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Dobrá adresa si před sebe vytkla na letošní
rok za cíl být světovým periodikem.
For a new year the Dobrá adresa resolve to be a worldwide magazine. Dobrá adresa hat sich für dieses Jahr als Ziel, ein
Weltperiodikum zu werden, vorgenommen. A compter de cette année, Dobrá adresa
s’est donné pour but d’être un périodique
de dimension internationale.
Odněkud se začít musí, a proto jsme
pro začátek pojmenovali rubriky po světa-

Olga Richterová

dílech. Kromě toho vám představíme originálního kumštýře Jaroslava Chobota, který
nebýt uzavřen v české kotlině, byl by už

***

dávno světoznámý. Další umělkyní aspirující kvalitou své tvorby na světovost je muzi-

Maminky, nerozmazlujte své syny!

kantka Dagmar Voňková. A do třetice Pieter

Co my pak s nimi?

van den Hoogenband z názvu Fišmeisterovy sbírky; tento fenomenální plavec získal

Komentář k básni

na olympijských hrách tři zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile a na 200 m volným stylem byl držitelem světového rekor-

Slečny, nepište o nás básně!

du. Tak tedy vzhůru do světa, kde růže rozkvétá!

Neznějí vůbec krásně.

Karl Thurgau von Jabkowicz

Michal Šanda
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Otázka dne:

Jaký největší skandál
zažijete v mléčném baru?

decký ateismus tak ztratil svého ředitele
Ivana Hodovského a mnoho dnešních filozofů, politologů, religionistů apod.: Jaroslava Hrocha, Břetislava Horynu. Stanislava
Hubíka. Aleše Sekota, Dalibora Papouška,
Dušana

Lužného,

Jiřího

Bystřického…

Zážitek z literárního čtení. Básník X. mi vypráví: „Ten ku-

(ovšem další jsou ve svých životopisech ješ-

bánský bar, ve kterém jsem slavil narozeniny, bohužel končí.

tě cudnější a používají nic neříkající formu-

Shánějí nový místo. Povídkář Y., jehož rodině vrátili v resti-

lace). Jeden si myslí, že nastal čas, abychom

tuci činžák v centru města, mi říkal, že by chtěl mít v příze-

tuto inovaci posunuli ještě dále: absolventi

mí nějaký podobný příjemný místo k setkávání, ale že by mu-

Večerní univerzity marxismu-leninismu by

seli zavírat třeba v půl desátý, aby byl klid.“ Jeden si ovšem

pro příště měli používat ve svých životopi-

myslí, že ze strany Y. jde pouze o počátek požadavků – za pár

sech větu „Vystudoval Večerní univerzitu“.

let by se zavíralo v sedm a starý povídkář Y. by mladého po-

Obávejme se ovšem, že dnešní intelektuální

vídkáře Y. do baru ani nepustil. A tak je to s literáty vždy: za-

elita je v přepisování historie ještě vynalé-

tímco v mládí se bouří proti strnulé měšťácké společnosti, ve

zavější a jednoho dne se v nějakém životo-

zralém věku by nejraději zakládali nezávislé mléčné bary.

pise objeví, že ten a ten absolvoval Večerní
univerzitu

Otázka dne: Kam zmizeli

marxismu-leninismu

Garrigua Masaryka.

vědečtí ateisté?

Znásilňování

Jeden se za boha nemůže dopočítat vědeckých ateistů. Za-

jehovistek:

tímco před převratem pracoval v brněnském Ústavu pro výzkum společenského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV

Tomáše

koláče bez práce

(a ještě dříve označeného pouze přídomkem „vědeckého ateismu“) kde kdo, dnes abyste vědeckého ateistu z tohoto měs-

Jeden je neskromně přesvědčen, že zane-

ta hledali pod lupou. Valná většina z nich totiž z vrozené

chal svou stopu v interpretaci učení svědků

skromnosti v životopisech v pasáži týkající se komunistické

Jehovových. Když se totiž nedávno vracel

doby zamlčuje v názvu svého pracoviště onen vědecký ateis-

domů, zaslechl na zastávce muže středního

mus (ač o tento přídomek přišel ústav až v roce 1990). Vě-

věku, jak svou mladší kolegyni ve víře utvr-
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Neumí si zřejmě představit, že u nás křesťané už dávno prohráli: není
vůbec důležité, že Vánoce nazýváme Vánocemi, hlavní je totiž fakt, že jde
o nejdůležitější ateistický svátek roku.

zuje v nutnosti neuchýlit se nikdy k násilí: „Ženy se mohou ubránit

té, že Vánoce nazýváme Vánocemi, hlavní je totiž fakt, že jde o nej-

násilníkovi láskou a vírou. Stalo se, že se nějaký člověk pokusil jed-

důležitější ateistický svátek roku.

nu sestru znásilnit, ale ona se ho starostlivě ptala, proč to dělá, jestli nemůže najít ženu a jestli nepotřebuje pomoc se svým životem,
což ho zmátlo a nechal ji.“ Jeden si myslí, že v tom nachází ozvuk
dlouhé debaty, kterou před lety právě na tomto místě vedl spolu se
svým kamarádem se dvěma jehovistkami, které horovaly pro nenásilí v každé situaci. Ty nás chtěly nejprve přesvědčovat o víře,

Panstvo může být kritizováno
jenom panstvem

když ale zjistily, že jsme katolíci, obrátily hovor jiným směrem:
„Jak můžete tvrdit, že žijete v souladu s Bohem (říkaly kvůli nám

Jeden je zaujat tím, co o něm v recenzi Nekorektních zápisků napsal

Bůh, i když mínily Jehovu), když v Severním Irsku válčíte s protes-

Štefan Segi v Lógr magazínu. Netroufá si přitom rozhodnout, zda

tanty.“ – „Irové nás moc nezajímají, jsou to opilci a násilníci. Ale co

píše frky, či nikoliv, či zda je jeho kniha „samé prošlé zboží“, fasci-

byste dělaly, kdyby se vás ve zdejším lesoparku pokusil někdo zná-

nován je ale větou „(Královy) krátké, kousavé a politicky často

silnit? Praštily byste ho klackem, kdyby byl po ruce?“ – „V tom Se-

vpravdě nekorektní poznámky jsou povětšinou reakcemi na slova

verním Irsku se dějí strašné násilnosti, to Bůh nepřipouští.“ – „Ať

a skutky autorů známějších“. Jeden marně přemýšlí, co touto –

se klidně vyvraždí, to je nám jedno. Ale představte si to znásilnění,

zdánlivě oznamovací – větou recenzent myslel. Naznačuje snad, že

máte nožík v kapse, bodnete ho?“ Debata pro nás skončila vítězně,

autor měl reagovat na slova autorů méně nebo stejně známých jako

stočila se nakonec na obranu před možným znásilněním a poslední

on? Nebo že se měl nejprve stát známým třebas nějakým románem

replikou oněch žen byla věta: „My se musíme zeptat.“ Jeden je tedy

a pak reagovat na skutky autorů stejně proslulých? Nebo se měl

potěšen, že se zřejmě skutečně nakonec zeptaly. A je také rád, že ne-

soustředit na výroky báby Dymákové, neb panstvo může kritizovat

ní násilníkem – v opačném případě by totiž věděl, kde svůj pud

zas jenom panstvo? Jeden nechce ani pomyslet, že Segi naznačuje,

uspokojit jen za cenu několika replik o lásce a víře.

že tento blog využívá proslulosti některých lidí k tomu, aby si „udělal jméno“. S takovou logikou by se totiž musel ptát: „Je Segi nato-

Norrisův ateistický Ježíšek
Jednomu připadá zábavné, když si někdo v cizí zemi vykládá nějaký jev jinak, než by ve skutečnosti měl. Když se proslulý herec
Chuck Norris rozhodl točit vánoční reklamu v České republice, při-

lik známý, aby mohl kritizovat Krále?“

Středoškolský pedagog,
užitečný idiot

spěl prý k tomu fakt, že se u nás stále slaví Vánoce, a nikoli „svátky“. „Vůbec nejvíc mě potěšilo, když jsem zjistil, že pro české děti je

Jeden si myslí, že nejhorší není srážka s blbcem, ale s pseudointe-

tím, kdo jim nosí dárky, Ježíšek,“ uvedl pro konzervativní web

lektuálem. Takový pseudointelektuál napíše na vaši krátkou repli-

WorldNetDaily. Jeden se musí smát dojetí republikána a křesťana

ku tunu textu, v níž nakonec jenom potvrdí oprávněnost vaší ná-

Norrise nad tím, že u nás stále dodržujeme tradice. Norrise k tomu

mitky. Středoškolský pedagog Martin Puskely reagoval v říjnové

vede ostrý boj mezi ateisty a křesťany ve Spojených státech o nad-

Dobré adrese na kritickou glosu Padouch, nebo hrdina, všichni

vládu nad veřejným prostorem, kdy je pro každou stranu důležité,

jedna rodina, v níž jsem poukázal na fakt, že svými tezemi rehabi-

jak se ten či onen svátek bude nazývat a slavit. Neumí si zřejmě

lituje komunismus jako v zásadě přijatelný systém, i když v praxi

představit, že u nás křesťané už dávno prohráli: není vůbec důleži-

chybující (a s pěknými pozitivy pro otroky, jako byly novomanžel-
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ské půjčky). Jeho východisko je: o apriorní zrůdnosti fašismu se

dech atd.) je k němu přiřazena. Jakmile šéf řekne, že ten či onen

nepochybuje, zatímco komunismus vešel na scénu dějin s utopic-

člověk bude rozvíjet nějaký projekt, je jisté, že ho za dva měsíce ne-

kými ambicemi, takže když někdo v literárním díle napíše, že „ko-

uvidíte. Jeden by se tedy vůbec nedivil, kdyby se Lidové noviny za

munismus byl horší než fašismus“, je to „naprosto scestné“. A za-

nějaký ten pátek začaly rozvíjet jako sobotní příloha Mladé fronty

tímco tedy o fašismu můžete říci, že byl zrůdný (a pomiňme, že

Dnes.

E

Puskely smotává fašismus s nacismem), komunismu žádné takové
adjektivum přidělit nelze (a když někdo vypíchne jeho zločiny,
vždycky se najde nějaký argument vůči demokracii typu „vy zase
bijete černochy“). A když to nějaký režim myslel dobře, je každý literární počin vypovídající o jeho deviantnosti pouhým klišé. Navíc

Píárista
– nejubožejší bytost na světě

bylo v jeho čele tak nějak stejné procento zrůdných jedinců jako

vrop

v každém jiném systému, takže není důvěryhodné, když nějaký li-

Jaký bude můj osud po smrti? ptá se jedna z postav Velkého romá-

terát píše o komunistech jako o zločincích (což o fašistech zřejmě

nu od Ladislava Klímy a příšera ze záhrobí ji odpovídá, že se stane

možné je, když jejich režim byl z podstaty zločinný). Puskely ne-

něčím nízkým a ubohým. Ropuchou? Pavoukem? Žížalou? Hovni-

napsal žádnou literárněkritickou stať, ale ideologický článek, kte-

válem? Ještě něčím horším, ještě ubožejším, odvětí příšera: Staneš

rý hodnotí výkon toho či onoho literáta právě na základě faktu,

se univerzitním profesorem, profesorem filozofie, hlavně morálky!

zda splňuje, či nesplňuje Puskelyho poučky o minulosti. Jen osoba

Kdyby to Klíma nepsal začátkem minulého století, ale dnes, jistě by

s histrionskými rysy přitom může tvrdit, že v jeho článku spatřuji

místo profesora morálky použil příklad zaměstnance PR agentury,

útok na celou demokracii. Jeden chtěl pouze upozornit na fakt, že

lidově zvaného píárista. Protože píárista je ještě „něco horšího než

Puskely je klasický leninský užitečný idiot a že by byl mnohem

pokorně se vrtící psí ohon“.

a

sympatičtější coby idiot normální.

Píárista je člověk, který se snaží do novin dostávat témata, která podpoří dobrou image či prodej výrobce čehokoli. Posílá do re-

Bezdomovci se stěhují
do teplých krajin

dakce upozornění na nové výrobky, pořádá tiskové konference
a neustále novináře bombarduje zběsilými tvrzeními, jak je nezbytně nutné napsat o tom či onom výrobku, jinak že lidstvo vyhyne.
Blondýnky koktající do telefonu dotazy, zda už něco vyjde v novinách, jsou pouze otravné, pravými ubožáky jsou obvykle mladí mu-

Odposlechnuto v hospodě: Podzim je už fakt za námi, včera jsem vi-

ži, kteří se svou úlohu snaží plnit „kreativně“. E-maily jednoho ta-

děl v tramvaji prvního zazimovaného bezdomovce.

kového génia si zde dovoluji ocitovat.
Pokud třeba zve novináře na tiskovou konferenci o tom, jak

Konec Lidových novin se blíží

chránit psy, kočky a jejich majitele před řadou parazitů, osloví vás
velevtipně „Pěkné ‚haf‘ ve spolek přeji“ a svůj e-mail zakončí slovy
„Tak namňoukanou příští úterý!“. A když téma nakonec neshledá-

Když Fabiano Golgo v Bristkých listech napsal, že vydavatel Lido-

te příliš podnětným pro čtenáře, nabídne vám vše, včetně své dů-

vých novin chce na jaře skončit s jejich vydáváním, považoval to je-

stojnosti: „Ano, přesně tak, kňučím jako ten chudák pes… Protože

den za poplašnou zprávu. Lidí, kteří vám v hospodě mezi řečí sdě-

Vaši čtenáři se nejspíš vůbec nedozvěděli, co vše mohou zvládnout

lí, že noviny sice mají náklad 80 tisíc výtisků, ale polovinu rozdají,

ve zdravotní péči o psy a kočky sami doma. Takže opravdu moc

a navíc se do nich nedá sehnat nová inzerce, je opravdu hodně.

smutně koukám a spolu se mnou i všichni pejsci a kočičky:-) …

Většinou sice v daném periodiku nějakou významnější funkci za-

a ptám se, zda se naše užitečné texty chystáte využít.“

stávají, ale ne zas natolik významnou, aby jejich předpovědi vy-

Pokud doufáte, že tohle bylo už opravdové dno, že už více něja-

cházely. Dělají se zkrátka důležitějšími, než jsou. Potud nic zají-

ký člověk sám sebe ponížit nemůže, vězte, že jste na omylu, neboť

mavého. Když ovšem vydavatel poslal druhý den do Britských lis-

píárista začne básnit: „Pevně věřím, že vás tohle chytí / Napíšete

tů vyjádření, podle něhož plánuje deník rozvíjet, protože čtenost

o tom pěkný článek / Jinak budu zcela vážně v řiti / Vůbec klidný

i inzerce rostou, začíná si jeden myslet, že by si redaktoři Lidových

nebudu mít spánek :o))).“ Novináře v mrákotách pak dorazí další e-

novin měli začít balit kufry. Nejrozšířenějším newspeakovým slo-

mail s opravdu povedenou pohádkou: „Byli to tři olejoví bratři Ry-

vem v mediálních firmách je totiž termín „rozvíjet“, přičemž vůbec

bí tuk, Brutnákový olej a Olivový olej, společně se svým věrným ko-

nezáleží na tom, jaká další informace (o čtenosti, inzerci, nákla-

něm vitaminem E vyrazili do boje. Dokázali svým ukázkovým bo-
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jovým stylem odrazit lítého nepřítele, obnovit a posílit imunitní systém. Hodný vitamin E navíc obrnil všechny buňky proti
předčasnému stárnutí, a tak je pravděpodobné, že tam všichni žijí šťastně a spokojeně ještě teď.“ Pokaždé, když redaktor objeví

Kniha Nekorektní zápisky od jednoho
z nejbřitčích a nejprovokativnějších
internetových glosátorů Jiřího T. Krále
právě vyšla v Nakladatelství Petr Štengl.

jeden z takových e-mailů ve své poště, má
chuť odpovědět parafrází Ladislava Klímy:
„Budeš v hnoji svém šťasten, docela šťasten
jako všichni píáristé.“

„Arbeit macht frei“
– heslo nejen pro
mravence
Jeden je vděčný, že není mravenec, takže jej
trochu zneklidňují lidé, kteří by jej rádi v této úloze viděli. Takovou hmyzí vizi společ-

K dostání
u dobrých
knihkupců,
v distribuci
Kosmasu
(www.kosmas.cz)
a především
v knihkupectví
Fišer v Kaprově
ulici v Praze.

nosti představil v Britských listech Vít Klíma v článku nazvaném Eusociální stát – třetí cesta. Protože podle Klímy ani včely, ani
mravenci nepotřebují prezidenta, parlament či senát, obejdeme se bez nich i my:
stačí nám najatí manažeři a ústavní soud
připravující zákony. A pozor: „Nově přibude Státní kontrolní komise ve funkci jakési
‚dozorčí rady‘ společnosti, která by dohlížela na dodržování solidárních a kooperativních ‚pravidel hry‘ (…). Lidé, na rozdíl od
mravenců a včel, jsou děsná cháska: kradou, podvádějí, lžou, nedodržují sliby
a smlouvy, jsou líní a nechce se jim pracovat. (…) Osobní svobodu takovým to lidem
omezit prostě musím, neboť stačí pár podvodníků a parazitů a solidarita ve společnosti se rozpadne jak domeček z karet.“ Tak
to má být, lid potřebuje přísnost, neboť –
jak víme z minulosti – „Arbeit macht frei“.
Jeden se pak ani nediví, jak jsou někteří teoretici vytrvalí při hledání třetích cest vedoucích ke koncentračním táborům.

Jiří T. Král

Dejte básníkovi moc, a on

Přestanete-li idioty regulo-

ležitostí zhlédnout umírání

vám za neustálého opěvová-

vat, začnou brzy říkat de-

na tyfus).

ní svobody pořádně zatne

mogracie a upalovat čaro-

tipec.

dějnice.

S kulturou se to má jako se

K čemu je nám takové umě-

vin Jana Machalická dosta-

zemědělstvím: každou chví-

ní, u něhož nepoznáme, zda

ne do styku se slovem umě-

li to podle zpráv médií vy-

obraz zpodobňuje vagínu,

ní, skončí to vícečetným or-

padá, že za pár dní dojdou

nebo řiť?

gasmem.

kud zemědělci či literáti ne-

Jaký úspěch by mohly mít

Kdyby dnes Adolf Hitler

pustí státu žilou.

třeba výlety do severokorej-

uspořádal tiskovku, jistě by

ských lágrů (autentické mu-

první otázka nějakého novi-

Literární časopisy připomí-

čení za malý příplatek) ne-

nářského chytrolína zněla:

nají prostředí levičáckých

bo do některého utečene-

„A jak jste to vlastně měl

sekt.

ckého tábora v Africe (s pří-

s tou Evou Braunovou?“

Kdykoliv se redaktorka kulturní rubriky Lidových no-

brambory nebo knihy, po-

www.kral.bloguje.cz
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Z antikvariátních

banánovek
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Jan Vratislav Želízko se
narodil 22. 2. 1874 ve
Volyni. Geolog,
paleontolog, archeolog.

áylo to v dubnu 1901, když carská akademie věd v Pet-

B

rohradě obdržela prostřednictvím guvernéra Jakutsku
W. N. Skripicinqa zprávu, že u řeky Berezovky, asi 300

verst severovýchodně od Srědního Kolymska, nalezen byl celý mamut, který dle výpovědí dvou očitých svědků ještě úplně prý jest za-

Napsal na 700 odborných

chován. Carská akademie věd vypravila bez odkladu expedici ku

prací. Významné nálezy

ned povolilo 16 300 rublů. Vůdcem expedice jmenován byl Otto

učinil na rodném Volyňsku

získání tohoto vzácného nálezu, k čemuž ministerstvo financí ihHerz, zoolog musea carské akademie, jemuž k ruce přidělen preparátor E. W. Pfinzenmayer a stud. geologie D. P. Sevastianov.
Již počátkem května mohla výprava opustiti Petrohrad a po

a Horažďovicku.

dvoudenním pobytu v Moskvě přijeli ve zvláštním, bohatě vyprave-

Zemřel 27. 6. 1938 v Praze.

té tělegou do Katšugy potřebovala expedice dva dni. Odtud přibyla
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ném expresním vlaku dne 14.května do Irkutska. K jízdě podniknu-

Mamut od Berezovky v Sibiři
přes Verchojansk do Šigalovy, odkud člu-

kutsku opatřiti, např. rukavice, ochranné sí-

Omolonu. Bylo se tedy chefu expedice spo-

nem přistála do Usť-Kutu a konečně parní-

tě proti komárům, různé předměty potřeb-

kojiti s výpovědí Javlovského. Tento vypra-

kem dorazila do Jakutska. Ježto cesta od Ja-

né jako platidla pro směnný obchod atd.

voval, že v srpnu r. 1900 Tarabykin proná-

kutska do Srědního Kolymska jest asi 3000

Ku koním bylo třeba najati kozáka, aby

sleduje soba nalezl poblíže nynější mamutí

verst dlouhá a cestování jest odkázáno na

výprava při záměně koní na jednotlivých

mršiny kel vážící přes 4 pudy, který však

příhodné léto, jakož i na jízdu koňmo, a jež-

stanicích nemusela mnoho času mařiti. Za

pocházel z jiného mamuta. Tarabykin pát-

to bylo expedici bráti se krajinami málo

průvodce na cestu najal Herz ještě druhého

raje po okolí přišel na nynější zvíře, jemuž

obydlenými, kde na 200 až 300 verst nelze

kozáka a jistého jakutského učitele, inteli-

ještě zachovalá hlava ze země vyčnívala a je-

člověka spatřiti, musela výzbroj svědomitě

gentního to člověka, který svého času pro-

den kel. Ježto však Lamuti před celou ma-

opatřena býti. Všecky věci se musely baliti

vázel zesnulého badatele Čerského. Expedi-

mutí zdechlinou mají pověrečný strach

do beden koží potažených anebo do zvlášt-

ce Herzova mohla teprve 20. června Jakut-

a bojí se, že odkrytím jejím vyvolají na sebe

ních kožených pytlů, sumky zvaných, aby se

sk opustit. Jízda parníkem Michael ke sta-

nemoc, nechal Semen Tarabykin mamuta

deštěm a zvláště však při přechodu četných

nici Tandiskaja od ústí Aldanu do Leny 170

nedotknutého, ale vypravoval o něm jiným

řek nepoškodily. Delší dobu vyžadovala též

verst vzdálené trvala dva dni. Dne 22. červ-

Lamutům, Michaeli Tajčinu a Vasilu Detjko-

příprava sucharů a masa na vzduchu suše-

na překročila výprava řeku Lenu a týž den

vu, jichžto jurta byla si 20 verst vzdálena.

ného. Rovněž bylo nutno zhotoviti u kováře

urazila ještě 40 verst pochodu. Expedice se-

S nimi Javlovský se setkal a od nich oba

potřebné nástroje, zvláště ku kopání a dobý-

stávala nyní vedle tří členů petrohradských

uvedené mamutí kly odkoupil, vědom jsa

vání zmrzlé půdy způsobilé. K radě jednoho

ještě ze dvou kozáků a tří jiných sluhů, ja-

sobě důležitosti nálezu, a společně s nimi

jakutského obchodníka, který byl dvakrát

kož i ze dvaceti koní. Plné dva měsíce trva-

v listopadu naleziště navštívil. Uřízl mamu-

již podnikl tuto cestu, dal Herz zhotoviti

lo, než stihla Srědního Kolymska.

tu z hlavy kus kůže, vyňal ze žaludku zvíře-

skládací kožený člun, který se dal též jako

Herz litoval, že nemohl mluviti s objevi-

te něco z obsahu a přinesl tyto věci, jakož

stan použíti. Rovněž množství jiných nepo-

telem mamuta Lamutem Semenem Taraby-

i kly na policii v Srědním Kolymsku. Tyto

stradatelných maličkostí bylo nutno v Ja-

kinem, ježto se nalézal kdesi na hořením

částky mamuta byly neprodleně zaslány
carské akademii věd do Petrohradu a došly
na místo své krátce po tom, kdy Herz s expedicí svojí byl již na pochodu k Berezovce.
V Srědnim Kolymsku zdržela se expedice od 22.–28. srpna, kterýžto čas byl vynaložen na nejnutnější přípravy a po té se dvěma čluny opustili stanoviště. Urazivše prvý
den 50 verst nocovali v Saimce-Kudšine. Poněvadž Herz další svoje poznámky vedl
a uveřejnil ve formě deníkové, budeme tu
a tam i my citovati důležitější záznamy jeho
v téže formě.
7. září – Za husté sněhové metelice, jež
hrozně stěžovala další pochod, takže koně
co chvíli padali, přes to že měli na sobě jen
tři pudy nákladu, překročili jsme dva horské hřbety ve výši 325 a 385 metrů a dorazili po 50 verstách k Ssiveru, vedlejšímu to

www.dobraadresa.cz • 2011 • 1 • 9

přítoku Berezovky, a po dalších třech verstách rozbili jsme již na

la. Nechal jsem především suť kolem mamuta pozorně odstraňova-

břehu Berezovky noční ležení.

ti a ve hloubce 68 cm narazil jsem na levou přední nohu zvířete, kte-

9. září – Největší čásť zavazadel byla již včera večer na zvláště

rá až k nadloktí byla cele srstí pokryta. Pokožka se zdála býti již set-

vybraných silných koních přes řeku přepravena, zbývá dnes již jen

lelá, přece však podařilo se srsť ještě na kůži lpící s vlhkou zemí a ve

stany strhnouti a onen poněkud nebezpečný přechod provésti. Po-

zmrzlém stavu až do Petrohradu dopraviti.

O
se

slední čtyřverstový pochod přivedl nás konečně ku kýženému cíli.

14. září. Odpoledne počali jsme s odstraňováním pravé strany

Ze záznamů Herzogových na nalezišti samém uvádíme:

ledu. Na zevnější straně pravé přední nohy byl hnědě vypadající

11. září. 8 h 2,0 °R; 12 h +4,0 °R; 7 h –0,5 °R.

bublinovitý led 23 cm silný. Od pravé zadní nohy na západ jevil se

Po učiněných několika fotografických snímkách počal jsem

led silnějším, dosáhna 54 cm tloušťky. Ledová vrstva vytratila se

s odklízením suti a odkryl nejdříve lebku zvířete, z níž větší čásť ků-

čem

směrem k břišní straně zvířete až na 10 cm.

že byla v minulém létě dravou zvěří ožrána. K velikému svému pře-

Dne 18. září dal Herz poblíže naleziště zbudovati zimní chýši.

kvapení nalezl jsem mezi zuby mamuta zbytky potravy, důkaz, že

Později bylo nutno zbudovati pevné ochranné chýše nad mršinou

mamut po krátkém zápasu se smrtí v tomto postavení zahynul.

samou.

Levá alveola vykazovala řezy v místech, kde Lamuti kel uřezá-

26.–29. září. Vykonal jsem dnes nutná měření mršiny a sbíral

vali. Na pravé straně dle veškerých známek kel na lebce již schází

rostliny z části pod sněhem ukryté. Dnes teprve lze Berezovku po

(ne)

dlouhé doby. Pevně v zemi trčící spodní čelisť ležela na velkém ku-

zamrzlé hladině přejíti. Pod ledem chytáme nyní denně ryby, ale

su kůže, jež se později jako počátek hoření prsní partie býti ukáza-

pouze štiky, jiné druhy ryb nebylo lze ani později polapiti.

mluví

30. září. V mamutí chýši bylo dnes poprvé topeno.
4. října. Dopoledne byla vyňata pravá lopatka, jakož i čásť žeber,
po té bylo odstraněno něco z obsahu žaludkového, který sestával
z obrovského množství potravy. Ostatní orgány jsou zničené. Odpoledne provedena druhá důležitá operace na levé přední noze a usneseno tuto odloučiti, čímž doufal jsem ještě pevně na kůži lpící srsť po
roztání pokud možno zachovati. Šlachovité tučné maso pod humerusem se nalézající jest tmavočervené barvy a vypadá ještě tak čerstvě jako maso velmi promrzlé. Dlouho jsme přetřásali otázku, zda
by nebylo možné učiniti pokus s použitím tohoto chutně vypadajícího masa, než nikdo se nechtěl obětovati, aby vzal pokrmu tohoto do
úst, spíše dána přednost masu koňskému. Za to psi žrali mamutí maso velice rádi. Maso i tuk tedy jsou dobře zachovány a čásť jich přivezu. Taktéž i krev podařilo se mi získati, která v kouscích vypadala
jako hypermangan, při změknutí pak nabývala špinavě červené barvy. Krev tato nalezena mezi žaludkem a prsní kostí.
7. října. Dnes mohl být též dosud v zmrzlé zemi se nalézající penis, jehož svrchní strana byla 86 cm a spodní 105 cm dlouhá; šířka
jeho ve vzdálenosti 10 cm od průduchu cibele obnášela 19 cm.
9. října. Dopoledne byla levá a odpoledne pravá zadní noha odňata. Kosti stehenní, které po namáhavé práci mohly býti ze zmrzlého masa vydobyty, držely s tibií a fibulou tak silně pohromadě, že
musely býti vyříznuty. Mezi penisem a levou zadní nohou nachází
se ještě všechna srsť. Tato zplstěná vlnovitá pokrývka jest tu 30–35
mm dlouhá a plavá štětinovitá srsť má až 32 cm délky.
10.října. Když bylo 7–8 pudů masa odřezáno, mohli jsme se dáti do vyzdvihnutí spodní břišní kůže.
12.–14. října. Tyto dni muselo se velmi pracovati, aby všechno
bylo připraveno pro odchod na den 15. října pevně ustanovený. Byly zbudovány desatery saně, na něž se části mamutí naloží.
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Náklad 24. října dorazil do Misovaji. Poněvadž celý transport vážil přes 100 pudů (=
16637,5 kg), doufal Herz s penězi dosud zbylými vystačiti až do Irkutska. Zprvu ještě zažádal k ministerstvu železnic o volnou dopravu mamuta do Petrohradu, a to o zvláštní direktní nákladní vůz, který by mohl být připojen k poštovnímu vlaku. Herz musel ve
Srědním Kolymsku rozděliti expedici ve dva
oddíly. Odjezd protáhl se na delší dobu, zvláště pečlivé balení jednotlivých částí mamutích
zabralo mnoho času. Dne 15. listopadu byl
konečně vyslán první oddíl transportu na 11
saních psy tažených (nartách) za vedení Pfinzenmayera a dne 26. listopadu následoval
zbytek expedice. Herz ustanovil se pevně na
tom, že výprava musí co nejrychleji doraziti
do Jakutska a po té do Irkutska, a proto také
konána cesta ve dne v noci. Z Aldanu do Jakutska, 238 verst, muselo se použíti sobů
k další dopravě nákladu. Teprve dne 6. ledna
1902 sešel se Herz v Jakutsku s Pfinzenmayerem, který sem již 24. prosince 1901 přibyl.
Nemálo starostí a opatrnosti vyžadovalo časté překládání nálezu na poštovních
stanicích, jichž mezi Jakutskem a Irkutskem jest 124. Celá tato cesta v délce 2800
verst vykonána byla v šestnácti dnech, neboť výprava zdržela se na jednotlivých stanicích, jen dokud nebyli koně vyměněni. Po
krátkém oddechu v Irkutsku dne 6. února
naložen mamut na vlak a po třináctidenní
jízdě dopraven vzácný nález i s expedicí
šťastně do Petrohradu.
Herz získal na výpravě též asi 100 hlodavců, 150 ptáků, 3000 hmyzu, 50 ryb a jiné cenné přírodniny pro ruská musea.
K výsledkům Herzovým myslím není
prozatím třeba žádných poznámek. V podání svém rozvinul před námi věrný obraz tý-

a v údolích se rozprostíral zelený háv pastvin

zvíře vycpané, a to v poloze, v jaké zahynu-

kající se širšího okolí Berezovky, které se asi

a křovin, útulek to mamuta, soba, nosorožce

lo. Jak mi pan Herz sdělil, obnáší výška

od doby zahynutí mamuta nemnoho změni-

a jiných dávno již u nás vyhynulých tvorů.

kostry mamutí z předu 2 m 84 cm, délka její 3 m 24 cm, šířka v prsou 1 m 15 cm a šíř-

lo, a v duchu napadne nám mimoděk, že po-

ka v pánvi 1 m 33 cm.

dobný asi obraz skýtaly kdysi v době diluvi-

* Laskavostí pana Herze dostalo se nám do-

ální i rozsáhlé krajiny naší vlasti, kdy vrcho-

datečně ještě originálních fotografií zobra-

ly pohraničních kopců byly ještě ledem

zujících mamutí kostru již montovanou, na

Připravil

a sněhem pokryty a kdy jen na úbočích

níž jest pravý kel doplněn. Druhá fotografie

Michal Šanda
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Listopad 2010

s Pavlem Petrem, který tehdy měl mertovské období, poslouchal jenom Vladimíra

V úvodníku říjnového Hosta se jeho redaktor Martin Stöhr ptá,

Mertu a čerpal z jeho poetiky. Kupoval jsem

proč v souvislosti se samizdatem kulturní rubriky našich novin po-

před maturitou občas kazety od Petra Ci-

většině připomínají pouze historii Revolver Revue, založené před

bulky a mám dojem, že jsme také sehnali

pětadvaceti lety. V té době vznikl také samizdatový sborník pod ná-

kompletní Plastiky. V oblasti literárních

zvem Host, který vyšel do roku 1989 celkem pětkrát a byl znám

a kulturních časopisů byla v naší škole vol-

především na Moravě. Dnes se Host sice jmenuje stejně, ale dělají

ně k rozdání Tvorba a Kmen, dokonce si

ho jiní lidé a podstatně jinak. Host od roku 1990 po většinu doby

vzpomínám, že jsem se těšil na každý nový

stál a padal s pojetím literatury jako věci v podstatě akademické.

Kmen a o trochu méně na každou novou

Proto mi přijde jeho spojení s tradicí samizdatu poněkud násilné

Tvorbu, neboť ta byla povětšině nudná, sta-

a redaktorům kulturních rubrik se v tomto ohledu příliš nedivím.

linská. Těšil jsem se, z chuti číst a z chuti zji-

Chodil jsem tehdy v roce 1985 s Martinem ve Zlíně na stejnou

stit, co nového se tam možná objeví, s vě-

střední školu. Na podzim toho roku jsme nastoupili do prvního roč-

domím, že texty v těchto tiskovinách je nut-

níku a ještě jsme se ani neznali. Později jsme společně uspořádali je-

né číst s významem obráceným o 180 stup-

den menší samizdatový sborník, bylo to v roce 1988 a jmenoval se

ňů. Nakonec právě tam jsem objevil třeba

Situace. Martin přinesl básničky svých kamarádů a seznámil mě

Jakuba Demla nebo Ladislava Klímu, pře-
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trati
Egon Bondy a Plastic People, Karel Kryl, Vladimír Merta a další
písničkáři, Jaroslav Foglar, skrytá církev, skaut, tato jména a tyto pojmy se
objevovaly více či méně jako součást naší reality a přitahovaly daleko víc.
Kdo to neprožil, ten to asi nepochopí a bude pořád vidět kolaboraci
v něčem, do čeho nás namáčeli, ale co nás vůbec nebavilo. Pravda byla
naopak v tom, co se komunistům nepodařilo tak úplně vymazat. Režim
věřil, že už přežije i bez represí, že to nějak půjde. Byl silný v určitém
smyslu až do svého konce, straníci na vrcholu moci žili jako v bavlnce
a díky tolerantní „tlusté čáře“ jim privilegovaný životní styl vydržel i po
pádu jejich moci, některým dodnes.
chod do doby, kdy jejich knihy mohly vy-

Jaroslav Foglar, skrytá církev, skaut, tato

hlasu nepřečetl referát, který sama připraví.

cházet, byl potom až nečekaně rychlý.

jména a tyto pojmy se objevovaly více či mé-

Mělo mi to přinést nějaké kladné body u při-

Naším společným problémem byla uči-

ně jako součást naší reality a přitahovaly

hlášky na VŠ, kam se mnou počítala. Byli

telka českého jazyka, postarší aktivní paní,

daleko víc. Kdo to neprožil, ten to asi nepo-

jsme na to dva, já a jedna spolužačka. Bylo

která se realizovala v tehdy možných do-

chopí a bude pořád vidět kolaboraci v ně-

to k říjnu, nebo snad k listopadu? Už nevím,

stupných strukturách a jejímž cílem bylo

čem, do čeho nás namáčeli, ale co nás vůbec

jen mi zůstala vzpomínka na pocit: ano i ne.

„usnadnit“ nám cestu k dalšímu vzdělává-

nebavilo. Pravda byla naopak v tom, co se

Na povrchu ujišťování se, že o nic nejde, pod

ní, tj. na vysokou školu. Měli jsme v jejích

komunistům nepodařilo tak úplně vyma-

ním jakási otrávenost z blbosti celé té věci.

očích jako katolíci problematický „kádrový

zat. Režim věřil, že už přežije i bez represí,

Čtení referátu skončilo fiaskem. Když jsem

profil“. Měla vlastní plány s naší budouc-

že to nějak půjde. Byl silný v určitém smys-

od mikrofonu ve sborovně zaslechl ozvěnu

ností, vymyšlené v rámci možností, na něž

lu až do svého konce, straníci na vrcholu

amplionů umístěných po celé budově, vyru-

byla zvyklá.

moci žili jako v bavlnce a díky tolerantní

šilo mě to, přeřekl jsem se, znejistěl jsem,

Podobně nás na druhé straně spojovala

„tlusté čáře“ jim privilegovaný životní styl

nevěděl, zda se opravit, nebo číst dál. Lekl

naše přirozená sympatie k věcem, které nás

vydržel i po pádu jejich moci, některým do-

jsem se ticha, které nastalo. Bylo to právě

bavily a které byly s normalizací jen obtížně

dnes.

uprostřed citátu z Klementa Gottwalda, kte-

slučitelné. Egon Bondy a Plastic People, Ka-

Na podzim 1988 mě zmíněná češtinářka

rý byl v textu hned v druhém odstavci. Po

rel Kryl, Vladimír Merta a další písničkáři,

oslovila s přáním, zda bych do školního roz-

chvilce ticha a následující paniky jsem se ro-
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Ještě mnoho let jsem

zesmál, referát zachránila spolužačka, která

je ve skutečnosti ještě daleko víc. Pak jsem

ho dočetla za mě.

začal vyjmenovávat jednotlivé akty, včetně

o příčině neměl ani

Naše třída měla dělené vyučování, naše

jmen příjemců a adresátů těchto mírových

polovina třídy měla vyučování až odpoled-

iniciativ, včetně jmen státníků, soudruhů,

potuchy, naše učitelka

ne. Mohl bych se před spolužáky aspoň vy-

kteří mírové iniciativy rozváželi po světě na

dávat za hrdinu, takhle to celé tak nějak za-

státních návštěvách.

to nijak nekomentovala.

padlo až na to, že do referátů ve školním

Starší učitelka, která na hospitaci přišla

rozhlase už potom nikoho nenutili. Ani jiní

možná právě proto, že v šedesátých letech

Škoda že ten referát

spolužáci to neslyšeli, protože druhá polovi-

na stejné základní škole učila ještě mého ot-

na naší třídy měla praxi na přístavbě naší

ce, to za chvíli nevydržela a s tajeným smí-

někde doma nemám,

školy. Bylo to stejně celé jenom z trémy, ale

chem vyběhla na chodbu. Ještě mnoho let

na druhou stranu to byl adekvátní smích

jsem o příčině neměl ani potuchy, naše uči-

vůči starcům a mrtvolám té doby.

telka to nijak nekomentovala. Škoda že ten

E

vrop

jestli je ve škole

a

Moje problémy ohledně veřejného vy-

referát někde doma nemám, jestli je ve ško-

v nějakém archivu, ani

stupování možná začaly už daleko dřív, ně-

le v nějakém archivu, ani nevím, nemíním

kdy snad v sedmé třídě, kdy jsme měli po-

po tom pátrat.

nevím, nemíním po tom

dobně iniciativní učitelku, pro změnu ob-

Minulý režim se zhroutil proto, že byl

čanské výchovy. Tehdy měla přijít do její ho-

prostě neslučitelný s realitou. Podíl na jeho

pátrat.

diny starší kolegyně na hospitaci. Dostal

pádu měl každý, kdo realitu hledal a uvědo-

jsem za úkol připravit do hodiny referát

moval si ji. Toho jsem samozřejmě nebyl

o mírových iniciativách Sovětského svazu.

schopen na základní škole ve dvanácti le-

Asi měsíc jsem se nezabýval ničím jiným,

tech, naplno ani později, ve svých osmnácti.

Minulý režim se

než že jsem si ze Svobodného slova, které

Přiznám se, že mi nepřijde vhodné se

jsme tehdy doma odebírali, nebo z Rudého

hlásit k jinému samizdatu než k tomu, kte-

zhroutil proto, že byl

práva, jež jsem měl ze školy, vystřihával

rý člověk sám dělal. Jakýmsi samizdatem

články o mírových iniciativách, psal si na

pro nás byl ten sborníček z konce osmdesá-

prostě neslučitelný

ně datum a zkratky Sv. S. jako Svobodné

tek. Vznikl sice jen pro kamarády, ale stejně

slovo, RP jako Rudé právo. Případně LD ja-

jsem rád, že jsme ho tehdy vydali. Byli jsme

s realitou. Podíl na

ko Lidová demokracie, když jsem navíc se-

izolovaná skupinka pubertálních diverzan-

hnal i tento nedostatkový titul. Zjistil jsem,

tů, kdesi na okraji zájmu komunistů a jejich

jeho pádu měl každý,

že Sovětský svaz přichází s nějakou míro-

bezpečnostních složek, tzv. ozbrojeného

vou iniciativou skoro každý den, a pokud

předvoje „dělnické třídy“. Je to dodnes cen-

kdo realitu hledal

s mírovou iniciativou právě nepřichází So-

ná zkušenost. Tehdejší režim nepadal je-

větský svaz, tak s ní přichází nějaký jiný

nom s lidmi, které se snažil vymazat z pa-

a uvědomoval si ji.

stát, například Polská lidová republika, Ně-

měti, ale také s každou novou generací, kte-

mecká demokratická republika, Bulharská

rá přinášela své vlastní otázky po pravdě.

Toho jsem samozřejmě

lidová republika nebo další země. Státní ná-

Každá ta generace měla svoji energii, se kte-

vštěvy, které k nám přijížděly, si mírové ini-

rou se do režimu opírala. Aspoň do té doby,

nebyl schopen na

ciativy vyměňovaly přímo na letišti, hned

než se z existenčních či jiných důvodů při-

po bratrském polibku. Téma se značně

způsobila životu v nadiktovaných lžích. Mě-

základní škole ve

komplikovalo. Dostavoval se zneklidňující

li jsme štěstí, že právě my jsme ty lži nemu-

pocit, že někde budou psát ještě o dalších

seli papouškovat příliš dlouho, jen pár let

dvanácti letech, naplno

mírových iniciativách, které by měly být ta-

na té zlínské střední. Bylo to určitě štěstí,

ké zmíněny. Připravil jsem tehdy referát, je-

pokud jsme si díky tomu zapamatovali, co

ani později, ve svých

hož četbu jsem uvedl omluvou, že jsem se

znamená myslet si své.

osmnácti.

socialistických zemí, že mírových iniciativ
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pokusil vybrat jen hlavní mírové iniciativy
Zdeněk Mitáček

A

K polemice
meri Jiřího T. Krále
a Martina
Puskelyho

ka

artin Puskely v Hostu 7/2010

M

uveřejnil stať s dramatickým
názvem Zlý komunista – malig-

Padouch, nebo hrdina, všichni
jedna rodina

ní nádor současné české prózy a podtitulem
Návrat socialistického realismu v antikomu-

„Jeden miluje texty amatérských literárních teoretiků. Zvláště

nistickém ražení?. V tomto textu objevil zá-

těch, kteří pod záminkou tvrzení, že literatura má zkoumat kon-

sadní závadu polistopadové literární produk-

krétní skutky, lidi a události, nám vracejí komunismus jako ble-

ce, že se v ní totiž vyskytují bývalí členové KSČ

chu do kožichu jako cosi jen o něco málo méně přijatelného než

vykreslení jako jednoduché záporné typy.

demokracie. Právě takovou argumentaci nám naservíroval Mar-

Puskelyho stať je pěkně komplikovaná,

tin Puskely v měsíčníku Host. Nelze než být nadšen jednoduchos-

rozsáhlá a celkem špatně se čte. Myslím, že

tí Puskelyho myšlenek: o apriorní zrůdnosti fašismu nemůže být

z ní měli v Hostu velkou radost, protože ide-

pochyb, zatímco komunismus vstupoval na dějinnou scénu

álně vyhovuje akademické linii „vyrovnávání

s mnohem utopičtějšími ambicemi a „socialismus jako systém

se s minulostí“, jež spočívá v recyklaci názorů

hodnot nabízel lidem naději“. Není divu, že Puskely, pro něhož je

na svět, s nimiž se redaktoři Hosta seznamo-

fascinující přemýšlet, proč se komunismu nepodařilo realizovat

vali během dob svého vlastního studia od

jeho utopické naděje, nemá rád v literatuře postavu zlého komu-

svých starších kolegů.

nisty, který je v jeho podání tvor stejně nerealistický jako čaro-

Na zmíněnou stať odpověděl Jiří T. Král

dějnice z pohádky o perníkové chaloupce. On totiž komunismus

na svém blogu 12. října následující poznám-

podle Puskelyho nebyl zrůdný systém, z něhož tyli lidé bez skru-

kou:

pulí, ale tak nějak běžné uspořádání, v němž měl stejné chyby ku-
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Správně zjišťuje, že

lak i bolševik. Jeden by proto rád Puskely-

Problém je v tom, že Západ fašismus

mu nezištně dopřál trochu toho reálného

odmítl, zatímco část zemí východní Evropy

v současné literatuře

socialismu. Jako první bod mu navrhuje,

a třetího světa, ke kterým jsme bohužel

aby svůj text zničil, neb se příliš odchyluje

patřili i my, se s komunismem na mnoho

se píše

od oficiální linie strany (jejímž členem na-

desetiletí sžila, což se stalo pro mnoho lidí

víc ani není). Bodem druhým by mohlo

důkazem, že komunismus není tak špatný

o komunistech

být jeho přeřazení z postu středoškolského

systém. Pro pořádek: Puskely píše komu-

učitele na místo nočního hlídače. A třetím

nismus, ale z jeho textů vyplývá, že má na

poněkud ploše

bodem se stane pravidelné sledování tele-

mysli spíše socialistická zřízení, jelikož od-

vizních pořadů o boji o zrno – socialismus

kazuje na životní praxi v zemích tzv. býva-

a šablonovitě, ale

mu ostatně nabídne naději, že každý pátek

lého socialistického tábora.

uvidí Curra Jimenéze nebo Sandokana.

Jiný citát z Puskelyho: „Mimochodem

dává to za vinu

Jak by pak asi vypadalo jeho svědectví

upozornění na zásadní rozdíl v ideologic-

o době a lidech?“

kém zacílení fašismu (programové vyhlaze-

A
meri

ka

autorům bez toho, že

ní méněcenných ras) a komunismu (utoNačež Puskely publikuje v Dobré adrese č.

pická vize ráje na zemi) pochází (jak je

by byl schopen vnímat

11/2010 další rozsáhlý elaborát, kde vy-

v textu zmíněno) od Raymonda Arona.“

světluje např.:

Kdo zná historii jen z citátů, nebude mít

zákonitosti literární

„První dezinterpretace přichází s tím,

s takovým výrokem žádný problém. Pokud

jak se Král míjí s podstatou článku. Uniká

se zamyslíme nad faktem, že zatímco

tvorby v širších

mu, že jde o literárněkritickou stať, která

v Rusku docházelo k vyhlazování řady celé

se snaží poukázat na literárně dysfunkční

řady etnik a společenských tříd, Hitler

souvislostech. Pokud

prvek (stereotyp „zlého komunisty“ kores-

Němcům v rámci propagace třetí říše pře-

pondující se stereotypem „doby plné falše

destíral jednu vizi budoucího ráje na zemi

bychom se zamysleli

a pokrytectví“; že jde skutečně o stereotyp,

za druhou, celkem logicky dojdeme k závě-

dokládám v daném článku komparací celé

ru, že citovaný výrok Raymonda Arona ni-

řady literárních děl).“

jak zvlášť výstižně o rozdílech mezi fašis-

nad českou knižní

Ve svém příspěvku se však ideje kom-

mem a komunismem nehovoří.

produkcí uplynulých

parace literárních děl již příliš nedrží a vě-

Je to otázka vnímavosti vůči realitě.

nuje se spíše složitější záležitosti, totiž

Představme si, že by fašistický stát existo-

let, nemohlo by nám

komparaci politických systémů, a to fašis-

val několik desetiletí. Copak by se v něm

mu, komunismu a demokracie. Ve zkratce

nenašly záležitosti, o kterých by jeho oby-

uniknout, že

je možné říct, že současná demokracie

vatelé posléze hovořili jako o dobrých? Zá-

v České republice ani fašismus z toho sku-

pad ale projevil větší obranyschopnost pro-

morálních dilemat

tečně nevycházejí zrovna dobře. Je možné

ti ideologii tohoto druhu. Vůči komunismu

z Puskelyho dále citovat: „Za postřeh, že

podobně imunní nejsme. Dokonce i vězňo-

členů KSČ byla

rovnítkem mezi fašismem (apriorně zrůd-

vé nejtvrdších lágrů jsou schopni vidět na

ným na všech úrovních) a komunismem

tomto období cosi dobrého. Na druhé stra-

literatura plná po

(kde proklamovaná vize stojí v částečném,

ně oběti hladomoru na Ukrajině, oběti stě-

ale drastickém rozporu s historickou reali-

hování národů z Kavkazu směrem na Sibiř,

několik dlouhých

tou) vzniká (faktograficky mylný) dojem,

nebo abychom nechodili příliš daleko, obě-

že i ona utopická vize byla apriorně zrůd-

ti příslušníků Pohraniční stráže a české jus-

desetiletí, totiž zhruba

ná, programově zaměřená na genocidu,

tice 50. let, nám svůj názor na komunis-

vděčím ovšem Miroslavu Balaštíkovi.“ Co

mus, fašismus a demokracii už neřeknou.

v letech 1960 až

k tomu říct? Snad jednu didaktickou radu,

Člověk uvažující nad tou kterou dobou by

méně závorek by bylo více. A ještě že myš-

měl být schopen brát v potaz také poselství

lení je jinde.

těchto mrtvých. Myslím si, že způsobem,

1990.
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jak to činí Martin Puskely, o politických

př. probíhající kauza anonymního vyhro-

systémech uvažovat nelze, že se tak totiž

žování na katedře filozofie FF MU je zrov-

jen dochází k závěrům, které jsou nesmír-

na klasickým příkladem, kdy styl chování,

ně bizarní, nesmyslné a plytké, ve smyslu

který si dotyčný osvojil ve své minulosti

„když si to myslím, tak to tak musí být“.

pracovníka Ústavu pro výzkum společen-

Pokud dáme stranou „politologické“

ského vědomí a vědeckého ateismu ČSAV,

úvahy, dané zřejmě nedostatkem životních

jej ovlivňuje dodnes, v úplně jiných spole-

zkušeností a pochybnými myšlenkovými

čenských podmínkách. Podobné filozofic-

vzory, zbude u Puskelyho cosi podstatnější-

ké historie by snad mohly čtenáře oslovit,

ho, totiž živý zájem o současnou českou li-

ale jinak se nedivím, že dané téma zatím

teraturu.

autory neláká.

Bohužel ale nahlíží současnou literatu-

Šablona „zlého komunisty“ v současné

ru optikou, která by se dala nazvat „opti-

české próze možná spadá do ranku skuteč-

kou obráceného dalekohledu“. Správně

ností, které „jsou divné, ale je to prostě

zjišťuje, že v současné literatuře se píše

tak“. Pro řadu lidí, kteří mají blízko k „vě-

o komunistech poněkud ploše a šablonovi-

deckému“ myšlení, může být skutečně až

tě, ale dává to za vinu autorům bez toho, že

vzrušující, když shledají, že realita odporu-

by byl schopen vnímat zákonitosti literární

je jejich představám o tom, co by se mělo

tvorby v širších souvislostech. Pokud by-

dít. Pokud bychom na současnou realitu

chom se zamysleli nad českou knižní pro-

nahlíželi perspektivou např. roku 1980, by-

dukcí uplynulých let, nemohlo by nám

lo by jevů, které „jsou divné, ale skutečné“,

uniknout, že morálních dilemat členů KSČ

nepočítaně, např. každý občan má svobodu

byla literatura plná po několik dlouhých

projevu ve skutečnosti, ne jen na papíře. Ve

desetiletí, totiž zhruba v letech 1960 až

věznicích nesedí političtí vězni. Jsou obec-

1990. Pokud bychom sem zahrnuli první

ně dostupné necenzurované zprávy ze za-

písemné zmínky o pochybnostech členů

hraničí. Obchody jsou plné celkem kvalit-

KSČ o fungování státní správy, justice

ního zboží. Podobně bychom se mohli dí-

a kultury ve Stalinově SSSR, prodloužili by-

vat s z roku 2010 do roku 1980 a shledávat,

chom toto období ještě o dalších zhruba tři-

že to tehdy bylo úplně naopak. Je možné se

cet let. Tyto knihy přitom spadají jak do li-

ptát, jak je to vůbec možné, o to se zřejmě

teratury oficiální, tak do samizdatové a exi-

Puskely snaží. Někdy si říkám, že všechny

lové. Tak totálně vyčerpané téma nelze po-

ty změny bereme až příliš samozřejmě. Ne-

dle mého názoru spisovatelům předhazo-

vylučuji, že pro některého autora může

vat jako „pole neorané“.

v tomto smyslu být Puskelyho úvaha inspi-

Čeští prozaici se dlouhou dobu dobro-

rativní výzvou, pokud ji ovšem bude scho-

volně či nedobrovolně ničemu jinému než

pen přečíst. Nicméně si myslím, že autor

životu v rámci socialistického „možného“

roku 2010 je zaměstnáván jinými tématy

nevěnovali. Není možné se divit, že ti sou-

než literární vědec roku 2010. Navíc odpo-

časní zpracovávají zase jiná témata. Spiso-

vědi na takovou výzvu je možné najít

vatel píše pro čtenáře, nikoliv pro potřeby

v mnoha polistopadových knihách býva-

teoretiků. Je docela pravděpodobné, že při-

lých členů KSČ, např. Moje šílené století

jde doba, kdy se averzi ke zmíněnému té-

Ivana Klímy, ve vzpomínkové knize Vlasty

matu někomu podaří překonat a vznikne

Chramostové a řadě dalších. Tyto knihy

možná nadčasový román autora, který do-

jsou prostě nasnadě a je docela zvláštní, že

káže být jaksi nad věcí a současně čtenář-

je Puskely při svém hloubání nezmiňuje.

sky přitažlivý. Ta doba zjevně ještě nenastala. Určité pointy sice již probleskují, na-

Zdeněk Mitáček

Podobně bychom se
mohli dívat s z roku
2010 do roku 1980
a shledávat, že to
tehdy bylo úplně
naopak. Je možné se
ptát, jak je to vůbec
možné, o to se zřejmě
Puskely snaží. Někdy
si říkám, že všechny ty
změny bereme až
příliš samozřejmě.
Nevylučuji, že pro
některého autora
může v tomto smyslu
být Puskelyho úvaha
inspirativní výzvou,
pokud ji ovšem bude
schopen přečíst.
Nicméně si myslím, že
autor roku 2010 je
zaměstnáván jinými
tématy než literární
vědec roku 2010.
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Vlna
A
meriZenda

kaP

P.

roměňují se vlny zjitření a rozjaření, kdy náva-

trochu víc rozhoupe hladinu, takže nako-

ly zamlžení mozku způsobené těmi nejjemněj-

nec naruší ono splývání, a tak musíme tu

šími doteky se střídají s ruchy smíchu ze slov-

a tam udělat tempo, abychom se na hladině

ních výmolů; hra rukou, či jemný souboj myslí a zároveň

udrželi. Pár temp, a už šlapeme vodu. Hla-

spřízněnost duší; subtilnost neutuchajícího stavu vědo-

dina se vlní ještě víc. Držíme se za ramena,

mí, který se v sinusoidě oněch proměn proplétá bezbře-

smějeme se, prskáme, proplétáme nohy,

hým časem noci, která pádí jako o život a přitom se zdá,

tiskneme se k sobě.

že nikdy neskončí, protože v zimě se rozednívá později.

Voda se rozvlní a začne přetékat přes
spodní hranu nezaskleného rámu dveří

•••

a mocný proud nás jedním tahem vylije do
předsíně. Plaveme spolu zmateně proudem,

Svítá. Ležíme v posteli. Postel je tak velká, že jsme jen za-

který rozráží dveře bytu a vyšplouchne nás

nedbatelnou hromádkou někde uprostřed. Pro dlouhý

na chodbu. Chomáčky ovčí vlny se rozute-

polibek si nevšimneme, že dveřmi proskočí ovce. Pak

čou do všech koutů, lepí se nám na čelo, na

druhá, a až když třetí při dopadu maně bekne, nechápe-

řasy, vnikají do úst a do uší. Kopeme noha-

me, jak se ovce dostaly přes zavřené dveře. Žádné řinče-

ma, sem tam si nabereme, pliveme vodu.

ní skla a další ovce skáčou dovnitř jedna za druhou jako

Hladina je úplně zčeřená, mohutné vlny ná-

cvičení tygři obručí. Sklo totiž ve dveřích chybí. Vždy

mi smýkají, pleskají o stěny a rozmáčejí ná-

chybělo.

stěnku domovní správy. Trhají z ní letáčky,

Ovcí je v malé panelákové místnosti už tolik, že by se

informace a důležitá upozornění, že neu-

po nich prošel pes. Každou chvíli dveřmi proskočí další,

káznění nájemníci budou trestáni pokutou

stádečko se zahušťuje. Podlahu už není vidět. Občas ně-

v plné výši.

jaká zabečí. V duchu každou obracím na záda a ona se

Příboj vln se podle zákona akce a reak-

vždy odevzdaně nechá polechtat na břiše střihacím stroj-

ce zvětšuje a mohutní a s dutým puknutím

kem.

proráží okno v chodbě a lije se z patra ven

Stádečko se mírně vlní a čeří jako stojatá voda. Je tak

na trávu před panelák. Rázem temná hloub-

po kolena. Ostříhaná vlna plave na hladině stejně tak ja-

ka vodního sloupce zaplaví celý park, až

ko my. Mokrá nám ulpívá na nohou a na ramenou

z toho jde strach. Přitiskneme se k sobě

a s každou vlnkou se odlepí, aby mohla zase ulpět. Pokoj

a šlajsnou projedeme rozbitým oknem a do-

se plní pachem lanolinu.

le navždy zmizíme ve varu dopadající vody.

Ležíme na hladině a splýváme. Každá ostříhaná ovce, když se pak zase postaví na všechny čtyři, však vždy

18 • 1 • 2011 • www.dobraadresa.cz

I chomáčky mastné ovčí vlny se okamžitě
ztrácejí v jeho bílé pěně.

A

Boží bicykl

Barbora
meri Vaníčková

ka

yrostla jsem v zapadlé vesnici

V

ho pochoďáku na čtyři kilometry jsem pro-

v oblasti, již místní nazývají Opi-

brala všechny možnosti a usoudila, že roz-

čí hory. A jelikož byla natolik za-

hodně nepřistoupím na pravidelné nedělní

padlá, že ani socialismus neměl dostatek

mše a už vůbec nehodlám pět na kůru. Po

energie na to, aby si v místě vybudoval pe-

dvou kilometrech jsem slevila na možnost

vnou pozici, nedokázali soudruzi zlomit ani

odpracovat si zapůjčení pletím záhonků

početné pravidelné návštěvy kostela. Pan

a mytím oken. Stejně jsem ale nebyla pře-

starosta tak mou matku a s ní i celou naši

svědčena, že by se můj nevěřící zadek měl

rodinu označoval za helvíty. Až později jsem

vozit na božím kole. Navíc jsem se obávala,

zjistila, že helvét je příslušník reformované

že za každou hříšnou myšlenku mě ruka

církve, a ne prachsprostý bezvěrec, jak jsem

Páně srazí někam do pangejtu, a bude po

se vždy domnívala. Přesvědčení, že patřím

legraci. Ani možnost jít zpátky pěšky se mi

mezi bezbožné helvíty, jsem se ale už nikdy

ale příliš nezamlouvala, a tak jsem s velký-

nezbavila a katolické i reformované kostely

mi obavami vyslovila své přání – tedy po-

vnímám jako pouhou architektonickou zají-

žádala o kolo místního údržbáře, který ře-

mavost dodnes.

kl, že tam má několik vraků a že mi z nich

O to větší dilema se odehrálo v mém

zkusí něco složit. A tak ho teď mám a mu-

ateistickém nitru v okamžiku, kdy jsem zji-

sím uznat, že je to opravdu boží bicykl. Pře-

stila, že Mackinaw City, kde jsem se roz-

hazuje zásadně sám, což však nepřikládám

hodla strávit léto, je možné půjčit si zadar-

vůli nejvyššího, ale rozhašené přehazovač-

mo kolo na neomezenou dobu – v kostele.

ce, brzdí tak bídně, že se neustále cítím být

Zbytky gymnaziálních matematických do-

v rukou Božích, a pneumatiky pějí jak an-

vedností hravě stačily na to, abych si spočí-

dělské sbory.

tala, že na neomezenou dobu zadarmo je

Nakonec jsme se parádně sžili, k mé po-

výhodnější než za šest dolarů na hodinu.

těše mi správce vybral pekelnou rudou bar-

Ale co vnitřní přesvědčení? Co mé hlasité

vu a místo klasických řídítek mám zakrou-

diskuse o zbytečnosti a přežitosti církev-

cené beraní rohy. A když se na něm řítím ja-

ních institucí? To vše v klidném místě, s pří-

ko ďábel, trochu se stydím, že jsem byla ne-

jemným mírným klimatem a cyklostezka-

důvěřivá vůči bezelstné pomoci, která si

mi kolem pohádkových jezer...

kromě zálohy skutečně nežádá žádných

Druhý den jsem vyrazila do kostela
a cítila se jako zaprodanec. Během svižné-

obětí. Tedy můj nevěřící zadek trochu trpí,
ale za tím nic nehledejte, to bude sedlem.
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ěli bychom se v Dobré adrese více věnovat pro-

M

Vypsal jsem si:

blematice špatných adres. Jako se bohaté státy

Chuck Norris dojel na konec kruhového objez-

starají o ty chudé, protože rozvojová pomoc je

du.

poměrně dobrý byznys. Jenže nám nejde o peníze, to se ví.

nebo

Nám jde o akci, aby se kruci něco dělo. Když se nic neděje, je

Z jejího chování jsem měl dojem, že se brání

to důkaz konce. Koneckonců konec by nebyl tak špatný, pro-

pouze jako každá žena ze slušnosti.

tože by se vlastně zase něco dělo. Ale rozumíte tomu? Nejspíš

nebo

ne. Protože když se nic neděje, a ještě se tomu nerozumí, tak

Chuck Norris dokáže zneškodnit bombu i po

to je úplně špatná varianta.

výbuchu.

Takže dneska takový první pokus, první vypuštěný holub.

nebo
Byl jsem tam sám! Mám na to svědky!

Vězení, arest, basa, báně, chládek, nápravné zařízení... Špatná

nebo

adresa, i když u ní chybí město, ulice, číslo popisné i poštovní

Čas na nikoho nečeká... pokud to není Chuck

směrovací číslo. Nevím proč, ale připadá mi, že ze všech vězení

Norris.

je nejpřijatelnější Pankrác. Možná je to proto, že je situováno téměř do centra města, takže odsouzení s větší představivostí si

Věřme, že nikdo ze čtenářů a přispěvatelů

dokážou vyvolat obrazy Vyšehradu, Jamrtálu, náměstí I. P. Pav-

Dobré adresy se nestane redaktorem PANK-

lova a pak už centrum nejvycentrovanější – Václavský plácek.

RÁC TIMES. Pokud ano, tak jen jako šéfre-

Stupněm „civilizace“ každého zařízení je kvalita záchodů

daktor. Nebo rovnou ředitel. Třeba: Ing. Ja-

a vydávání tisku. Nebyl jsem na Pankráci, tak nevím, jak tam

kub Tayari, ředitel věznice Pankrác. To jde,

voda šplouchá při spláchnutí a co je napsáno na zdech. Ale ča-

ne?

sopis tam vydávají. PANKRÁC TIMES, vězeňský občasník mezi
katry.
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Starej Babinskej

Vězení, arest, basa,
báně, chládek,
nápravné zařízení...
Špatná adresa, i když
u ní chybí město, ulice,
číslo popisné i poštovní
směrovací číslo. Nevím
proč, ale připadá mi, že
ze všech vězení je
nejpřijatelnější
Pankrác.

Možná je to proto, že je situováno
téměř do centra města, takže
odsouzení s větší představivostí si
dokážou vyvolat obrazy Vyšehradu,
Jamrtálu, náměstí I. P. Pavlova a pak
už centrum nejvycentrovanější
– Václavský plácek.
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Liszt
a Wagner...
v Piešťanech

1.

A kde je

Antarktida
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?

2.

Pod
zmrzlým
trusem
tučňáků.

3.

Tak
na ni
taky
se...e
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Pod pražským Karolinem se 24. 11. konal mítink tajné sklepní společnosti, tak tajné, že
o ní nikdo neví. Heslo pro vstup bylo: reví.

Obrazová
kronika
papá
Razziho
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Obrazová kronika
papá Razziho

Psycho! Roman Trabura 25. 11. v galerii Dolmen.
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V Krásných ztrátách proběhl 29. 11. naturalistický porod Chlévské
lyriky. Na obrázku vpravo se sterilní rukavicí a inseminační pipetou
je veterinář Zdeněk Volf.
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kem 30. 11. v Carpe Diem pohoupali na kolínkách, nezapomenou.

Obrazová kronika
papá Razziho

Ti, které Igor Malijevský s Radkem Pastrňá-
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V galerii Via Art vypustil 6. 12. z klece animální monstrum malíř Michael Rittstein. Spatřit
ho toužil kdekdo. Byla hlava na hlavě.

a

Galerie Vltavín, 7. 12.: kvůli sněhové kalamitě
uvízla Renata Bernardi na dálnici. Reynek,
Rouault a Florian se nedostavili zase z jiného
důvodu. Jejich výstavu tedy zahájil Robert Hédervári.
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Svatý muž upřel své zraky k nebi. Stalo se
7. 12. v knihkupectví Ostrov.

Jako každý rok, tak i letos uspořádala literární agentka Kristin Olson 9. 12. velkolepou Christmas Book Party. Knihy zdarma, co kdo
unesl. Na fotografii je se spoluorganizátorkou akce, bohemistkou

Obrazová kronika
papá Razziho

Bernie Higgins.
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Do Domu knihy přicupitala 15. 12. v botičkách od Diora
spisovatelka Petra Paroubková. Fotografovat se styděla, naštěstí s ní byl jeden, co se nestydí, takže papá Razzi nevlá-

A
frik

čel fotoaparát nadarmo.

a

V Domě čtení se zase sešli autoři a příznivci Salonu. A do třetice se 15. 12. konal v Mungo baru rokenrolový večírek Michaela Rittsteina pod patronací galerie Dolmen, ten už ale
papá Razzi při nejlepší vůli stihnout nemohl. Proč se pořadatelé nedomluví a neuspořádají jednu společnou akci? Jaroslav Rudiš by pohodil patkou, Petra Paroubková v botičkách
zastepovala a Micheal Rittstein by to namaloval.
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Dauphin otevřel 20. 12. svůj sklad. Nakladatel Daniel Podhradský je ten sešlý, totiž se
šlí. Pepíček Čečil na fňuknu hrál, jó to byl candrbál!
V kunratickém hostinci U Bezuchů se sešlo 27. 12. předsednictvo Svazu chovatelů býků plemene Angus, Horymír Solnička, Bedřich Houdek, Jan Damberger a Svatopluk
Kmochníčka, což následně zapijí tuctem plzeňských piv.

Obrazová kronika
papá Razziho

Vohryzek. Solnička s Dambergerem právě vypisují lejstra ohledně licentování býka

www.dobraadresa.cz • 2011 • 1 • 35

Uplynulému roku 2010 zamávali Radim
Kopáč, Vladimír Novotný a Eduard Vacek.
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Dagmar Voňková
Listí
Kniha Listí je
souborným vydáním
písňových textů
a básní Dagmar
Voňkové. Kromě nich
obsahuje i kompletní
diskografii této
znamenité
muzikantky. Vydalo
nakladatelství Galén.

Když v roce 1986 vyšlo Dagmar Voňkové první elpíčko, s Jiřím Seidlem
jsme pro ně jeli dvanáctsettrojkou do skladu Pantonu v zámečku Cibulka.
Tehdy jsme byli zaměstnanci Arbesova knihkupectví, dneska má Seidl
renomované knihkupectví vlastní a budiž mu přáno, protože byl vždycky
o pár kroků napřed a přesvědčil Vratislava Ebra, že jsme vzali na krám
čtvrtinu nákladu. Celá ta čtvrtina nám prošla rukama, a že bývaly vinylové
desky setsakra těžké a dvanácettrojka si drcla až na nápravy, ale po té
tíze pracovního dne, když jsem doma desku položil na talíř gramofonu,
jehla zajela do drážky a ozvalo se: Ej, po poli jsem chodila!
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Ej, po poli jsem chodila

Jen strom zelený
jsem tam zanechala

Ej, po poli jsem chodila

s kořenama

nevěděla jsem kudy kam

strom jeden jediný

do hlubokého černého lesa

jablíčko kyselý

jsem přišla, kam jinam

vedlo mě ven

Bože můj, stůj při mně

samo z lesa ven
na bílý den

A strom zelený

na širé pole

jsem tam potkala

už vím, kde jsem

s jablkama

Bože můj, řekni mně

strom jeden jediný

stáls při mně?

jablíčko kyselý

Při mně stůj

Skála

prosilo mě
Skálo

vem si mně sebou vem
vem z lesa ven

Skočila panenka z věže

vždycky jen teklo
z tvé žíly

je tu krátký den
a studená zem

Skočila panenka z věže

Bože můj, řekni mně

skočila panenka z věže

stůj při mně

skočila panenka z věže

do mé peklo
Tvé lávykrvé žíly
mé živé propálily

při mně stůj
Nechte ji tam, lidé, ležet

až na dno

Ráda bych tě vzala

ať jí zem vystrojí pohřeb

jen kdybych věděla kudy kam

ať jí blesk línou zatluče

Až přijde smrt

do zahrádky zrána

a nikdo neví o ničem

život mi lámat
můj poslední hlt

bych tě zasadila, kam jinam
Bože můj, stůj při mně

Skočila, letěla

zas bude tvá láva

kam by odletěla
A strom zelený

kdyby ji zemička

z tebe vychovala

za srdce nestáhla

s jablkama
strom krásný zelený
jablíčka červený

Líska

pěkný na něm
jen kudy z lesa ven

Lísko, lísko

jen kudy ven

stojíš blízko

je tu krátký den

mému domu

a studená zem
Bože můj, řekni mně

Proti hromu

stůj při mně

chraň ho lísko

při mně stůj

v každém rohu

Jablíčko jsem vzala

Kde ty zmůžeš

do šátečku dala, kam jinam

já nezmohu

Šla jsem a plakala
nežli jsem poznala, co v něm mám

A ty zmůžeš

Bože můj, stůj při mně

v pánubohu
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Miroslav Fišmeister
Pieter van den Hoogenband
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Jméno Miroslava Fišmeistera se na stránkách Dobré adresy objevuje
poměrně často. Karl Thurgau von Jabkowitz si vzal na paškál jedno
z jeho dvojverší v Literárním zádrheli. Otiskli jsme také recenzi Jakuba
Vaníčka na sbírku Z a následné reakce čtenářů na Vaníčkově blogu.
Hippies zařazují dvojku zeleně.

Má stříbročerné uši.

•

Když dojde na akvadukty
v zemi Bójů,

Když si krajina nasadí cukr

je přísný, i kdyby byl třeba až v Římě.

a mosty vlněné vestičky,

Jen kosům důvěřuje.

uvědomíme si, že písek v sekané

•

Na sklonku
loňského roku
vydalo nakladatelství
H_Aluze sbírku

nejvíc ocení člověk se zuby.
Attické sloupy.

Texty v moči.

•

Oranžové vížky, traktorné.
Oranžové vížky, beztraktorné.

Oviječi skvrnití (Paradoxurus hermaphroditus)

Únikovičník zubatý,

pohánění peruánským vtipem.

rostoucí v pustých strouhách,

•

cvrčivě suchých.

Pieter van den
Hoogenband
aneb Uspávač Maorů,

•

konečně si tedy

Sanice se ve mně mísí s listy topolů

Ňadra kláves klavíru ti umožní

v šeď, která jednou procitne.

sedět na mokré lavičce

v Dobré adrese

Vidím to vcházení jako dvě místa současně.

jako by byla suchá.

Pes není tak příčetný.

Jsou to i její sny, které

•

tě vedou přes pastviska k žluti
vyráběné za obzorem

Ze stojatých plamenů axolotlů

plešatým moudrým,

vyrůstá zvuk zámku skleněných dveří,

hadoznalcem ještě nerozvážným

do minulosti i budoucnosti plný

a závěsy na dvířkách ohrady,

kovově černých vycpanin,

můžete přečíst
i meisterovy verše.

o nichž nevíš, zda jsou ze slaniny,

kdosi nacvičují do bruslení trojitého jezuitu,

když svině, kterou hlídají

já jediný nemontérkový v těch ránech,

je tak rudozlatě důležitá.

z papírového moře chytající biblické jméno,

•

vědoucí, že ač nůž jídelny může být tupý,
ostří se zjevují kdekoliv.

Jejich dítě poslouchá rady němých
kovových úst –

A žebřík dosvědčuje tvou přítomnost.
Před dobou příslibu korku

ale kdo jsou „oni“?

prchal jsem lesem,

(Lunami krmená?)

jak tehdy, tak potom, tak teď vytěsňuje

ryba má prašivinu;

vzpomínku na nicneznamenající dotek úst.

orchestříšť.

•

*
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Jaroslav Chobot
Kabinet divů

Narodil se 29. 4. 1941 v Benešově u Prahy.
Výtvarným uměním a literaturou se počal soustavně
zabývat v šedesátých letech, zejména kresbou, olejomalbou a objekty,
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Kabinet divů
Veškeré akce současného umění, které mě osloví, připravuji a realizuji s největší pečlivostí, tedy také Dny otevřených ateliérů (Tage
der offenen Ateliers). Letos byly ty Dny…, organizované Jihočeským krajem, Bazilikou, o. p. s, a Kulturvernetzung Dolní Rakousko, ateliérově otevřeny 23. a 24. října (v Dolním Rakousku o týden
dříve) – jde o společný projekt Kulturní most. Žiji a umělecky pracuji v jihočeském městě Táboře, tedy značně „za větrem“, přesto se
mi téměř daří „vytěsňovat vše pohlcující konformitu“. V době totalitní kultury jsem volil naprostý individualismus a technický způsob obživy, mohl jsem tak „tajně“ dělat obrazy – teritoria své bytostnosti, psát texty „nepolapitelné“ socrealismem, zabývat se performancemi a akcemi imaginace v přírodě – nejčastěji se svou skvělou ženou Dagmar a synem Petrem. Současnost je vyzývavě podivuhodná a naprosto odlišná, přitakává sice téměř čemukoliv, ale
největší část veřejnosti se umělecké komunikaci a procesu její realizace – z umění plynoucí kultuře – jaksi nevěnuje, je naprosto mimo
prioritní tok uměn a přijímá toliko „periferní odpad“, z toho pak
tvoří svoji kulturu. Pro základní důvod existence většiny je takový
„vstup do reality“ asi nutností… „Akt otevření ateliérů“, takto oficiálně považuji tedy za vzácnou možnost garantované komunikace
mezi tvůrcem výtvarna a možným vnímatelem „toho nepochopitelného“, které se stane pro návštěvníka OTEVŘENÉHO ATELIÉRU
přijatelným, esteticky fungujícím, komunikovatelným, tedy „normálním“. Takto jsem také prezentoval s největší pokorou svůj Kabinet divů, nejspíš porozuměli všichni návštěvníci – navíc šlo o velice příjemná setkání (bylo jich téměř čtyřicet). Objekty imaginativních dění a meditující stroje už nebyly přijímány jako „šílenosti a blbosti“, ale uvažovány jako nástroje něčeho, na co není vůbec čas –
co se sice vymyká „usebrávání se u televize“, ale přesto je velmi příjemné a harmonizující… V galeriích je „diváctví“ více neosobní,
čímsi výlučné a odtažité, prostě jiné: zvěme tedy do svých atelierů
častěji, i mimo ty vzácné Dny otevřených „manufaktur“, třeba přece jen… něco příznivě pozměníme.

také performancemi a „akcemi“ v přírodě. Zároveň publikoval svou
poezii a experimentální texty, především v časopisu Tvář. Od
sedmdesátých let se soukromě věnoval studiu imaginativních výtvarných
projevů, strukturální estetice a dějinám umění. Stával se postupně
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Tajemné nosiče antraxu (2002)
Dřevotříska, plexi, speciální papír, světelný
filtr, elektronika, motorky, vrtulky, žárovky
24 V / 5 W, polyuretan, 62 x 63 x 13 cm.
Funkční popis: Tři trojúhelníky uvedených rozměrů – dvě vrtulová „letadélka“,
třetí trojúhelník navozuje světelně tajemné
dráhy nočních letů. Funkce je dána jednoduchým programem.

Básnířce Kio-Matchi (2008)
Na počest japonské básnířky Kio-Matchi
1811–1894. Sololit, lamino, dřevo, hliníková fólie, modurit, kovová síťka, hadička,
igelit, 2 objekty 25 x 80 cm.

malířem, sochařem a performerem. Své výtvarné práce vystavuje od r.
1989. Do dnešních dnů se zúčastnil více než třiceti výstav společných,
zejména s jihočeskou skupinou MEN, jejíž je mluvčím. Od r. 1990
uspořádal jako kurátor ve svém městě Táboře na devět bienále, nyní
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Meditující stroj Sandžú (2005)
Dřevo, sololit, lamino, plexi, elektronika
(program blok), žárovka 230 V / 20 W, elek-

A

trická čerpadla, cín, ocel, ocelové lanko, vodiče, destilovaná voda, 160 x 130 x 107 cm.
Funkční popis: Meditativní pohyb tří
znaků meditace (poháněných proměnou
stacionární energie) je zaznamenáván pisátky znaků; meditace slouží „vyrovnání etnických a agresivních tlaků na půdorysně Evropy (sandžú = japonská číslovka 30). Jde

ustrá

o noční a denní meditaci.

lie

Meditující stroj barokní chůze
(2008–2010)

Dřevo, ocel, ocelová lanka, kovová síťka, autotmel, hliníková barva, plexi, igelitové hadičky, vodiče, halogenové svítidlo, laser, minielektrická čerpadla, elektrotechnika, destilovaná voda, 120 x 125 x 210 cm
Funkční popis: Na soše stojanu je zavěšena částečně průhledná socha Al-Go (navozující veristicky žebrový odlitek z hliníku
s velejemnou síťkou mezi žebry), socha AlGo se neznatelně-meditativně pohybuje, pohyb je vyjadřován světelným bodem laseru.
Na zadním čele sochy stojanu je zavěšena
perforativní „kresba“ střetné barokní figury – tzv. Saomi-plex. Celý objektový soubor
pracuje jako stroj meditace, společně s meditačním strojem Sandžú, ten je v nevelké
vzdálenosti od Meditujícího stroje barokní
chůze...

trienále, závěsných objektů. V různých českých městech uskutečnil více
než patnáct výstav samostatných, zejména obrazů, kreseb a objektů.
Vydal pět knih poezie. Jeho poslední knížka Modelové porno-lesy je
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Vznik evropské literatury při halštatských dračkách peří – v zimních zemnicích (2000)
Dřevotříska, síťka, modurit, tmel, sklo, elektrické ventilátory, žárovky 4 V / 5 W, peří,
chlupy, ocelové lanko, elektronika, vodiče,
celuloid, PVC obal kabelu, 3 x 45 x 45 cm.
Funkční popis: prvý objekt (jsou celkem
3) zachycuje (demonstruje) víření literárního peří při příběhových dračkách, druhý
objekt už usedlé peří prosvěcuje světlem inspirace pro vznik příběhů, ty se zhmotňují
ve třetím objektu – peří je zároveň zpracováno na antropomorfní srst – chlupy. Soustava Vzniku… je tedy technologickým celkem – linkovým trojstrojem rané, nepsané
literatury příběhů, dotvářejících takřka úplný neokortex a dávajících možnost duševního přežití v době zimní izolace keltské
populaci v kotlině (pozdějších) Čech.
Dohoda deseti keltských kmenů o apogealizaci

teritoriálních

„zmocněnců

magické jsoucnosti“, geniů loci (1999)
Sololit, lino, koženka, modurit, nosná kovová síťka, juta, igelitové hadičky, líh, fosforeskující barvivo, průmyslová barva, měděný drát, 42 x 42 cm až 70 x 70 cm

nepřímo utvářena objekty-mobily a meditujícími stroji; porno-les je pro
něho i kabinetem divů – jeho autor přijal jako vůdčí „fantasmatum
inovativní bytostnosti“ literární podobu měkkého stroje.
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Měkké stroje (2007–2009)
Olej, sololit, 85 x 99 cm

A

ustrá
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Geniové loci (1996)
Průmyslové barvy, lino, 85 x 160 cm

Deus ex machina – dole vpravo (1991)
Olej, sololit, 98 x 124 cm
Zrození malého „a“ – dole (1991)
Olej, sololit, 98 x124 cm
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Michal Šanda

Praha
Všichni známe a milujeme Prahu, tu zlatou
a magickou matku měst, jak ji zachytily
objektivy fotoaparátů Josefa Ehma, Karla Plicky
a Josefa Sudka. Od jejich časů už ovšem ve
Vltavě pod Karlovým mostem uplynula spousta
vody. Jak vypadá Praha dnes? Aniž bych se
chtěl neskromně srovnávat s mistry, vzal jsem
si do kapsy digitální kompakt a vydal se na
procházku z Václavského náměstí na Hrad.
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V příštím čísle (vychází 5. února 2011)
rozhodně nenajdete:

úplatkový kalendář na rok 2011
Škrholovy frky
vzpomínky kastelána z hradu Mírov
Mendelovu tabulku prvoků
kupon na 20% slevu v muničním skladu

N
a shledanou
příště!
Ne za3 pomeňte!
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