prameny se liší 
i v tom, kolik lidí nakonec bylo upáleno. Vavřinec říká, 
žeto bylo 50 lidí, mužů i žen, a poté, co žižka odjel, up-
álili jeho vojáci dalších 25 „pikhartů“. Veršované letopi-
sy pak mluví jen o 24 lidech celkem. Vratislavská verze 
SLČ uvádí podrobnost, že oněch 24 lidí bylo upáleno na 
klokotské faře, ovšem z textu se na první pohled zdá, že 

novému králi sídlícímu v hlavním městě, než kdyby je 
získali táboři, kteří se k příchodu nového krále stavěli 
více než zdrženlivě. 

Kolik táborských vojáků se s Antochem vydalo na 
zpáteční cestu, není snadné zjistit. Badatelé se přou, zda 
to byla menší, nebo větší část vojska, či dokonce vojsko celé. 
žižka, jemuž zůstala věrná nepochybně jeho „družina“ (tak 
Boubín), se vydal za dezertéry, a když je dostihl, „potrestal 
kněze přečetnými ranami“. tím ale Vavřinec vyprávění o celé 
události uzavírá, aniž by bylo jasné, zda se jednookému 
vojevůdci podařilo přinutit bojovníky k návratu. Každopádně 
nadále se při dobývání Berouna zmiňují nikoli „táboři“, ale 
pouze žižka a jeho družina (Vavřinec, kap. 87). Zdá se tedy, 
že Antoch nakonec přece jen odvedl na tábor velkou většinu 
táborského vojska.27 

Antochova vzpoura nebyla motivována nábožensky, 
ač by se tak na první pohled mohlo zdát, ale v podstatě 
politicky. Odchodem bojovníků (ať už jich byla většina, či 
menšina a bezohledu na to, zda je žižka nakonec přece 
jen přinutil k návratu) se jasně projevil vliv táborských 
kněží ve vojsku, který převážil dokonce i nad autoritou jeho 
vrchního velitele. žižkovi se tak dostalo lekce, že pokud bu-
dou jeho muži muset volit mezi věrností kněžím a věrností 
hejtmanům, budou následovat své duchovní pastýře. pro 
další pokračování vojenských operací bylo nezbytně třeba, 
aby táborský vojevůdce nalezl společnou řeč s táborským 
kněžstvem. 

(...)
Jak už jsme řekli, žižka dorazil na tábor krátce před 

svátkem sv. Jiří. Zde jsme trochu na pochybách s datací, 
poněvadž Vavřinec (kap. 86), který jako jediný žižkův 
příchod datuje, uvádí, že „…před sv. Jiří přijel žižka od 
Berouna na Hradiště…“, jenže Beroun byl dobyt 1. dubna. 
Zde musíme přiznat, že prostěnevíme, co žižka mezi do-
bytím Berouna 1. dubna a příjezdem na tábor někdy kolem 
20. dubna dělal. Snad se zdržel několik dnů v dobytém 
městě a poté v praze, kde se velmi pravděpodobně účastnil 
příprav velkého východočeského tažení, které mělo začít 
na konci dubna. 

Během svého pobytu na táboře, který mohl trvat 
nanejvýšejeden týden, dokázal žižka vyřešit jak svůj vztah 
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jednak náboženské. ty první byly jistě silnější. Už jsme 
řekli, že jednooký vojevůdce potřeboval po Antochově 
vzpouře 1) udržet jednotné a akceschopné táborské 
vojsko a 2) udržet jednotu mezi prahou a táborem. K to-
mu potřeboval spojenectví s umírněnými tábory směru 
Mikuláše Biskupce. proto souhlasíme s Kaminského ná-
zorem, že upálení Kániše a jeho stoupenců v Klokotech 
bylo demonstrací síly vůči táborským radikálům. žižka 
si ale nemohl a snad ani nechtěl dovolit zákrok proti 
nejdůležitější radikální frakci kolem Václava Korandy. 
Střet s touto mocnou skupinou by měl jistě za následek 
velké krveprolití a v posledku by stejně vedl k oslabení 
tábora. proto hejtman namířil svou akci pouze proti 
nejradikálnějším sektářům, od nichž už dali ostatní táboři 
ruce pryč. Nicméně jako varování radikálům, aby nezachá-
zeli do přílišných krajností, to očividně postačilo a situace 
na táboře se zklidnila. pobitím pikhartů žižka také ukázal, 
že pokud se kněžské spory přenesou do světské oblasti 
(dnes bychom řekli do politiky), musí kněží počítat se 
zásahem světské moci. 

Náboženské důvody žižkova zásahu jsou zřejmé. Otevřené 
smilstvo a nahota do značné míry legitimizovaly v očích 
současníků tvrdý postup proti adamitům, poněvadž na ně 
bylo pohlíženo jako na kacíře a nenapravitelné hříšníky. 
žižka, který chápal asi svoji víru v dosti starozákonním 
smyslu, neváhal upalovat katolíky či kališnické odpůrce – 
a neváhal upálit ani adamity, kteří museli být v jeho očích 
(oku) ještě horší. 

JAKUB JIří JUKL — AdAMIté
dokořán 2014

NAKLAdAtELStVí dOKOřÁN
Velký sál Střelnice

tu hovoří o upálení adamitů v Klokotech po jejich potření 
na Nežárce. to je ovšem mylný dojem, který vzniká vinou 
složité struktury této verze SLČ, což vysvětlíme o něco 
dále. Ale je skutečně možné, že sektáři byli upáleni ve 
farní budově, protože zavřít několik desítek lidí do pe-
vného domu a ten pak zapálit je jednodušší, než stavět 
pro takové množství odsouzených velkou hranici. Zajímavě 
vykládá klokotské autodafé H. Kaminsky. Upozorňuje, že 
Klokoty jsou na dohled od tábora. Klade si tedy otázku, 
zda upálení Kániše a jeho stoupenců, které pravděpodobně 
sledovali táboři z hradeb, nebylo od žižky jakousi demon-
strací síly a varováním táborským radikálům Korandova 
směru. to se zcela shoduje s domněnkou,že zásah proti 
sektářům byl výsledem spojenectví Jana žižky se stranou 
Mikuláše Biskupce po Antochově vzpouře. 

Vavřinec (kap. 86) píše, že v Klokotech byl upálen i petr 
Kániš s jedním dalším knězem, oba tedy museli být ve 
skupině, kterou žižka pochytal. Na tomto místě pozname-
nejme, že Hájek z Libočan jmenuje ve své Kronice české 
i druhého kněze, kterým byl prý Burian Štraus. Hájek ale 
na tomto místě jen převyprávěl Vavřincovu Kroniku, jejíž 
text jen nepatrně literárně rozvedl. Z jiného pramene 
rozhodně nečerpal. protože jméno druhého kněze je jed-
iným Hájkovým přínosem k celé k Vavřincově zprávě, je 
pravděpodobné, že si je autor Kroniky české vymyslel. Snad 
chtěl německým jménem naznačit, že upálení pikharti měli 
vazbu na sektáře z ciziny – valdenské či sektu svobodného 
ducha. Mimo to je Hájek znám jako ne příliš seriózní his-
torik, který se nebál k ověřeným zprávám přibásnit různé 
podrobnosti. 

Veršované letopisy nás informují, že „ještě mnoho“ 
pikhartů uteklo do lesů v okolí Bernartic západně od příběnic. 
A asi nejzávažnější je fakt, že nikde neslyšíme o tom, že by 
někdo ze zajatců neměl šaty, což je zdůrazňováno při pobití 
adamitů na Nežárce. Znamená to tedy, že pikharti zdržující se 
u dražic pa-třili nejspíš k těm, kteří nepropadli adamitskému 
šílenství. ti, kteří se adamity stali, odešli asi do bernartick-
ých lesů, kde – jak píší letopisy – byli mnozí pochytáni a up-
áleni. Záhy se odtud ale přesunuli na Nežárku. 

Shrňme na závěr důvody, které žižku vedly k tak radikál-
ní likvidaci pikhartů a adamitů. ty byly jednak politické, 
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