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HORKÉ PÁRKY
Falunská uzenka

Dnes můžete ke svačině dětem přibalit dvě moc pěkně 
a velice důkladně vyuzené dobrůtky. Budou se jim líbit. 
S  radostí a  odvahou se do nich zakousnou beze stra-
chu ze spousty kořeněného textu. Ale bez obav, zasytí 
je, výživné jsou dostatečně! Jsou to párečky, které 
lahodí chutí šafránového textu i kvalitním ilustračním 
masíčkem.

První nožkou párečku pro malé čtenáře je echt česká 
produkce. A  jde rozhodně o  příslovečné „zlaté české 
ručičky“. Pro lahůdkové nakladatelství Baobab vyšila 
příběh o malé Nitce s červenými cůpky a jejím putování 
nejvyhlášenější z  vypravěčských švadlen Eva Volfová, 
měkký 3D materiál na papír převedl Ondřej Přibyl, 
veršovaným textem vše ochutila Tereza Horváthová, 
redakčně dosolil Petr Borkovec a na grafice si smlsnul 
Juraj Horváth. Kniha Nitka a  zatoulaný knoflíček je 
dílem mistryň a mistrů literárního lahůdkaření. Doká-
žou vyudit tak, že dítě jásá a odborník se olizuje až za 
ušima. Tohle neumí každý. Je až příliš snadné okořenit 
víc, aby si dospělý recenzent pošmáknul na řízné chuti, 
ale dítě pak musí každou stránku zapíjet hrníčkem Čtyř-
lístku, aby ho nepobolívalo literární bříško. Na druhé 
straně pak visí věnce buřtů, při jejichž konzumaci si 
dítě libuje nad nenáročnou aspartamovou chutí kýče 
a  dospělý strávník běží tu éčkovou krásu spláchnout 
do antikvariátu. Nitka a zatoulaný knoflíček je lehounký 
příběh o hledání něčeho velice obyčejného a nacházení 
něčeho velice neobyčejného, přátelství. Potěší najemno 
mleté verše krásného jazyka: „Ještě že má páráček! / 
Nitka párá, ptáci letí, / štěbetají, kejhají, / zpívají a kdá-
kají. / Racci – ti se chechtají. / Děkujeme, Nitko milá, / žes 
nás z klecí vypustila! / Hledáš knoflík? Běžel tudy. / Jestli 
chceš, tak za ním leť / lysce velké na zádech.“ A k tomu 
ta veselá, jednoduchá a přitom tak detailní a promyš-
lená výšivka! Jak jediným stehem vyjádřit náladu, jak 
povytaženou bavlnkou změnit atmosféru příběhu. Tu 
je ždibek kraječky, tady zase kus zipu, střídání materiá- 

lu, špendlíky i papírové podložky patentků – vše tu má své místo a funkci. A ty stříbrné jehly 
na obálce jsou nenápadnou, lahodnou kapičkou, která vás zahřeje u srdce.

Druhá nožka dnešního párečku vybrané chuti je import z Pobaltí. Lotyšské autorky Signe 
Višková a Elína Brasliňová stojí za dobrotou pod názvem O Kátě, která chtěla být dědečkem. 
Pro nakladatelství Host přeložil Michal Škrabal. Proč chce být malá Káťa dědečkem? Protože 
dědečci „dědečkují“. Dědečkování zahrnuje poslech starých šlágrů z rádia, nákup citronových 
bonbonů a  hlavně, hlavně žádné kvaltování. Já sama jsem okamžitě zatoužila mnohem víc 
dědečkovat. Mléko mi chutná, obláček šedivých vlasů už mi úspěšně vzniká a semínka pro 
ptáčky už také mám. Připomínka, že spěchem náš život hořkne, se teď, na podzim hodí… ony 
ty Vánoce dorazí dřív, než si myslíme. ■

EDITORIAL
Vojtěch Němec

Milí čtenáři a čtenářky Tvaru,

tyto časy se mi nechce nazývat turbulentními, ač všechny mimoliterární okolnosti nás o tom 
chtějí přesvědčovat. Raději bych hovořil o  bouřích ve sklenici vody; mám totiž podezření, 
že jakkoliv se česká literární scéna (ta její část, která je mediálně nejhlasitější) navenek snaží 
„mluvit spolu“, ve skutečnosti spolu mluví jen ti, kteří správně pochopili, jak se má „dělat“ 
společensky odpovědné umění. Je to pro mě mrzuté při vědomí toho, že kultura je věcí dialogu 
a různorodosti, že kultura nemá být založena na uniformitě a kocourkovských „Masolitech“, že 
kolektivizace uměleckých snah by neměla jít po krku tvůrčímu individualismu. Všechen hum-
buk kolem Sjezdu spisovatelů 2022 mi potvrzuje, že tu mlčky probíhá rozkol literární komu-
nity – a špetku ze sjezdu v  tomto čísle přináší rubrika Literární život z pera Jakuba Vaňka, 
stejně tak lze leccos vytušit z projevů běloruského novináře Siarhieje Šupy a českého básníka 
a překladatele Jana Škroba. Je mi líto, že v časech, kdy nám nad hlavami létají balistické střely, 
máme stále tendenci vrtat zákopy a zašívat se do bunkrů echo chambers. Rád bych se někdy 
dožil smíru mezi literárními tvůrci všech poetik, nebo aspoň vzájemného respektu a toleranci, 
zatím však vidím jen virtualizované flame wars.

Snad pozitivněji působí fakt, že číslo, které se před vámi otevírá, je vpravdě „světové“: Mám 
velkou radost z ukázek připravovaných románů Michela Houellebecqa Zničit nebo Quijota 
Salmana Rushdieho. Posledně jmenovaného opus Děti půlnoci (v překladu Pavla Dominika) 
mi kdysi působil nevýslovnou čtenářskou slast – ta Rushdieho rozkoš z vyprávění až šťavnatě 
přeskakovala z  textu na mne. O  to víc mě bolí, že světoznámý romanopisec nedávno čelil 
hrůznému útoku nožem, při němž přišel o oko a jako zázrakem přežil. Přitom ty jeho Satan-
ské verše (1988), kvůli nimž na autora vyhlásil íránský režim fatwu, mi přijdou jako nevinná 
hříčka, přinejmenším umělecky méně přesvědčivá než jeho Děti půlnoci. Další perlou tohoto 
čísla jsou nové převody veršů Pabla Nerudy do češtiny – pod taktovkou překladatelek Kláry 
Goldstein a Jany Pokojové –, básníka, jehož na smrtelné posteli pro sichr zavraždil Pinochetův 
režim. Nevím nevím: Objížďkou jsem se mimoděk dostal k mordům… takhle si tu žijeme.

Přesto věřím, že četba je nejlepší lék na neduhy světa! ■

Vylepšení, zanedbání a Andersenova pohádka

Poslouchala jsem v rozhlase debatu mezi památkáři a ekology o tom, jak ochladit a ozelenit 
historická jádra měst. Ono se na to zapomene, zvlášť když je tak chladný podzim jako letos, ale 
tím nepřestane platit, že v letních vedrech jsou nedávno s podporou fondů EU „revitalizovaná 
náměstí“ k životu nesnesitelná. Ony úpravy znamenaly v řadě českých měst položení kamenné 
dlažby a umístění vodního prvku (tam, kde na náměstí z minulosti nebyla kašna, jako napří-
klad v Hronově nebo v Rokycanech). Výsledek je ten, že na náměstí není kousek stínu, dlažba 
se rozpálí doběla, a máme-li v posuzování výsledného efektu pracovat s pojmem vitality, pak 
jde rozhodně o devitalizaci. Památkáři upozorňují, že sázet stromy v historickém jádru není 
jen tak, protože pod zemí je položena spousta sítí, že jsou tam historická sklepení a všelijaká 
podloží, která pro růst stromů neposkytují životaschopný základ. Dobrá, pak by se ale pro 
efekt výsledné „čistoty tvaru“ neměly stávající stromy likvidovat. A souvislá kamenná dlažba 
je sice efektní a snadná na údržbu, ale to je asi tak všechno, co se v její prospěch dá říct. V létě 
žhne a v zimě klouže. 

Každým dnem se provaluje nějaké zanedbání. Fungování Českých drah a  tratí, po nichž 
jezdí, se stalo hitem sociálních sítí a systém opatření vrcholných managementů po celé sérii 
kolapsů a havárií je trochu směšným pozdním honěním bycha. Ale tak to u nás chodí – napří-
klad na plaveckých stadionech a krytých ledových plochách, jakož i na tělocvičnách a kultur-
ních domech a alespoň nových školách nebo těch, které se nedávno rekonstruovaly, už mohly 
být postupem let instalovány fotovoltaické panely a další alternativní zdroje elektrické ener-
gie (v Kodani takhle tepelnými čerpadly pomocí vody v kanálu vytápějí celé divadlo). Kdyby 
k tomu ovšem byla v minulých deseti letech vůle ze strany státu, kdybychom měli v minulých 
vládách jiného ministra průmyslu i životního prostředí a kdyby veřejnost nebyla manipulo-
vána opačným směrem. Vypadá to jako zabedněnost, ale spíš je to výsledek tlaku energetic-
kých a těžařských společností na města a vládu. A i dnes, kdy už je jasné, jak nebezpečná je 
závislost na fosilních palivech, se tyhle tlaky uplatňují a zaznívá z médií úlevné konstatování, 
že ten Green Deal už konečně půjde do háje, zatopíme si uhlím a všem se nám uleví (jako 
v Polsku). Takže teď se slzami v očích konstatují provozovatelé nejrůznějších zařízení, jak ener-
geticky neutáhnou jejich provoz, což každý, kdo jen trochu přemýšlí, musí vidět už dávno. Ale 
nás setrvale víc než otázka energií, životně důležitá bez ohledu na to, jestli plyn z Ruska teče 
nebo ne, zajímá otázka parkování. 

Veřejný život ve vlasti trpí mimo jiné i malou účastí v komunálních volbách. Říci, že se málo 
zajímáme o správu místa, které je našemu každodennímu životu nejblíž, je jednoduché, ale 
není to celá pravda. Často totiž nežijeme každodenní život v místě, kde máme volební právo. 
Znám řadu příkladů, kdy majitel bytu (soukromník, ale i realitní kancelář) odmítá souhlasit 
s trvalým přihlášením nájemníka svého bytu. Důvody takového postoje jsou nepochopitelné, 
majitel bytu by nic neriskoval, přesto trvá na svém. Nájemník pak zůstává trvale hlášen někde, 
kde nebydlí a kde už nikoho nezná a neví, co se tam děje. Nemá pak důvod cestovat někam, 
kde mu do veřejného života nic není. Nájemníkům to komplikuje život i jinak, například si 
nemůžou zaplatit rezidenční poplatek za parkování. Tahle situace se týká především mladších 
voličů – a podle toho také volební výsledky vypadají.

Evropská komise už konečně sdělila Maďarsku, že jí 7,5 miliardy z fondů EU neposkytne, 
pokud nezmění některé své zákony a vládní praktiky, odporující pravidlům společným pro 
země EU a principům právního státu. Je to dost peněz, takže Maďaři připravili nějaké opravné 
návrhy a  Viktor Orbán jistě dohlédne, aby věc v  parlamentu prošla. Sice se nechal slyšet, 
že si ty peníze, pokud je nepošle EU, opatří jinde, ale přece jenom by to byla škoda a úplně 
všechny informační zdroje bohužel zmanipulovat nedokáže, takže by na to mohla i něco říkat 
veřejnost. Text je doprovázen fotografií maďarského předsedy strany a vlády v podobě, v jaké 
známe uherské velmože z galerií slovenských zámků: tři brady a obrovské břicho. V souvislosti 
s  tím si už nějaký čas přehrávám takovou Andersenovu pohádku, v níž hlavní postavou je 
Orbánův krejčí. Ten musí vždy přes noc před veřejným projevem ušít vládci nové sako, které 
půjde dopnout přes jeho neustále se zvětšující břich. Krejčí ovšem panovníka nesmí změřit 
ani nesmí mít žádné pomocníky. A tak v hrůze sleduje u televize premiérova vystoupení a za 
pomoci zeměměřičských pomůcek přeměřuje na dálku Orbánovo břicho a pak celou noc šije 
nové sako z látky, kterou mu osobně v celých kilometrech dodává ředitel vládcova sekretariátu. 
Až jednou špatně zaměří či se splete ve výpočtu a Orbán své nové sako nezapne, bude krejčí 
o hlavu kratší. Anebo se v Maďarsku konečně změní poměry.  ■

GLOSÁŘ ALENY ZEMANČÍKOVÉ
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