
Psí

říjen 2017

Víno

PV 80



Milé čtenářky, milí čtenáři,

s příchodem pošmourných podzimních dní jsme 
se s Psím vínem rozhodli ponořit do tématu 
knihovna současnosti a zjistili jsme, že je to 
téma stejně rozmanité jako pohled na hřbety 
knih vyrovnané na polici. 

Poctu metatextu našich životů, který knihy 
svými tituly skládají, vzdává ukázka 
z poměrně málo známého románu Řádky 
noci Milana Špůrka. Na radosti bibliofilství 
si pro nás zavzpomínal i Jaroslav Vansa. 
S hackerem Shaddackem a dokumentaristou 
Honzou Šípkem jsme se bavili o hlubinách 
Internetu, zatímco Lucie Derkačová a Jan 
Delong nás upozornili hlavně na sociální 
funkci knihoven. Věděli jste, že v zahraničí se 
dnes pod hlavičkou knihovnictví a knihovědy 
zkoumají i témata, jako jsou informační 
potřeby vězňů či bezdomovců? Z došlých 
příspěvků nás tentokrát zaujala pozorování 
Karolíny Ivanové či básně Dominika 
Melichara, Marka Torčíka nebo Romana 
Nowaka. Zmínit zaslouží i ilustrace k číslu, 
jejichž autorkou je Kristina Fingerland. 

Jsme rádi, že jste do svého archivu zařadili 
i toto jubilejní, 80. číslo Psího vína. Příjemné 
ztrácení se mezi regály Vám za redakci přeje

Olga Pek

editorial
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MAREK TORČíK

mapa

buší o stěnu žeber do dvou do rána
vyrvat se, vy-
rvat se snaží ale ono to
nejde
ne? 
Ne. Jde o to vzpomenout
či za-?

prostupuje to tělem napříč úseček
dýchá to snižuje tlak zvyšuje
počet bílých krvinek aby se to
stáhlo zacelilo nedává to smysl
někde v účaří napříč tmou 
zanese všechna ta slova na svoji kůži
jako mapu

rozhrnout v ohanbí tu tenkou hranici
je mezi koláčky potu skrytá v do-

až k

co taky čekat
 ”jsem věděl že to takhle dopadne
stejně nás brzo koupí rusáci, i s tou
plachtou támhle u jarka doma, všechno, 
slyšíš, všechno nám vemou, zase!“

strach šmátrá v slova jako do rozkroku
uzurpuje
zanechává stopy pach a chlupy a kůže
můj mozek to prostě nebere
 ”můj taky“ chtěl říct a myslel na plachtu u jarka
tu co na ní s helenou dělali děti
zatímco stará vařila do černa spálenou čočku
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a tak. o půlnoci vytáhl nohu z peřin a v-
kročil do vrstevnice
pomalu se zužuje pomalu stéká do
uchopení. no, jen aby

probublává srdcem i dál po třetí h. ranní
buší do stěn kůže až zmodrá
docela úplně: řečištěm prohání bílé
i červené krvinky

**
moje

dítě je:

opilec čmárající po zdech
statutárního města přerov
veliký strukturní vzorec
primárního alkoholu
co pěkně řetízkuje na dně
vlhkého snu chlapců
jejichž rodiče 
odtekli bokem škváry města

(prej někam do prdele)

o pohlavích žen i mužů

**

poslední rezonance zvonů po Přemyslovské ulici
tma
je až příliš hmatatelná všude kolem
až příliš fyzická. jen střídmě narušení aut
tlak času mezi jednotlivým odlivem hluku

i jeho přílivem
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**
kamenem úrazu bývá střet
třídní rozmanitosti: 
tisíc výdechů
ve sklech továren na optiku

     jsou šrámy z nichž
     čiší acetonová krev jak 
     po nárazech do zdi
výstupní údaje axapty

vzít to
vzít věcné poznámky a vtmelit je
mistrovi do ksichtu

      α = r × β

jako dno kanystrů čisticí kapaliny
i poslední zbylý den 
zanesen v expediční zprávě

**

do kterých se vtíráš jako mast do kůže

obyčejná slova už nestačí k
vyslovení, nemožnost, touha po-
odhalená na kost v louži rozbalených
poházených vět

k už nestačí. vtírají se do snů aby 
tak ztratily na významu, každé
písmeno je # směřující jinam

k variantě
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hesla jako 
skrz fiktivní sklo vyfiltrované
citáty, vše jen v uvozovkách, 
vtíravé, lichotivé sekce do nichž
se vmyslíš stejně snadno jako já
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KAROLíNA IVANOVÁ

Pozorování

Jede pán na kole v beranici. Jede po kostkované silnici a zvoní mu 
zvonek. Jede paní po stejné silnici a skřípe jí kolo.   Co je 
to autenticita? Třeba skvrna od oleje?   Pole.   Domov 
důchodců a vedle mateřská školka.   Chicago pneumatic 
a Moravská ulička.   Bývalé rumiště, teď je z něj parkoviště. 

Sníh dnes elastický. Obepíná pole a zvýrazňuje mu 
řádky.   Pomalu do kopce. Duby a satelitní přijímače, 
vedle roubenka a chatky ve vinohradech.   Archlebov 
a italská pizza. Video Jarmila.   Pneumatika položená 
na vjezdu do garáže.   Plastové dveře na domku 
v poli.   Kostel ve tmě s neonově podsvícenými modrými 
hodinami.   Jen dvě lampy z davu svítí chladně modře 
a jsou jiné.   Kruhová díra v cihlové zdi. Rám.   Bílé 
a červené fasády.   Zahrádkářské kolonie a golfové hřiště. 
Je to jako karty. Hra a obrázky. Hra s obrázky.   Hrbol 
na dálnici a občas topol. Hřbitov je vidět z dálnice. Dálnice. 
Dálnice a billboardy: dost káň nať pět nebo tři jezy hoď elán 
cíl jména šat bů.   Auto SER VIS.   Červenošedé fasády. 
Hledá se filozof.   Velký chomáč prachu v nákupním 
centru.   3 stojany. Ale 4 židle.   Za každým oknem 
jedna flaška na mlíko a kastrůlek.   Tygrovaná kabelka 
přivázaná na popelnici.   V noci popisovat krajinu.   Čtu 
speciality. Ale cítím pot a voňavku.   Tak chutná 
mléko. Litovel.   Žlutě vykachlíkovaná stěna, ale jen 
jedna kachlička je sytě žlutá.   Řídil a u toho jedl suchý 
rohlík.   Design vitrínek, ve kterých se vystavují parte. 
Loučíme se. Jen prázdná vitrínka s černým pozadím 
a v levém rohu fialové umělohmotné květy. Nebo loučíme se, 
bílé pozadí. Umělá bílá kala. Umělý buxus a černá umělá 
stužka. Nebo loučíme se, černé pozadí a 2 růže – 1. bílá a 2. 
červená. Pověšené hlavičkami dolů.   Plastová lavečka. 
Improvizované schránky zavěšené na drátech, vánoční 
samolepky na oknech. Kus okapu přidrátován. Kočka na 
střeše.   Pozůstatky nápisu BOH ZANDOVS MLYN 
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a tiskárna Šik.   Široko daleko je hnědo až šedo. Ticho a klid 
metafyzická nálada.   Schody vedoucí do. Nikam.   Kdy 
dopíše propiska?       

Zelená hnědá zelenohnědá  temně fialová fialovohnědá  šedomodrá 
temně modrá a lehce zelená krajina. Bukový les a občasné 
břízy vypadají jako šediny ve vlasech. Sem tam 
igelitka.   Hromada dřeva na spálení a na vrcholku 
pyramidy dřevěná židle obrácená vzhůru nohama, jako by 
čekala na výprask.   Kopec a pole, uprostřed úzký a dlouhý 
slzovitý ostrůvek s keři vypadá jako odřenina.   Stojí před 
domem a otáčí se za každým autem.   Malá skalka podél 
dálnice.   Vrak auta zaparkovaný podél 
silnice.   Kontrasty. Historický dům se socialistickými 
okny.   Svítí slunce. Ale zítra bude pršet.   Povrchově se 
dívám do odpadkového koše. V něm torzo deštníku s dřevěnou 
rukojetí, vedle plechovka od coca coly light 
a 2 sáčky.   5 černých slepic a Santova čepice pohozená na 
mezi.   AUTO VRAKOVIŠTĚ na konci nápisu auto je místo 
O rajče.   PO-PÁ italská pizza a co dělají v sobotu 
a v neděli?   Traktor prohánějící se po poli. Sem a tam 
v rychlém tempu.   Zaoblený kosočtverec uprostřed 
s tečkou.   Stromy jako vlasy. Husté a rovné. Suché. Listy. 
Občas mýtina anebo pařezy. Občas monokultura mladých 
boroviček.   Kostelní věž s hodinami. Vilové čtvrti. 
Slunce, batolata plazící se po trávníku. Kojení, běh i četba. Jaké 
to je běhat v lese, když je sníh?   2 psi a 2 páni. Pejskaři 
a mateřská školka jako hučící stroj. Malý buldoček 
a kočárky.   Slunce a brýle proti slunci.   2 patrové 
paneláky. Mezi mlaty.   Sedí děda na balkóně v zimní bundě 
a čepici. Dívá se. Naproti restaurace Nový svět.   2 babičky. 
Zametají před panelákem. Městský venkov. Venkovské město. 
Nevím.   Ptačí budky na balkónech. Festival řízků 
3.2.-5.2. 2017. Pátek sobota neděle.   Plastový lavor 
s vyraženým motivem překřížené palice 
a kladívka.   Prohlubně na přechodu. Vždycky si na ně 
vzpomenu, až když se mi podlomí kolena.   Dva strakatí 
koně v parku.   Hejno holubů. Pronásleduje děti. Pán je 
krmí a zároveň je odhání letáky ze supermarketu.   Ztratil 
se kocour.   Stará paní a knírač v červeném svetru. Stejné 
výrazy.   Pohled, který dobře znám. Hluboké oči. Škoda 
Octavia.   Vybledlá rohož v imitaci jehličí na plotě. Vypadá 
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jako kožich.   Červený dům. Štuky kolem oken. Jako 
nazdobený perník.   V řeznictví vystavují parte.   Půlka 
budovy má opravenou fasádu a půlka ne. Avšak kolem celé 
budovy divočina.   Okno zarostlé břečťanem i přes 
sklo.   Lavečky. Je to jen deska podložená z každé strany 
2 cihlami. Dva trámy pod sebou. V meziprostoru je šňůra 
s žárovičkami. Strop bílý.   Dveře se 2 klikami. 1. je klasická 
jako u dveří a 2. je taková, co bývá na oknech.   Eurookna. 
ELLW 15045 DP.   Žaluzie v oknech na koncích zatočené do 
vějíře.   Písničky na přání.   Cihlové sloupky bez plotové 
výplně.   Venkovský kostel a nerezové 
zábradlí.   Prázdná výloha. S nápisem pro radost. Kočka na 
lavečce.   K+M+B. Napsáno ozdobným písmem s krucánky. 
Dům Miroslava Tichého. Zelená okna s okenicemi. Jdu rychle, 
ale nespěchám.   Schránka na vyvráceném sloupu od 
elektrického vedení.   Pneumatika jako lem 
záhonu.   Zaparkované auto. Za zadním kolem má 
cihlu.   Jednooký dalekohled na stojánku za oknem se 
záclonou. Cedule dřevostavby na míru a hned vedle lán rychle 
rostoucích osik.   Před domem popelnice a igelit na ní. Na 
poklopu zatížen cihlou.   Pošťačka si zkracuje cestu 
pěšinou pod mostem.   Číslo popisné 373 a nad každým 
číslem je malý trpaslík. Sídliště. Hnědá hnědá  hnědá zelená 
zelená hnědá  zelená hnědá zelená hnědá hnědá hnědá  zelená 
zelená  hnědá zelená stříbrná hnědá zelená hnědá zelená vrata 
od garáží.   Rádoby starožitný obraz v pootevřené 
garáži.   Paní s kočkou na vodítku. Paní stojí a kočka 
sedí.  budka pověšená skoro u země v nízkém 
jalovci.   Malé tújky obalené igelitem.   Prádlo na dvoře 
a vůně turka.   3 různě staré televize na okraji lesa. Jedna 
dřevěná. 2. stříbrná a 3. černá se zaoblenými rohy. Proč jsou 
vodárenské domky většinou zaklíněny do malého 
kopečku?   Svítí slunce. Mezinárodní den žen, rudé růže, 
dostávají je v supermarketu.   Bistro Hilton. Nakloněná 
brána z pletiva, která drží silou rezavých řetězů zakotvených 
v zemi.   Oplocené zahrádky za paneláky. Řádky jahod 
a sušáky na prádlo.   Je zataženo tak, že závidíš těm, co 
zůstali doma.   Kovové sloupky od plotu. Na každém 
sloupku jsou ozdobné koule ze dřeva a hned vedle zase 
oranžové, vypadají jako pěnové pomeranče.   Rozdrobené 
schody u hlavního vstupu. Zůstaly jen obruby.   Dneska 
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jsem potkala Janu Kirschner, ale pak se ukázalo, že to nebyla 
ona.   Vlasy jako obří bílá cukrová vata. Nebo jako 
plamének horský Clematis montana po odkvětu. Při chůzi 
nadskakují.   Moment, kdy se točím v myšlenkách v kruhu + 
ještě fyzicky.   Polorozpadlý dům s pozůstatkem modrého 
nápisu KONZUM.   Dřevěný kříž na kopci, na který se 
pokaždé dívám. Teď se na něj schválně nepodívám, i když vím, 
že tam je.   9:22 jídlonosič před dveřmi.   Řeznictví 
s výlohou. U pultu na zemi převrácený květináč 
s umělohmotnou kytkou.   Starší pán s nápisem FUNKY na 
mikině.   Bílý křížek namalovaný na pouliční lampě. 
Pozůstatek omyl značka náhoda šifra?   Jdu jsem sebou. 
Jdu jsem se sebou.   Malířské plátno ve formátu A4 
zaklíněné v nízkém kmeni. Čistě bílé jen 1 stříbrná a 1 zlatá 
sněhová vločka v začínajícím jaru.   Kruhový přistávací 
prostor nejspíš pro mimozemšťany. Kolem svítí lampy. 
Uprostřed jakási raketa, která na konci bliká červeným světlem 
v rychlém tempu.   Ráno. Letadlo na obloze. Zanechávalo 
růžovou čáru.    Sojka. Ale to jsem tady ještě nevěděla. 
Ještě něco, co připomíná skřípání starého stroje. Holub 
a havran. Strakapoud má červený vršek. Žluva je 
žlutá.   1 bílý vajgl na konci od rtěnky. Pomalu se rozpadá, 
už se svlíká z kůže. Vedle 2. vajgl vypadá víc nemocněji než ten 
1. Sinalý. Má pergamenovou kůži. Medailon nad 
vstupními dveřmi. Madona s dítětem. Na plotě cedule pozor zlý 
pes.   Polní tělo předělené jiným tělem. Cesta silnice 
zábradlí svodidla živé ploty.   Hmota je prý strukturovaná 
prázdnota.   Mezery. Lavečka a mezery mezi prkny. 
Odpadkový koš. Mezera pod víkem. Stromy a mezery mezi 
nimi. Záhony jako mezery mezi cestami. Okna jsou mezery ve 
zdi. Zábradlí a mezera mezi zábradlím a zemí. Mezery mezi 
lidmi. Mezery mezi nebem a zemí.   Umělohmotný věneček 
na fasádě pověšený pod pamětní deskou. Umělé jehličí i buxus 
= umělá úcta.   Tulipány. 3 jsou spolu na jednom stonku. 
Ten uprostřed je nejvyšší a ty po bocích jsou stejně vysoké 
a ten 4. stojí opodál. Jinak nic. Zem udusaná.   Na nebi je 
velké X. X možností.   Strom ukřižován na konstrukci ze 
zelených kulatých tyčí. Paní umývá okna a chce být 
anonymní. Má vytáhlé venkovní žaluzie jen do půlky. Jsou jí 
vidět jen nohy a trup. Ve střešních oknech krajkové 
záclonky.   Někdy bych chtěla předběhnout 

11

2017



horizont.   Berla opřená o odpadkový koš. Odpadkový koš 
opřený o Coop. Pán opřený o odpadkový koš. Kruh se 
uzavřel.   Rozestavěný dům s cedulí na prodej. Čas se 
zastavil ve věčném okamžiku. Bagry a stroje zůstaly stát. Tam, 
co se asi naposled zastavily.   Vesnický krtek. Udělal si 
krtinec na vyvýšeném záhonu blízko obrubníku. Jak hrabe 
velkými tlapami, kopeček hlíny se průběžně sesouvá na 
chodník. Krtek vyhledává žížaly ve svých podzemních 
chodbách.   Dneska racci středomořští na poli. Než dospějí, 
mění 3x svůj šat. Kolikrát ho změníme my, než 
dospějeme?   Když akát nebo bez černý. Tak většinou 
u kolejí nebo na okrajích měst. Když mít něco rád. Tak 
Kaufland, protože tady jsem doma.    Můžeme donutit 
hortenzie kvést modře. Taky můžeme donutit kvést kytky 
v nákupním centru. I když jsou pokryty prachem. Stále kvetou. 
Tváří se vesele. Ale je to spíš setrvačnost. Odkvést vykvést 
odkvést vykvést odkvést vykvést odkvést vykvést odkvést 
vykvést odkvést vykvést. Umřít.   Maso a uzeniny dnes 
nabízí: fokača a knedle.   Lidi sedí v kavárnách za 
prosklenými okny. Mluví. Ale nic není slyšet ven. Vypadají jako 
kapři na suchu. Slova a rozhovory. Tolik slov třeba jako aut. 
Slova zaparkovaná slova nabouraná slova přejetá slova 
nepojízdná slova řítící se slova jetá.    Prý vypadám jako 
červánky. Křehká.   Červánky jsou tvořené prachem 
a ledovými krystalky. Když se objeví červánky ráno, znamená 
to. Že přijde studená fronta a špatné počasí. Proč růžová barva 
vzbuzuje pocity něčeho jemného a křehkého. Proč se nemůže 
udělit poklona třeba tím, že řekneme: jsi jako hnůj? Zlepšující 
přípravek. Cenná látka.   Dnes jsem vykořenila kus země. 
Jen na chvíli. Systém podzemního jazyka. Kořeny. Řepa je 
metamorfovaný kořen. Myšlenka metamorfuje na kořeni 
jazyka. Proč se zvířatům, která neznáme, 
nevyká?   2 mosty ve dvou městech jsou úplně stejné. Ale 
když po nich jdu, nikdy nemám déjà vu.   Dneska jsem 
potkala paní. Vypadala jako svatá starosta žena s mužným 
plnovousem.   V myšině nad eskalátory pouští outdoorové 
reklamy. Sjíždění divoké řeky nebo lezení po skalní stěně. Je to 
jako sjíždění na eskalátorech a hledání záchytných mezer mezi 
davy. Průvan.   Po cestě mě překvapil tavolník svými 
dlouhými rozkvetlými prsty.   Dnes jsem se dozvěděla 
o existenci internetu věcí.   V ulici opravují silnici. Na 
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okrajích odkryli původní vrstvu z kočičích hlav. Na nich je starý 
asfalt. Relikt. Na něj položí nový asfalt. Každá časová epocha 
nový nános. Každá časová epocha je vyšší o pár centimetrů. 
Přemýšlím, co bude za 20 let. Utopí se okolní domy 
v silnici?   Zajímavosti. List jetele je znám jako čtyřlístek, 
ale většinou má 3 listy. Ještě jsem nikdy čtyřlístek nenašla ani 
neviděla naživo.   Mám toho kvantum. Myslíme, že toho 
máme hodně. V kvantové fyzice znamená kvantum minimální 
množství jakékoli veličiny, která se podílí na interakci.    

  Okap je sveden svodem a ten je sveden okýnkem do 
sklepa.   Z brambor vypukly klíčky. Zajímalo by mě, který 
název vznikl dříve, jestli se klíček u brambor pojmenoval podle 
klíčku na odemykání, nebo jestli to bylo naopak. Nebo jestli 
klíčky od brambor pochází ze slova kly? Kly klíčí.  Topoly 
nerostou jenom na poli.   Záhonková představení. 
Záhonková představení se odehrávají každou vteřinou. 
Většinou bez naší pozornosti. Po tulipánech se už slehla zem. 
Chtěla bych sledovat všechna záhonková představení celého 
světa. Je tolik věcí, kterých si nikdy nevšimneme.
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KNIhOVNA jE NěcO, 
NA cO SE MůžEME 
SPOLEhNOuT

Rozhovor s lucií Derkačovou a Janem Delongem vedl přes skype 
Tomáš Čada. 

Chtěli jste být knihovníky?

Lucie: Ne. Studovala jsem literaturu, takže ke knihám jsem měla 
blízko – a je pravda, že moje mamka je knihovnice. Ale nikdy mě 
nenapadlo, že bych se jí taky chtěla stát. Když jsem ale odešla 
ze školy a přišla do Ústí, první pracovní nabídka, která se mi 
naskytla, byla právě v knihovně… A už jsem tu jedenáct let.

takže to byla láska na druhý pohled?

Lucie: Ano, jakmile jsem v knihovně začala pracovat, už mě to 
netáhlo pryč.

Co ty honzo?

Jan: Já mám podobný příběh jako Lucka. Já jsem studoval 
literaturu… (smích)

Lucie: Kecáš, kde?

Jan: Ale já ji nedostudoval právě proto, že jsem začal pracovat 
v knihovně. Stejně jako Lucie jsem si nedokázal představit, 
že bych byl knihovník. Nebo že bych v knihovně pracoval. 
Dlouhou dobu jsem ani pořádně nevěděl, kde knihovna 
v Třinci vlastně je, ale pak jsem se začal víc zajímat o literaturu 
a začal jsem pořádat literární večery. Přes ně jsem se ke 
knihovně dostal, protože jsme začali spolupracovat. Nejdřív 
jsem byl dobrovolník a pak jsem přešel do pracovního poměru. 
V knihovně jsem teď už pět let.
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to znamená, když vás tak poslouchám, že nelitujete toho, že 
jste knihovníky.

Lucie: To bychom jimi asi nebyli, ne? 

nevím, proto se ptám. já jsem toho nelitoval, ale knihovník 
už nejsem, i když jsem byl docela spokojený. Má to i své 
nevýhody…

Jan: Mám na tu otázku odpovídat?

ano.

Jan: Nelituju. Knihovna mi otevřela spoustu dveří. Pro mne to byl 
obrovský posun i na lidské rovině, ve vnímání společenských 
a sociálních témat. V třinecké knihovně mám pocit, že to, co 
dělám, má smysl nejen pro mne, ale i pro moje okolí. A taky 
jsem stále v kontaktu s literaturou.

je knihovník v kontaktu s literaturou? Většina knihovníků, 
které znám, k literatuře nemá žádný vztah a ani ho mít 
nemusí.

Lucie: Záleží na tom, jak svou práci bereš. Mě osobně tady drží 
právě vztah k literatuře. Moje práce mi dává možnost pronikat 
do literatury víc. Do literárního světa, do živé literární 
kultury. Můžu být v přímém kontaktu s nakladateli, autory. 
Navíc mám ten luxus, že si mohu vybírat a pracovat s tím, co 
mne zajímá.

 Jan: K tomu, aby ses stal knihovníkem, nemusíš mít vztah 
k literatuře. To není ten zásadní předpoklad. Na druhou 
stranu hodně záleží, kde v knihovně jsi. Jestli pracuješ 
v zázemí jako programový pracovník, nebo v infocentru. 
Ale knihovník v přímých službách, takzvaně za pultem, by 
měl mít alespoň základní přehled a měl by mít k literatuře 
pozitivní vztah.

já se omlouvám, že ti do toho skáču, ale asi je rozdíl mezi ma-
lou knihovnou a knihovnou, která funguje jako fabrika. 
tam je člověk u výpůjčního pultu de facto robot, který za-
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stupuje pokladní. jen moc neoperuje s penězi, pokud tedy 
nemá určeno vybírat pokuty. literaturu tak zná víceméně 
po hmatu.

Každopádně s vámi se teď bavím proto, že nějakým způsobem 
přesahujete obraz toho, co běžný knihovník obvykle dělá. 
Zajímalo by mě, jaká je vaše představa o povolání – samot-
nému se mi zdá, že největší kvalifikací pro práci knihovní-
ka v Městské knihovně v Praze je často fakt, že ti nevadí, že 
budeš brát skoro minimální mzdu. Většinou tu práci dělají 
ženy, které se doma nudí, nebo si chtějí trochu přivydělat 
k manželově platu. i proto je v Městské knihovně v Praze 
tak málo chlapů. Za ty peníze se moc žít nedá…

Lucie: To taky řešíme. Vlastně je to dost častá představa o našem 
povolání – že oprašujeme knihy a obsluhujeme za pultem. 
Někomu to možná stačí, nevím. K nám například aktuálně 
hledáme kolegy, kteří budou současně schopnými lektory nebo 
dramaturgy. Pro ty, kteří by tohle zadání naplňovali skvěle, je 
platové ohodnocení demotivující. 

Jan: Knihovnický obor je hrozně podfinancovaný. Přitom se to nikdo 
nesnaží moc řešit, rozhodně ne nijak viditelně, jako je tomu 
třeba u pedagogických pracovníků… Já si myslím, že naše práce, 
její dosah a dopad a naše zodpovědnost vůči místu, kde daná 
knihovna působí, je značná a ohodnocení tomu neodpovídá. 

naší knihovně se podařilo za pomoci Pr a díky velké snaze 
vytvořit z knihovny místo, kde je plat až v druhém plá-
nu. od začátku se snažíme lidem ukázat, že jejich práce 
je hodnotná, že je to svého druhu poslání. dlouhodobou 
a soustředěnou prací se nám podařilo vytvořit z třinecké 
knihovny místo, kde má smysl být.

Lucie: Ano, tohle je bonus, který se nedá přepočítat na peníze. 

tenhle fígl, když to řeknu hnusně, jsem zažil také. i já slyšel, 
že práce v knihovně je služba, že ji dělám pro lidi, že si 
toho mám vážit. řeči ale nestačí, jsou potřeba i výsled-
ky, možnosti realizace. Často jsem měl pocit, že v rámci 
Městské knihovny v Praze to moc nefungovalo. Chtěl jsem 
se ovšem zeptat na něco jiného. honzo, mluvil jsi o zodpo-
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vědnosti vůči lidem. V čem spočívá? jakou má knihovník 
zodpovědnost? 

Jan: Mně se líbilo, když Inga Lundén, která stojí v čele Švédské 
knihovnické organizace, říkala, že knihovny patří 
k nejdůvěryhodnějším institucím ve společnosti. Jsou 
knihovny, pak jsou hasiči a tak dále…

To je ale švédská situace. Nikoli celosvětová…

Jan: Ale ona to myslela obecně. Když jdeš do knihovny, očekáváš 
nějaký standard. V knihovně se budeš cítit bezpečně 
a dostaneš všude podobné služby. Neočekáváš, že by něco bylo 
jinak. Když jdeš do knihovny, víš, co tě tam čeká. Přinejhorším 
si můžeš stěžovat, že se knihovnice mračí nebo že nemají 
knihu, kterou jsi požadoval. Výhodou knihoven je, že jsou 
veřejnými institucemi, že nabízí všem generacím a všem 
sociálním skupinám vyžití. Mají nějakou kulturní, komunitní, 
vzdělávací nabídku. Je super, že můžeme oslovit co nejširší 
skupinu lidí. 

lucko, ty bys mohla mít trochu jiný pohled, když pracuješ 
převážně s dětmi. u tebe by ta zodpovědnost mohla být 
posunutá někam jinam.

Lucie: Pravda je, co říkal Honza o tradiční roli. Knihovny byly 
odjakživa místo, kam si lidi chodili pro vědění. Přestože 
už v tomhle ohledu dávno nemáme výsadní postavení, 
zůstává to doteď a z toho vyplývá role knihovníka, který je 
zprostředkovatelem vědění. V dětském oddělení to platí ještě 
víc, proto je zodpovědnost velká. Samozřejmě s ní nepadá svět. 
Nejsme učitelé. V oblasti neformálního vzdělávání ale může 
knihovna velmi dobře fungovat.

Jan: Souhlas, navíc knihovna přidává i socializační funkci. Dnešní 
dětské knihovny jsou jedním z mála míst, kde se děti potkávají 
a mluví spolu. Kde mají nějaká společná téma. U nás je třeba 
banda dětí, které mají horší sociální podmínky a potkávají 
se i dětmi z jiného sociálního zázemí a vycházejí spolu. 
Samozřejmě by se dalo namítnout, že to samé se děje ve škole, 
ale škola je v tomto ohledu formální prostředí. Knihovna je blíž 
přátelství. Všichni si tu jsou rovni.
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Podobnou zkušenost mám taky. V rámci dětského oddělení 
přátelství fungovala. děti, které byly nějakým způsobem 
sociálně handicapované se cítily pohodlně, protože všech-
ny měly stejnou výchozí pozici.

Lucie: Když se bavíme o tom, že je to místo, kde se děti scházejí... 
My to máme taky, je to prostor v centru města a hned vedle 
knihovny stojí panelák, kde žijí děti ze sociálně slabých rodin, 
které nemají kam jinam jít. V blízkosti nefunguje žádné 
nízkoprahové centrum a není tu žádný park nebo hřiště. My 
svým způsobem tenhle handicap vynahrazujeme. Knihovna 
funguje i jako prostor pro trávení společného času rodin. 
Na tom hodně stavíme. Je běžné, že si tu rodiče s dětmi dají 
odpoledne sraz, aby si odpočinuli, nebo že rodiče, prarodiče, 
kamarádi společně přijdou na dílnu, divadlo apod. 

oba jste se shodli na tom, že knihovna je instituce, vážou se 
k ní nějaké představy a očekávání a z nich vyplývá důvěra 
v instituci. Přitom současná doba dost silně míchá s tím, 
jakou roli hraje literatura, především odborná. a s tím se 
mění i role knihoven. nenarážíte na to, že přijde konzerva-
tivněji naladěný čtenář, který není spokojený s otevřenější 
podobou knihovny?

Lucie: Zase jen za dětské oddělení: Jak jsem už říkala, chodí k nám 
partičky, které u nás tráví celé odpoledne, chovají se tu jako 
v klubu nebo v herně, a to nechceme úplně brzdit. Současně 
by knihovna stále měla poskytovat klidný prostor těm, kteří si 
sem přijdou lehnout na gauč a číst nebo si udělat domácí úkol. 
Samozřejmě to na sebe naráží a je potřeba to vybalancovat. 
Stejně tak programy, které nám obvykle zaplní knihovnu, 
mohou pochopitelně obtěžovat ty, kteří v tu chvíli měli v plánu 
si jen v klidu prohlížet nebo vybírat knihy.

Jan: Ještě jsem se nesetkal s tím, že by otevřenost někomu 
vadila. Když pořádáme program, který se úplně netýká knih 
a literatury, umisťujeme jej většinou mimo půjčovny, takže ty 
dva světy jsou v podstatě oddělené. Tu hranici se nesnažíme 
nabourat, možná jen ve výjimečných případech. U nás máme 
místa, kde je klid, a tam ten klid dodržujeme, pak jsou místa, 
která jsou rušnější, kde už s živějším přístupem počítají. Občas 

19

2017



řešíme spory, musíme třeba mírnit děti, aby se nepopraly, když 
se o něčem dohadují, nebo když nechceme, aby hrály fotbal 
mezi regály knih, ale zásadní problém nikdy nebyl.

Lucie: Přesně tak. Vy máte v Třinci prostory takové, jak by měly 
vypadat. Místo pro programy a klubové aktivity oddělené 
od půjčovny jsou z našeho pohledu a zkušenosti nutnost. 
Musím dodat, že nás tyhle úpravy snad brzy čekají. Už nám je 
architekti kreslí. 

Jan: U nás neustále převládá názor, že když se projektuje knihovna, 
tak hlavně pro knihy, aby fungovala jako skladiště. A zapomíná 
se na lidský rozměr. Pak poznáš, že to není místo, kam míříš 
a nemusíš z něj nikam pospíchat, ale místo, kam jdeš jako do 
obchodu. Vezmeš si knihu a jdeš pryč. Konzumuješ ji někde 
jinde. Myslím si, že by to mělo být spíš naopak. Knihovny by 
měly vytvářet prostor, kde se může číst, hovořit o knihách, 
ale taky pracovat, vzdělávat se, relaxovat, setkávat se s přáteli 
a třeba realizovat své nápady a myšlenky. A tam zatím nejsme.

setkávám se s dvěma poměrně protichůdnými názory. jeden 
říká, že knihovna je prostor pro archivování, prostor, kde 
hlavní roli hraje titul a kolem něj se točí všechno ostatní. 
druhý názor říká, že knihovna by měla být komunitním 
prostorem, místem řešení problémů, ale i místem zábavy, 
tam pro změnu knížky ustupují logicky do pozadí. Co je 
podle vás v současnosti cílem knihovny? jak by mohla 
vypadat taková ideální knihovna?

Jan: Můžu začít? Knihovna by měla být tím místem, kam přijdeš 
ráno a odejdeš až večer. Místem, kde můžeš prožít celý den 
a každou jeho část využít jinak. Podle toho, jak potřebuješ. 
Takové knihovny jsem zažil třeba v Dánsku. Přišli jsme do 
knihovny dopoledne a mohli jsme v ní zůstat až do večera, 
protože se pořád něco dělo. Na kávu či oběd bylo možné zajít 
přímo v knihovně, ušetřilo to čas, který jsi mohl věnovat studiu 
a knížkám. Zároveň zde bylo možné setkat se s přáteli nebo 
trávit čas s rodinou a všechno v příjemném prostředí a na 
jednom místě. 

Jinak nemám problém s tím, že knihovny jsou vnímány jako archiv, 
jenom je potřeba se na to dívat globálněji, z celospolečenského 
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hlediska. Knihovny byly po určitou dobu jedním z mála 
zdrojů informací, výhradním nositelem vědění. To samé platí 
pro školy, jenže se nám mění situace. Již nemáme výsadní 
postavení. Knihovny začínají pomalu reagovat a snaží se hledat 
cesty. Podobná výzva ale stojí před školským systémem…

Lucie: Honza to řekl hezky, jen bych se úplně neodtrhávala od knih. 
Kniha má veliký potenciál, který se dá využít pro kulturní 
obohacování života komunity. Můžeme dělat programy 
různého typu, ale to výsadní, co máme a co jinde lidi nenajdou, 
jsou právě knihy. Knihy nejsou passé. Pro práci s komunitou 
a k vytváření kulturních programů jsou dobrým a nosným 
prostředkem.

Jan: Souhlasím, já nejsem odpůrce. Do knihovny pořád míří 
devadesát procent lidí za knihami. A myslím si, že situace 
se nebude výrazně měnit. Ovšem i těch deset procent lidí je 
důležitých. Ale například v knihovně pro děti se točí všechno 
kolem knížek, veškeré aktivity jsou navázané na knížky, protože 
dáváme dětem do života důležitou schopnost – číst a vnímat 
text, kriticky nad ním uvažovat.

Vaše knihovny jsou regionální, navíc se nacházejí v regionech, 
kde to po stránce sociální, finanční, po stránce zaměst-
nanosti není ideální. třinecká knihovna ve spolupráci 
s místní galerií, která pod knihovnu spadá, vytváří jedno 
z hlavních kulturních center města. Pokud mohu soudit 
ze své skromné zkušenosti, tak tu roli převzala úspěš-
ně. ostatně si toho povšiml i erik tabery na stránkách 
Respektu. V Ústí nad labem knihovna takovou pozici 
nemá, což je škoda. ale když si vybavím, jakým způsobem 
funguje a jak moc je navštěvované dětské oddělení, tak 
právě ono podobnou roli hraje. otázka zní: jakou úlohu 
podle vás má a případně by měla mít knihovna ve vašem 
regionu?

Lucie: Honzo, nechceš začít? (úsměv)

Jan: My máme ve městě poměrně unikátní postavení. Třinec je 
středně velké nebo středně malé město, jak se to vezme. 
A kromě nás tu vlastně není nikdo. Není tady jiná instituce, 
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která by poskytla služby tak širokému spektru lidí. Samozřejmě 
je v Třinci kulturní dům, ale zaměřuje se na kulturu, která si 
na sebe vydělá. Vyhrává tak většinou kvantita nad kvalitou. Od 
nás jako příspěvkové organizace města se očekává, že budeme 
poskytovat tu kvalitu. Stejnou roli ale může sehrát většina 
knihoven v podobně velkých městech. Na vesnicích je to jasné, 
tam je většinou jenom knihovna. Nebo hospoda. A někdy je 
hospoda v knihovně či naopak.

Lucie: Naše knihovna plní několik funkcí. Regionální, kdy 
metodicky vede a koordinuje služby pověřených knihoven 
v Ústeckém kraji, obdobně pomáhá knihovnám v obcích okresu 
Ústí nad Labem, a protože Ústí nad Labem nemá městskou 
knihovnu, slouží SVKUL i jako veřejná knihovna pro obyvatele 
města. Z hlediska té poslední jmenované funkce by měla být 
kulturním a komunitním centrem. Zatím to tak není, tuhle 
roli v Ústí nad Labem z mého pohledu lépe sehrává Veřejný 
sál Hraničář. Je to i tím, že vznikl z občanské iniciativy, a tak 
je opravdu otevřený. Například v rámci projektu MediaLab se 
zde scházejí mladí umělci, studenti z FUDu a profesionálové 
z různých oborů a navzájem se inspirují. To je třeba věc, která 
by měla podle mě probíhat i v knihovně. Knihovna by měla 
být prostor, kam lidi přijdou a můžou se navzájem inspirovat, 
můžou spolupracovat. 

jaká je realita oproti tomu, co teďka popisuješ?

Lucie: V Ústí není knihovna jedinou organizací, která nabízí kvalitní 
nekomerční programy. Ale není na místě brát ty ostatní 
jako konkurenci, jednak proto, že je jich na tak velké město 
málo, a jednak proto, že každá instituce má svá specifika. My 
v dětském oddělení chceme být partnerem rodinám, školám, 
neziskovým organizacím, přičemž partnerství stavíme na 
faktu, že poskytujeme především službu v oblasti dětského 
čtenářství.

K otevřenosti, o které jsem mluvila, by měl přispět spolek, který 
nyní při knihovně vzniká. Chceme poskytnout zázemí a servis 
aktivitám iniciovaným zvenku. Knihovna ambici stát se 
kulturním a komunitním centrem má. Momentálně se u nás 
pracuje na řadě projektů, které by k tomu měly přispět. Jako 
zásadní vidím dva body: lákavý prostor a dobrý tým. 
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Podobné ambice jsem zaznamenal i v Praze. a paradoxně jsme 
neměli problém s týmem, ale s tím, co lidé očekávají od 
knihovny. byli jsme chápáni jako seriózní instituce, které 
úplně nepřináleží sklouzávat do alternativy. a pokud něco 
takového probíhalo, působilo to vždy trochu vynuceně. 
K tomu, aby si lidi připadali někde pohodlně a aby vše 
fungovalo jako otevřené centrum, mi chyběla flexibili-
ta. Často nebylo možné se rozhodovat okamžitě, vše se 
muselo projednávat, a to ve vztahu s návštěvníkem dost 
překáželo. Znáte to?

Lucie: V poslední době se mi zdá, že zázemí stabilní instituce může 
být v mnohém výhodou. S tou flexibilitou ti rozumím, ale 
musím říct, že my máme v tomto ohledu celkem volnou ruku 
a snad je to znát i navenek.

osobně jsem měl problém třeba i v tom, že knihovna poskytuje 
prostor tak širokému spektru lidí, že vlastně každý oče-
kává něco jiného, proto mi přišla určitá zakonzervovanost 
ideální. nenarušuje obvyklou představu. Ve chvíli, kdy se 
z ní vykročí, můžou nastávat problémy.

Lucie: Těm, kteří k nám přijdou poprvé, ať už dětem a jejich 
rodičům, nebo našim hostům, se často stane, že jsou 
překvapení, protože očekávali něco jiného. Ale překvapení je to 
spíš příjemné.

Jan: U nás je to podobné. Pokud návštěvníci dostanou primárně 
to, co chtějí, tedy knihy, tak je pak možnost zajít do knihovny 
s rodinou příjemný bonus. Nesetkal jsem se u nás s negativní 
reakcí, že by někomu vadilo, že je v knihovně zvýšený pohyb 
lidí, hluk, že se tam nešeptá. Jediný člověk, kterého z toho 
bolí hlava jsi ty, protože jsi v podobném prostředí nonstop. 
(smích) Ale pozor na rozdíl mezi Třincem, Ústím a Prahou. 
V Praze je obrovská konkurence kulturních organizací, 
institucí, které dělají podobné věci. Praha je v daném ohledu 
velmi specifická.

na to jsme samozřejmě taky naráželi. řadou aktivit jsme kon-
kurovali někomu, kdo měl často mnohem lepší know how, 
lepší technické zázemí atd. Pokud nejsi schopný poskyt-
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nout službu v takové kvalitě, na kterou jsou lidé zvyklí 
odjinud, je to vlastně bazmek.

Lucie: Jsme si vědomi vlastních limitů, proto je pro mě budoucnost 
v propojování. Baví mě, že tohle se už děje. Především díky 
zvýšenému zájmu o veřejný prostor, což speciálně u nás dost 
rezonuje. Ústí, i když velké město, je v určitém ohledu vlastně 
dost malý rybník. Lidí, kteří dělají kulturu a programy na 
podobné vlně, je hrozně málo. Všichni se osobně známe a to 
ulehčuje spolupráci. Když chceš udělat koncert, spojíš se 
s někým, kdo je dělá běžně, a ty pak za to poskytneš něco jiného.

V Ústí nebudeme mít takovou knihovnu, jakou mají v Aarhusu, 
nádhernou budovu v přístavu. Zatím nemáme takové 
podmínky. Musíme vzít to, co máme, a dělat to co nejlépe. Ty 
nejlepší a nejprogresivnější aktivity jsou takové také proto, že 
je dělají lidi, které to baví. A být součástí kamenné tradiční 
instituce není na překážku.

Jan: Jen poznamenám, že Aarhus má vyvinutou velmi kvalitně 
propracovanou síť partnerských organizací, se kterými 
spolupracuje. Většinu těch programů vytvářejí partnerské 
organizace v součinnosti s knihovnou. Tedy ta spolupráce je 
zásadní věc. My, stejně jako v Ústí, máme největší radost, když 
za námi někdo přijde a chce s námi spolupracovat, když chce 
někdo pomoct při realizaci jejich nápadu a vnímá knihovnu 
jako partnera.

Mluvíte o tom, co vás baví, naplňuje, ale existují nějaké limity 
toho, co si třeba můžete v knihovně dovolit?

Jan: Pro nás jsou hlavní limity prostor, technika a nakonec finance, 
ale s těmi se dá pracovat. Na druhou stranu si v poslední 
době ověřuji, že jsme schopní dělat spoustu věcí a ty limity se 
stírají, posouvají někam, kam my ještě teď nedohlédneme. Ale 
posunul bych otázku dál. Pokud chce být knihovna pasivní, 
může být. Ale může být taky aktivní a může hrát roli ve změně, 
třeba v tom, jak lidi uvažují, přemýšlí. Nyní konkrétně narážím 
na téma dezinformací a informační gramotnosti. Některé 
knihovny na to hází bobek a nepromýšlí věci do důsledků, ale 
myslím si, že knihovníci by měli být i vnímaví dramaturgové 
a měli by kriticky nad programem a pořady uvažovat.
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Lucie: Pro nás je zásadním limitem kapacita. Kapacita prostoru 
i naše pracovní. Pokud bychom měli obsloužit 22 základních 
škol v Ústí, jakože máme, tak nejsme schopní pracovat se 
školami na rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti 
dětí v rozsahu, v jakém bychom si představovali. Pravdou je, 
že se k nám nedostanou ani všechny třídy. Přitom ideálně 
bychom měli s každou třídou pracovat alespoň dvakrát do roka. 
S prostorem se to má tak, že sídlíme v památkově chráněné 
vile, v budově absolutně nevhodné pro moderní knihovnu. Na 
druhou stranu se dá využít ideální poloha v centru města, kde 
je zoufalý nedostatek veřejných zón pro relaxaci. Knihovna 
v tomhle smyslu může poskytovat ideální útočiště. Mám radost, 
že se po letech hnuly ledy a pracujeme na tom, aby se zdánlivě 
samozřejmé věci, které dobře poslouží lidem ve městě, staly 
realitou. Například zpřístupnění dvora nebo krásných teras. 

hodně se točíme kolem vzdělávací role knihoven, jak by měla 
vypadat?

Jan: Již o tom mluvila Lucka, neformální vzdělávání mi připadá jako 
skvělá cesta. Kdyby to probíhalo podobně jako ve škole, už by 
se ty děti nikdy ke knihovně nepřiblížily. Cesta vede i skrz ne 
zcela vědomé vzdělávání. Vzděláváš se a ani o tom nevíš. Téma 
se teď řeší na lokálních úrovních. To je aktuální věc, která nás 
hodně zajímá. Knihovny nemohou suplovat roli škol, ale mohou 
hledat cestu, jak můžeme se školami kooperovat. 

Lucie: Spolupráce se školami je jedna věc. Nabízíme jim lekce 
a aktivity, které se dají napojit na rámcové vzdělávací programy 
a školy je využívají jako doplnění výuky. Tady jsou ty vzdělávací 
cíle zjevné a jasně definované. A pak jsou programy nabízené 
veřejnosti, v našem případě rodinám s dětmi, při kterých 
dochází, jak říká Honza, k nějakému formování, rozvoji, více či 
méně nevědomky.

bavíme se o podobě knihoven, funkci, pořadech, napadá mne, 
je nějaký rozdíl mezi běžným čtenářem a návštěvníkem 
pořadů?

Lucie: Když budu mluvit jen za dětské návštěvníky a jejich rodiny, 
tak u nás se prolínají. Jsou to stejní lidé. Dost často proto, 
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že přijdou na program a pak se registrují jako čtenáři. 
U dospělých návštěvníků je to jinak. Ale obecně platí, že 
právě programy jsou prostředkem, jak přivést do knihovny 
i ty, které by jinak nenapadlo tam zajít.

Jan: U nás záleží na typu pořadů. Teď jsme pořádali akce, které 
k nám dostaly úplně jiné lidi, kteří nejsou čtenáři. Myslím 
si, že pro knihovnu je nejtěžší zasáhnout aktivní část 
obyvatelstva, tedy lidi po škole, pracující. Ti mají možnost 
si knížky koupit sami. Střední třída, vyšší střední třída, 
která má finance, dnes do knihovny chodit nepotřebuje. 
Nemá návyk. Jediný způsob, jak je sem dostat, je skrz nějaký 
kulturní nebo jiný program.

hodně jsme se bavili o komunitách, daří se vám kolem knihov-
ny vytvářet komunitu? lucko, uznávám, že u těch dětí je 
to možná trošku horší, protože odrostou a začnou chodit 
jinam nebo se i odstěhují. Kdo by chtěl bydlet v Ústí, že jo?

Lucie: Já. Ty taky.

Tomáš: To je pravda.

Lucie: Komunita se nám proměňuje, jak děti rostou. Ale pořád 
tu nějaká je. A ten ”rodinný“ ráz – to, že pro nás naši 
návštěvníci nejsou anonymní, přestože jsme ve velkém městě 
a návštěvnost našich programů je poměrně vysoká, je fajn. 
Skvěle v tomhle ohledu fungují projekty přímo zaměřené 
na zaktivizování komunity. Máme třeba pěknou komunitu 
tatínků, která vznikla díky seriálu hlasitého předčítání tátů. 
Nejenže se nám tátové ke čtení sami hlásí, ale zůstávají jako 
příznivci ochotní zapojit se i jinak.

Jan: Komunita sama o sobě jsou už čtenáři knihovny, přesněji 
čtenáři knih a uživatelé knihovny. Taky tady máme aktivní 
skupinu rodin s malými dětmi, která chodí na určité pořady 
a programy. Máme komunitu dobrovolníků a pak je komunita 
aktivních mladých lidí, kteří jsou třeba těsně po vysoké škole 
a dělají velkou sportovní a kulturní a osvětovou akci kousek za 
městem a spolupracují na ní s knihovnou.
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teď jsme se bavili o tom, jak je vše hezké, takže co považujete za 
nefunkční na českém knihovnictví?

Jan: Do toho já nevidím.

Jan: Paradoxně, velká nevýhoda českého knihovnictví je počet 
knihoven, kterým se tak často chlubíme. Hustá síť pět a půl 
tisíce knihoven. Problém je v tom, že jakmile chceš provést 
nějakou změnu, není možné ji provést plošně. Řada knihoven 
je z důvodu množství strašně osamocená. Knihovny o sobě 
navzájem neví. Problém je, že kdybychom byli jednotní, snáze 
by se vyjednávalo třeba o financích, platech. Měli bychom 
silnější hlas. Naopak výhoda knihoven je v jejich tradici. Jejich 
silná role v daném místě. Nestává se moc často, že by se u nás 
rušily knihovny. Takže knihovna je něco, na co se můžeme 
spolehnout.

Z mého pohledu je největším problémem knihoven malá propo-
jenost s živou literaturou. skandinávský model, kdy autor 
vydá knížku a objede celý stát, mi tu dost chybí. Přitom 
stejně jako v rámci železnice tvrdíme, že máme báječně 
hustou síť ještě z rakouska-uherska, a nevyužíváme ji. 
neexistuje funkční propojení s českou a ideálně nejen 
českou literaturou.

Jan: Souhlasím, objel jsem už pár českých knihoven a v minimu 
z nich jsem objevil nějaký literární časopis. I to ukazuje, jak 
knihovny sledují současnou literární scénu. Systém tomu moc 
nepomáhá, existuje manuál, metodika, která radí, jak vytvořit 
dobrý fond. Je tam spousta rad a návodů, jak vybírat knihy, 
v podstatě věci systémové, ale co chybělo? Jakákoli informace 
o tom, že je třeba sledovat festivaly, číst kulturní časopisy. 
Chyběla informace o tom, že literatura žije a že se dají sledovat 
aktuální trendy.

Když jsi naznačil, že knihovny nejsou seznámeny s literárními 
časopisy, myslíš, že je to chyba knihoven, nebo chyba časo-
pisů – a nebo chyba obou?

Jan: Domnívám se, že na to časopisy nemají kapacitu. Chybí čas 
a energie na komunikaci, na upomínání. Ale některé časopisy 
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to dělají, což oceňuju. Na druhou stranu knihovny by měly mít 
potřebu sledovat a číst alespoň recenze. Alespoň u knihovníků 
v přímých službách by to měla být povinnost.

Když se nad tím zamyslíš z hlediska nakladatelství… Kdyby se 
nakladatelství podařilo udat knihu všem knihovnám, tak 
zaprvé obejdeš distribuci a za druhé uděláš z knihy best-
seller. nepletu-li se, hranice bestselleru je někde kolem 
pěti tisíc prodaných kusů. a tímto způsobem to ve skandi-
návii funguje. stát kompenzuje nakladatelům menší mar-
že. a jako bonus z toho mají autoři tantiémy, což je krásný. 
tak vzniká docela funkční systém literatury, kterou se dá 
relativně uživit.

Jan: I u nás jsou knihovny, které mají regionální funkci. Takové 
knihovny jsou schopné těm menším třeba na vesnicích 
kupovat fond. Třeba knihovna v Táboře má pod sebou asi sto 
dalších malých knihoven a je schopná jedním nákupem skoupit 
dejme tomu třetinu nákladu poezie. Tam je potenciál.

tak ještě aby to začalo fungovat. děkuji moc oběma za obsáhlý 
rozhovor a doufám, že budete pokračovat v tom, co děláte.
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juLIANA SPAhR

Keby si bol vtáčkom

Začal zoznamom.
Vták. Kormorán dlhochvostý.
Pridal rybu a opicu. Bahníček africký. Mačiak červenobruchý. 
Pridal pretože. 
Pretože šesť dorzálnych a análnych plutiev bahníčka a jeho dva
zuby a tiež jeho plynový mechúr podobný pľúcam, pokrytý

alveolami. 
Pretože striebristé krídla, podlhovastý chvost a hrebeň kormorána

dlhochvostého. 
Pretože mačiak červenobruchý, jeho biely krk a končatiny.  
Pridal výraz princíp vzťahu. 
Pretože princíp vzťahu spôsobil, že sa delta Nigeru vyliala. 
A tak bahníček so šiestimi dorzálnymi a análnymi plutvami

a dvoma zubami
a tiež plynovým mechúrom podobným pľúcam, pokrytým alveolami,

pláva.
A tak striebristé krídla, podlhovastý chvost a krátky hrebeň

kormorána dlhochvostého
sa ponárajú v delte do značnej hĺbky, kormorán sa ponára
za potravou, ako má vo zvyku, do plytšej vody, vynáša na svetlo

pomalé 
rypákovce a cichlidy. 
A tak mačiak červenobruchý, s bielym krkom a končatinami 
hádže predmety a palice na zem.

Potom pridal ďalšieho vtáka. 
Lyžičiar biely. 
Pridal kraba a rybu.
Kleistostoma kuvajtská. Lezec obojživelný.
Znovu pridal pretože. 
Pretože lyžičiar biely s tmavými nohami, príležitostne krákajúci
a vreštiaci.
Pretože kleistostoma kuvajtská, budujúca si dočasnú 
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striešku z bahna nad vstupom do svojho útočiska. 
Pretože lezec obojživelný, vykopávajúci si hlbokú 
noru, do ktorej sa následne skryje 
počas vysokého prílivu, polygonálne teritórium obklopené

priehradami, 
chránené voči súperom a zdieľané s krabmi kopáčmi. 
Pridal frázu princíp vzťahu. 
Pretože princíp vzťahu spôsobil vyliatie Kuvajtského zálivu. 
A tak lyžičiar biely s tmavými nohami, krákaním a trúbením preberá

čiastočne otvoreným zobákom vodu brodiac sa plytčinami.
A tak lezec obojživelný si buduje noru v prílivovej oblasti, bráni

svoje teritórium, udržuje nádržku s vodou, aby sa podieľal i na 
povrchovej aktivite. 

A tak kleistostoma kuvajtská, za použitia rovnakého bahna 
z prílivovej oblasti si stavia dočasnú bahennú striešku. 

A potom ďalšieho vtáka.
Pelikán.
Pridal cicavca a rybu. Delfín skákavý. Chňapal červený.
Vrátil sa k pretože.
Pretože spoločenské pelikány lietajúci v kŕdľoch.
Pretože delfín skákavý, ktorý nezabúda a chápe. 
Pretože hryzenie a odštipkávanie chňapala červeného s krátkymi,
ostrými, špendlíkovitými zúbkami. 
Vrátil sa k princípu vzťahu. 
Pretože princíp vzťahu spôsobil vyliatie Mexického zálivu.  
A tak spoločenské pelikány lovia, lovia kooperatívne, vrhajú sa

strmhlav
z výšok, aby omráčili ryby, ktoré vylovia z vody, a potom sa  
množia, množia sa v kolóniách, v stromoch, kríkoch, na zemi,

v oblasti zálivu. 
A tak delfín hovorí, a jeho reč pozostáva z vyše tridsiatich

odlíšiteľných zvukov.
A tak chňapal červený sa rozmnožuje v umelých útesoch pri

ropných plošinách, malé ryby v povrchových častiach vodného 
stĺpca,

väčšie v hlbších oblastiach.

Čakám… 
Povedal to nahlas.
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Nepovedal to nikomu konkrétnemu.
Povedal, že čakáme.
Niektorí z nás čakajú.
Čakáme na zhromaždenie rýb. 
Čakáme, kým budeme všetci. 
Čakáme, kým si podmaníme vody. 
A tiež na zhromaždenie stromov. 
Čakáme, kým budeme všetci.
Čakáme, kým prenikneme do krajiny. 
A čakáme na zhromaždenie zvierat. 
Čakáme, kým budeme všetci. 
Čakáme, čakáme. 
Čakáme na zhromaždenie vtákov. 
Čakáme, kým budeme všetci.
Čakáme na nemožné. 
Povedal čakáme. 
Myslel chceme. 
Chceme letieť nočnou tmou. 
Chceme byť úplní.

Chceme princíp vzťahu. 
Chceme šesť dorzálnych a análnych plutiev bahníčka a jeho dva zuby
a tiež  jeho plynový mechúr podobný pľúcam, pokrytý alveolami, byť
s chňapalom červeným, keď hryzie a odštipkáva malými, ostrými
zúbkami podobnými špendlíkom, byť pri love s delfínom skákavým.
keď píska, kvičí a vyskakuje z vody a plieska chvostom 
na jej povrch, byť s kormoránom dlhochvostým, keď sa ponára
do vody svojím charakteristickým polskokom, aby získal priamejší
vnor, a keď je pod vodou, pohybuje sa
pomocou nôh a občas si pomáha krídlami, byť s pelikánom,
keď sa ponára, akoby chcel úplne zmiznúť pod hladinou, schmatne

korisť,
vynorí sa, voda vytekajúca z pružného hrdelného vaku predtým, než

prehltne, byť
s lyžičiarom bielym, keď hýbe hlavou sem a tam a
loví zobákom v plytkých vodách mokradí, riek, jazier, zatopených
území a mangrovových bažín, delt, ústí, prílivových zátok

a pobrežných
lagún, byť s lezcom obojživelným, vo vode a na súši, a tiež keď sa
presúva po brehu, byť s kleistostomou kuvajtskou, keď si stavia
dočasnú bahennú striešku nad vstupom do svojej skrýše, byť
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s mačiakom červenobruchým, mať lícne vačky plné potravy. 
Chceme byť spolu. Bahníček africký, chňapal červený a delfín

skákavý a kormorán dlhochvostý
a pelikán a lyžičiar biely, lezec obojživelný,
kleistostoma kuvajtská a mačiak červenobruchý a ja. Myslím my.

Spoločne.
Spoločne. Voda v jednej ruke. V pravej.
Spoločne. Obloha v druhej. Ľavej.
Zem. Spoločne.
Spoločne. Chceme sa stať lesmi.
Spoločne. Chceme sa stať lúkami.
S neopereným dlhonohým pštrosom a rovnakonohým morským orlom
a trpasličím hrochom.
Aj s mikroorganizmami.
Síran redukujúcimi baktériami.
S foraminferálnymi druhmi.
Piesčinami. Močiarmi. Okrajmi lesov. 

Chceme byť príchodom, byť možnosťou, zhromaždením. 
Ako sa stalo pri zbere ariek šupinatých, keď sa ženy vybrali
zbierať arky šupinaté a arky boli pokryté olejom. 
A potom započal iný druh hromadenia. 
Zhromaždenie za účelom zabrania. 
Zabrať loď. 
Rozdeliť sa do skupín. 
Obsadiť pristávacie dráhy, heliporty, zásobárne oleja, doky.
Spievať celý deň a noc. 
Tancovať do zbláznenia. 
Spievať výhražné piesne.
Útočiť na obchody a väzenia.
Pováľať telefónne stĺpy a prerušiť vedenie.
Obliecť si  palmové listy.
Postupovať pomaly.
Najskôr to, potom ono.
Najskôr jednu, potom druhú oblasť.
A neskôr ďalšie.
Zo štyroch stoviek prvý deň, k štyrom tisícom počas druhého.
Chcieť byť príchodom, možnosťou, zhromaždením. 
Ako sa stalo.
Ženy a Ženy definujúce ženu v rokoch 1789 a 1871 a 1917 a
1918 a 1929 a 1969.
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Niekedy mali iba bubon a zvonce, potom kuchynské nože
a zrazu ich boli desaťtisíce.
Niekedy začali kameňmi a snehovými guľami, a potom 
napadli policajné základne.
Viac.
Stále viac.
Za viac. 
Podobne ako to robia mačiaky červenobruché, spočiatku päť alebo

šesť,
neskôr zhromaždenie tridsiatich.
Tu však nezastavovať… 
Zhromažďovať sa aj ako naplavenina. 
K ceste využívať existujúce okruhy.
Z Baniasu v Sýrii, popri Tripolis, Cejhane v Turecku,
Neutrálnou Zónou k terminálom Merna Saud a Ras Al
Chafdžíi.
Cez Umm Said.
Cez Das Island a Jebel Dhannu,
Arjunu, Balongan, Cintu a Winduri.

z angličtiny přeložila Terézia Klasová. 
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MILAN ŠPůREK

řádky noci

Ale na počátku stojí přece jen otázka struktury neboť nešlo o tříšť 
vzpomínek ale o stavbu – brekcie jako z trosek znovu vybudo-
vaná hornina.

Ještě během psaní se mylně domníval že buduje svůj text obdobně 
jako svou knihovnu – jako stavbu ale nebylo tomu tak protože 
stavba vyžaduje přesný plán neměl snad jen koncept základ-
ního vymezení stále více si však uvědomoval že jeho kniha 
i knihovna si vlastně samy určují kam nachýlí své větve a že 
se tak spíše než stavbě podobají stromu napřahujícímu své 
výhonky do prostoru podle vlastních potřeb jejich ořezáváním 
se nezabýval spíše se snažil uvolňovat místo novým téma-
tům rozvíjejícím jeho duchovní rozhled při vědomí souvislostí 
z útlého semenáče tak postupně vyrůstal mohutný strom 
poznání který nakonec jeho rozhledu začal paradoxně bránit 
svými hustými větvemi na pilku však nebylo ani pomyšlení 
dokud bylo kam umisťovat další police jeho hlad po nových 
přírůstcích se stával neukojitelným přestože si zřejmě uvědo-
moval svou paradoxní situaci kdy na rozdíl od člověka který 
rád pojídá houby ačkoli jejich sbírání považuje za neplodné 
bloumání po lese on skoro raději objevoval nové svazky a nová 
témata nežli je pak soustavně četl a zpracovával spíše se jimi 
kochal protože miloval knihy pro jejich slova ilustrace vazby 
antikvární pach…

Delteilovu choleru objevil čtyřicetiletou čirou náhodou mezi papíry 
připravenými do sběru na jedné staré verandě přeplněné 
haraburdím kterým se bylo nutno doslova probourat když ji 
vyzvedl z prachu a pavučin a pátral po příčině jejího ocitnutí se 
zde našel stopu deflorace: úhledným písmem tužkou připsáno 
v tiráži ”Nejhloupější slátanina. 10. II. 32“ pak šifra podpisu 
majitele a inventární číslo 1061 – číslo lásky která nevyšla číslo 
zhrzené číslo odsouzené na smrt v makulatuře… tři beznosé 
dívky nakreslené perem Josefa Šímy na obálce měly oči rudá 
ústa a tváře které už rozežírala rez uzavíraly se v trojlístek kte-
rý se rozpadal nikoli jako ten uvnitř knihy ale doslova fyzicky 
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– pochopil že tady by bylo každé restaurování marné ale pokud 
má kniha páteř a všechny listy zůstává…

Lovil knihy v antikvariátech skoro po celé republice z pozůstalostí 
na půdách v garážích a dokonce i v kontejnerech na papírový 
odpad a u dlouhé řady z nich se dokonce pamatuje detailně na 
neuvěřitelné okolnosti jejich získání jako tenkrát když pomáhal 
sestře svého starého zemřelého kolegy seismologa s výběrem 
a přípravou odborných knih k prodeji do knihovny vědeckého 
ústavu nakonec byl vyzván zda si nechce za ochotu vybrat ně-
jakou z jeho knih také pro sebe vzal do ruky starý ušmudlaný 
brožovaný svazeček v namodralé obálce kterého si při přebírání 
knihovny už dříve povšiml s názvem svět jako vědomí a nic pod 
nímž bylo pouhé písmeno L.

”Ale pane doktore vyberte si něco lepšího vždyť tohle přece nemá 
ani autora“ řekla mu ta dobrá duše ale on jí klidně a s úsmě-
vem odpověděl ”to nevadí mně to stačí“ a přitom byl vnitřně 
radostí skoro bez sebe protože dobře věděl že drží v ruce první 
a nejvzácnější knihu tehdy ještě u nás málo známého silně 
kontroverzního filosofa Ladislava Klímy která mohla vyjít pou-
ze anonymně pod šifrou L. bylo to ještě za Rakouska-Uherska 
kdy tento člověk měl zakázané i studium na všech středních 
školách monarchie… nikdy nedoufal, že tu knihu uvidí takto 
zblízka natož aby ji dokonce držel v rukou jako dárek ale sestra 
mu nakonec přece jen vnutila sama na památku ještě alespoň 
jednu podle jejího názoru mnohem hodnotnější knihu – byla to 
smrt Pavly Kytlicové od Jakuba Demla s osobním věnováním 
jejímu bratrovi z roku 1944 s dvěma volně vloženými originál-
ními fotografiemi Pavly Kytlicové a o tu by si vzhledem k tomu 
tehdy asi ani netroufal požádat… odcházel domů pak s pocitem 
knižního krále a štěstím se skoro vznášel protože v jediném 
dni se mu totiž podařilo natrefit oba zbývající vrcholy slavné 
Hrabalovy symbolické pěticípé hvězdy velké české literatu-
ry: Klímu a Demla… na její třetí vrchol narazil už před tím 
v lounském antikvariátě bylo to dílo Richarda Weinera později 
jeho velkého oblíbence a zbylé dva vrcholy obsazené Franzem 
Kafkou a Jaroslavem Haškem v té době už také znal a na 
tomto základě mohl tedy začít systematicky budovat obsah své 
knihovny beletrie brzy však přešel z půdorysu hrabalovského 
pentagramu na zodiakální půdorys a to mu umožnilo vnímat 
autory jak v živlové blízkosti temperamentu a dílčí podobnosti 
tak i ve vzájemných antagonismech a křížení stylů.
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Jeho láska ke knize se pak postupem času počala na první pohled 
skoro až nebezpečně blížit lásce k ženě – erotoman se začal 
podobat bibliofilovi který však ženě nikdy nepřestal říkat zcela 
vážně: Tebe mám ale raději a spíš bych byl schopen ztratit tuto 
milovanou knihovnu než Tebe věříš mi to? ale to víš že ano 
odpovídala mu zpravidla s vědoucím úsměvem který navzdory 
půvabné kapce ironie nepřipouštěl pochybnost.

Knihu jako celek považoval vždy za kolektivní umělecký projev za 
artefakt u něhož mu nešlo jen o jeho literární obsah protože 
o spisovateli překladateli nakladatelském redaktorovi ilustrá-
torovi a knižním grafikovi mluvil jako o spolupracovnících na 
výsledném díle a čtvrtý rozměr knihy pro něj pak představo-
val čas nutný k jejímu přečtení na rozdíl od času potřebného 
k vnímání třeba výtvarného díla se jeho knihovna množstvím 
svazků svým čtvrtým rozměrem prodlužovala v poměru k délce 
lidského života skoro do nekonečna a to ho někdy až děsilo 
protože už nepatřil k nejmladším.

Zákoutími své knihovny se pohyboval obezřetně jako šelma 
pralesem jeho oči s uspokojením a přece trochu nostalgicky 
sledovaly nekonečné nápisy na hřbetech dávno přečtených 
i dosud nečtených knih snesených sem během půl století ze 
všech koutů země přičemž k získání téměř každé z nich se 
pojila nějaká historka běžná či neuvěřitelná stály tu vedle sebe 
knihy získané v dávných čtvrtečních ranních frontách před 
knihkupectvími či legendárními nákupy v antikvariátech snad 
všech větších měst v Čechách a na Moravě dary od příbuzných 
a přátel ale také knihy ze zcela nedávné doby získané často i se 
slevami a doplňující zející mezery způsobené zlovůlí a stra-
chem ze slov dřívějšího režimu potlačujícího kvalitu ve jménu 
jakési problematické ideologické čistoty on dobře věděl o těch 
mezerách a jen trpělivě čekal na dobu v níž se chybějící svazky 
budou moci konečně objevit na pultech nově vznikajících 
knihkupectví ostřížím zrakem po nich pátral týden co týden 
mezi novinkami kde ovšem postupem času stále více převlá-
dalo čtivo na úkor literatury ale jeho oči ho dokázaly neomylně 
upozorňovat na knihy které se z té záplavy vždy výrazně vymy-
kaly už svou nápaditou grafickou úpravou slibující hodnotnou 
věc od autora kterého dosud dokonce ještě nepoznal i když se 
snažil budovat svou knihovnu systematicky jako katedrálu 
dlouho a s trpělivostí ale nechávaje přitom prozřetelně dosta-
tečně volný prostor pro překvapení z nečekaných setkání s díly 
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o nichž zatím neměl tušení a která mu pojednou rozšiřovala už 
tak panoramaticky rozevřený obzor dříve poznaného. […]

Vracel se ke své knihovně byl uvnitř a knihy jej obklopovaly sledoval 
husté řady vzpřímených hřbetů třinácti tisíc svazků v mnoha 
vrstvách nad sebou a protože věděl že všechny ty knihy už do 
své smrti nestačí přečíst pozorně zapisoval alespoň jejich tituly 
aniž by měnil jediné slovo a se zájmem pozoroval vznikající 
kontext s vlastním životem.

Aniž by vlastně chtěl k svému obrazu vytvářel celek své knihovny 
a dnes už může říci že jeho knihovna to je vlastně on v celis-
tvosti a rozložitosti jeho let cítí se v ní cele obsažen ba dokonce 
se v ní už začíná ztrácet vždyť již pouhé názvy knih naznačují 
poměrně hodně z toho co prožil a co žije ví že je to možná luxus 
ale některé knihy má právě třeba jen kvůli jejich výmluvnému 
titulu a jiné zas třeba jen pro jednu jedinou skvělou myšlenku 
či báseň skrytou uvnitř… co kdyby ale názvy jeho knih začaly 
mluvit souvislou řečí v dlouhých verších říká si a zkusí provést 
ten experiment bez interpunkce a co že mu nakonec vyjde?

ukázku z knihy Řádky noci (Praha: Pulchra, 2016) přetiskujeme 
s laskavým svolením autora. 
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BORIS ONDREIČKA

spev o šedej

Rozkročené izby, 
rozžhavené chyže, 
zvlhnuté kabinety, 
očakávajúce komory,
bezpečnostné kamery,
kamaráti na-oko
         — ten dom, 
         sexistický, mizogýnny dóm, 
                           domov, domovina, domesticita, doména, 
                           domina, dominanta, domnienka,
         čo sme postavili na-to, 
         aby nás chránil,
         a teraz chránime my jeho,
                          aby sa nezosypal ako domino,
         je pasca. 

Tam
nie je hranica    medzi čiernou a bielou. 
                          Šedá je bojiskom nepriateľov.
Tam
je láska              medzi čiernou a bielou. 
                          Šedá je posteľou mileniek a milencov. 

         Celá izba 
         je cela.

Dýchať znamená 
absorbovať priestor,
         tak-že konzekventne
byť jeho nedeliteľnou súčasťou,

ako postmortálne hnitie
a iné pod(r)obné aktivity, 
čo vytvárajú teplo, 
         kalorikum, kinetickú energiu.
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Tento 
vzduch je popísaný množstvom fragmentov
ako prach, popol, peľ, mikróby, orby
a lži,
         čo cuciame a prehĺtame.

Nie je žiadna     čierna ani biela,
                          sú iba hranami šedej. 

Chudobné sú     čierna a biela,
                          šedá je bohaté spektrum.

Siroty sú                         čierna a biela,
                          šedá je veselá rodina.

Dogmy sú                       čierna a biela,
                          šedá je pravda.

Žalujúci, súdiace sú        čierna a biela,
                          šedá je transgresívna,
                                        žalovaná, súdená,

                                                    tá, tá,
                                                    tá.

A ani tvoje srdce nie je čierne,
ono len tlčie      v tme.
A ani môj mozog nie je biely,
ale akosi zľahka             šedastý,
                                       aj keď spoluplodí najtemnejšie myšlienky

                                                        — všetky farby v tme sú čierne
                                                — všetky farby v tme sú irelevantné.

A moje tekutiny
prechádzajú zložitou fázou fermentácie,
očakávajúce destiláciu,
aby som sa konečne mohol stať dospelým 
alkoholom
              — slzovicou.
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                          Šedá a strieborná.
                          Žltá a zlatá.
                          Sklo a diamant.

Bol som hodinový hotel
obývaný kurvami mikróbov
a ich klientami strachov.

Bol som bordel / chaos
              — vstúp do mojich hybridných žíííííl,
a zisti, že som sa reštrukturoval
na fabriku na sny.

              Všetko tam bolo pokryté sivým prachom 
              — popolom môjho otca,
                          čo som povysával a potom 
                          zalial vriacou vodou,
                          nechal vylúhovať
                          a vypil vlažný,
                          jednoducho jedným dúškom
                                  — osviežujúcim popolom jedného ducha, 
                                  môjho otca,
                                  ktorého štvrtinou som spolu-nakreslil portrét 
                                  babkinho vnúčaťa.

Auto,    auto,

             totalitárna biela,            absolutistická čierna, 
             menšinová biela,           minoritná čierna,
             demokratická šedá,       majoritná šedá. 
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Otáčam sa na druhú stranu
v spánku,
na opačnú partiu 
vankúša,
čo je vždy studenšia,
             tak ako sa spálená zem 
             neprestajne odkláňa od blčiaceho slnka,
                         do-ľava.

                                       Noc. 
                                       nyx.
                                       Nič.

             Jeden    biely singulár.
             Jeden    čierny singulár.

             Milióny           šedých plurálov.

Tvár v zrkadle sa na mňa podivne díva,
tak na ňu pľujem.

             Ľudia spia,
             ale mesto nikdy
                          — potovica.

Ako sa moja blonďavá minulosť zväčšuje,
tak sa moja šedivá budúcnosť zmenšuje
a súčasnosť je iba kurzor,
na ktorého špici som nastoknutý,
            do riti,
inkvizíciou času,
pohľadom do-ľava
            — v latinke je minulosť na-ľavo a budúcnosť na-pravo, pričom 
            v hebrejike alebo arabike sú minulosti na-pravo a budúcnosti

na-ľavo
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                          a zo-zadu do-predu
                          a predky v zadku.

Nikdy sa to nezastaví,
ono ma to iba neskôr zhodí dole,
keď vyprší môj tekutý čas
           (súčasnosť)

a tak sa môžem iba esteticky rozhodnúť,
či moment môjho narodenia 
bol začiatkom žitia, alebo
bol začiatkom zomierania.

Život je slepá jednosmerka

           (biely zrod a čierny skon,
                              bytie je šedé),

tak-že pôjdem k jazeru
v strede tej noci.
Kľaknem si na kolená,
hľadieť na tie vody.
Moje oči budú pozerať cez fóliu jeho hladiny
v rovnobežnej osi
           — tie glóby, sféry, bubliny,
                      tie krátkozraké dvojičky,
                      priepasti,
           čo patria k sebe,
                      oddelené hrádzou atlasu nosa, 
           sa nikdy navzájom nespatria.

Vidím svoju tvár
a hviezdnaté nebo, 
           čo (tu) je            za            ňou
           a nie je nad     ňou,
                                     — vybuchujúce asteroidy 
                                     — vyrážky mojich spánkov
a ryby
a ich tiene
           a vták 
           a tiene toho vtáka preletiaceho za mnou
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           a tie tiene cezo mňa,
                            tieto pro-
           a tie ne-
a odlesky ich šupín mimo ich tiel,
prepláva

vavava
vavajúce skrze môj ksicht

a ich pusy náhodne sa dotýkajúce mojej pery
            (obojstranné túžby slizníc)
                      a iné pierka náhodne sa dotýkajúce mojich pier
a bezodnú hĺbku za nimi
           — dve hĺbky:
                      hĺbka zeme a hĺbka vesmíru,
                                 priepasť a priepasť,
                                            hlbinná ekopedagogika
a všetko hýriace sa vlnením ligotavej hladiny.
Všetko sa hýbe.
Za je obojsmerné.
Viac-expozícia.
levinas-ov Talmud
           — Šiva v Ješive.

Natiahnem ruku,
vztýčim prostredník
a pichnem ním do stredu svojej tváre,
ktorá sa na chvíľu stratí
           v emanujúcich kruhoch,
a nechytím žiadnu rybu,
ale malú hviezdu áno

           a prvé oko uvidí to druhé druhé oko
           iba vďaka tejto hladine.

Bez svetla všetko je čierne
a zlo nie je víťazstvom temna,
ale zlyhaním jasu.
Tma predsa zdroj nemá,
ale svetlo má.

           Svetlo má iné zodpovednosti ako tma.
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                      Oči sa prispôsobujú
                      — úsečka sa mení na kruh.

A svetlo,
čo ničí lásku fotofóbických múr
           a slnko sa nehýbe,
           ale zem neprestajne áno,
                      ten slnko a
                      tá zem,
                                  splatonizovaná beznádej fotosyntézy.

Čierna je infra a
biela je ultra.
           Počuť však dokážem iba šedú.

Čierna a biela 
           — jin-jangovská brutalita.
Čierna a biela 
           — kockovaná psychopatia.

           Pozitívna
           a HIV-negatívny.

Menštruačná hystéria 
a ovulačná panika.
           Panika a panic,
                      alebo žiadna šedá ani biela,
                      ale iba určitá hustota čiernych bodiek na prázdnom 

papieri:
                                 biela            iba 0 %,
                                 čierna          iba 100 %,
                                                     iba 0 %K,
                                                     iba 100 %K.
Realita je bodkovaná.
Skutočnosť je raster.

           .           .           .
           .   .   .
           . . . 
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           ...

           Reálna Viedeň a 
           Real Madrid a
           realitná Bratislava
                      — jeden za všetkých a 
                      nikto za jedného.

Áno, 
ešte raz:
           biela            je iba           0 % a
           čierna          je iba           100 %, ale
           šedá             je až            99,99 %.

                                                                      ≈ ≈ ≈

Som biely.
Som biely?
Čo to znamená,
byť bielym?
Čo to znamená,
že som biely?
Čo to obsahuje,
že som biely?

Dá sa pohľadom, správaním... zistiť,
kto biely je Slovák, Moravan, Maďar, Žid?

           To všetko obsahuje moja biela.

Ako si môže byť Biely Zvrchovateľ istý,
čo všetko v sebe má,
čo všetko jeho biela oblieka?

Biela zakrýva ešte viac
ako žltá, červená, hnedá, čierna,
           všetky tie bývalé maľovky,
           nutnosť maľovať,
           lebo sa posledná vrstva začína odšupovať
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           a na niektorých miestach so sebou vyrváva viaceré
                      straty nášho bytu,
           100 rokov natierania,
           mnohé farby a ornamenty,
                      valčeky a tapety
           a dominancia modernistickej bielej
           po druhej svetovej vojne.

                                                                      ≈ ≈ ≈

Keď niekto príliš artikuluje vybraný fenomén,
           napríklad morálku,
spozorniem,

často chce prekričať 
ten problém seba
problémom iných,
alebo rozložiť, rozdrobiť, rozmeniť,
ten svoj na 
ten náš.

Nadvláda bielej,
           Pseudosuprematizmus,
smrdí ako totožný problém

Freud-ovej materskej školy.

           Rasizmus sa neprejavuje  až vo vinných, agresívnych         
formách,

           ale najnevinnejšie            už absenciou                 predstavy,
           že by som sa ako otec      identifikoval s dieťaťom,
           ktoré by malo inú farbu kožžže   ako ja.

                                                                      ≈ ≈ ≈

Pepe je zelený a
ja som šedý.

                                                                      ≈ ≈ ≈
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Aj ja ti ráno dám všetko,
ale nezober si to úplne,

ale teraz ma ešte pojeb,
           ale iba trošička,
lebo som strašne vyčerpaný
           zo zaspávania.

Dnes už chcem iba spať,
aj keď nie sám,

a tie hviezdy nie sú hviezdami,
ale mesiacmi 
= svetlo-neprodukujúcimi odrazmi svetlo-produkujúcich sĺnc,
a tie najväčšie ani nemusia byť najväčšie, 
ale najbližšie,
a tie najbližšie ani nemusia byť najbližšie,
iba (pre naše východisko) najviac žiarivé, 
ale malinké a vzdialené

           — moje telo sa učí od vlastností astrálnych telies
                      a ich kopulácií,
           = naj-menšie môže byť naj-prominentnejšie

                                            a náš (spoločný) život som nezariadil 
najlepšie,

neobviňuj tmu,
                      nevinná, nemá tma zdroj nemá.

                                             Obviňuj SVETLO!
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VžDYcKY jEŠTě 
ZBÝVÁ KABELOVÝ 
PŘENOS DAT

Rozhovor o digitálních knihovnách a archivech s dokumentaristou 
Klokánkem (honzou Šípkem) a hackerem shaddackem, kteří 
o hackerství v Česku píší Nebezpečnou knihu, vedla Olga Pek.

V tomto čísle Psího vína se zabýváme tématem knihovny 
současnosti. s vámi jsem se chtěla potkat, protože mě 
zajímaly digitální knihovny a archivy. hned zkraje mě 
ale napadá, souhlasili byste i vy, že knihovny a digitální 
úložiště jsou paralelní jevy? dává vám smysl použít pojem 
digitální knihovna?

Klokánek: Proč by nedávalo?

Shaddack: Záleží na tom, jak definujeme pojem kniha…

to by mě právě taky zajímalo. jak?

Shaddack: Jestli se na ni díváme optikou bibliofila, který se 
soustředí na materiální stránku věci, nebo jestli definici 
uzpůsobíme pohledu informatika, pro kterého je druhotné, 
jakým způsobem je daná informace zprostředkovaná. Potom 
je kniha diskrétní objekt, který nese informaci, a je jedno, 
jestli je to na médiu mrtvého stromu, elektronického inkoustu, 
pergamenu, nebo na hliněných destičkách.

Klokánek: V tomhle smyslu je zajímavá otázka, jestli by člověk 
označil za knihu třeba Wikipedii – ze synchronního pohledu 
asi ano. Některé náboženské texty naopak na stránkách nesou 
seznam odkazů, takže vlastně obsahují jakýsi hypertext. 
Hypertextový odkaz není nic jiného než slovíčko ”viz“. Jiným 
příkladem hypertextu v tisku je gamebook. 
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Shaddack: Odkaz je vlastně lokální pointer… 

takže souhlasíte, že knihu určují paratexty: autor, název, podti-
tul, předslov, tiráž… řekli byste, že se dnes definice knihy 
rozvolňuje?

Shaddack: Řekl bych, že ano – nebo přesněji, že definice samotná se 
až tak nerozvolňuje, jako spíš že se zaplňuje dále k okrajům.

Kdy se vlastně digitální knihovny objevily a kde se vzaly?

Klokánek: Ty tu byly hned od začátku. Už před tím, než se rozšířil 
internet, existovaly systémy, které se nazývaly BBS – ”bulletin 
board system“. Fungovaly tak, že jsi pomocí telefonu a krabičky 
zvané modem zavolala na určité číslo, kde měl někdo jiný 
puštěný počítač s modemem, a přes ten se sdílely soubory 
a vyměňovaly zprávy. Vývěskou, ”bíbíeskou“, boardem se tady 
myslí právě ten počítač. Tenhle systém v Americe fungoval už 
v 80. letech, u nás se objevil o něco později. 

Shaddack: V Americe také byly místní hovory zadarmo, což 
k rozšíření BBSek hodně přispělo.

bylo ale přes bbs možné v reálném čase poslat i knihu?

Shaddack: Posílaly se spíš textové soubory.

ty ovšem mohly být i hodně dlouhé, jestli tomu dobře rozu-
mím.

Klokánek: Přesně tak. I když rychlost tehdejšího přenosu dat si 
dnes můžeš představit asi jako hodně pomalý mobilní telefon 
v horách.

 
Shaddack: Text má totiž tu výhodu, že má ze všech druhů dat 

největší hustotu informace na objem. 

Klokánek: Přesně tak, kniha se ti vejde v čistém stavu do pár stovek 
kilobajtů. Do objemu jedné fotografie z moderního digitálního 
fotoaparátu nebo písničky v MP3 se ti v čistém textu vejde 
třeba i deset knih. 
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Kdo byli lidé, kteří si tyhle soubory posílali?

Klokánek: Geekové. 

Shaddack: Tehdy se nejvíc posílaly věci jako technické manuály, 
návody. Speciálně v Americe se hodně rozvinulo umění 
přesvědčovat telefonní ústředny, že dálkový hovor je hovor 
místní. Takže i návody k tomu.

Klokánek: A také časopisy, elektronické hackerské ziny. 
Kontrakulturní samizdaty, které se předtím vyráběly na 
cyklostylu, se postupně začaly dělat v elektronické podobě. 
Když se podíváš na samizdatové časáky, které se na psacích 
strojích přepisovávaly na cyklostylové blány, vychází jejich 
estetika z psacího stroje, grafika se skládala na způsob 
letterismu. Je zajímavé, že stejnou estetiku měl i ASCII art 
používaný v elektronických časopisech. Asi nejproslulejší 
z nich byl americký časopis Phrack, který nedávno obnovil 
vydávání. 

Ale vycházely i další věci – nedávno jsem objevil soubor s názvem 
bbs.csk, což byl telefonní seznam československých BBSek 
včetně jejich otvíracích hodin. Lidé měli doma modem, přes 
den pevnou linku používali na telefonování a v noci na tohle. 
Byli i tací, kteří provozovali nonstop linky nebo jich vlastnili 
více. Tenhle soubor se seznamem českých BBSek z 90. let, 
ještě z doby před rozšířením internetu, čítal několik stovek, 
možná i tisícovek záznamů. Pamatuju si, že tehdy jsem z BBSek 
stahoval překlady sci-fi povídek. První kniha, na kterou jsem 
narazil, byl český překlad Sterlingova zátahu na hackery, což je 
vlastně literatura faktu o americké hackerské scéně 70. a 80. 
let.

s jakým zpožděním se podobné výdobytky dostávaly sem?

Klokánek: Zpoždění spočívalo v tom, že u nás se modemy 
nevyráběly, české modemy dlouho vůbec nebyly nebo byly 
strašně pomalé. Omezení byla daná technologií. Já jsem ten 
boom zažil v dětství, takže nevím, jak to vypadalo předtím. 
Když v 90. letech nastal boom BBSek, bylo to po otevření trhu 
a ještě předtím, než se u nás rozšířil internet. 
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Kdy přichází do Česka internet?

Klokánek: ČR byla připojená k internetu v roce 1992. Ale to 
bylo na ČVUT, na internetu ještě dodnes dokonce koluje 
oficiální strojopisná pozvánka na slavnostní připojení ČSFR 
k internetu. Bylo to spojení telefonní linkou 19 kbit/s do 
rakouského Lince. Tuhle rychlost zvládaly i blbé modemy na 
místním hovoru. 

Shaddack: Teď jsem si uvědomil, že pamatuju doby před http. 
Moje první setkání s internetem nastalo přes ftp, právě 
prostřednictvím seznamu serverů stažených z BBSky. 

Klokánek: Http, hypertextový protokol, na němž stojí dnešní web, 
totiž přišel až na počátku devadesátých let. Ale už před 
rozšířením internetu existovaly v Americe velké BBS systémy 
jako třeba WELL.

ten znám! Myslím, že jsem kdysi četla, že to byla generace hip- 
pies, lidé, kteří v 60. letech odcházeli žít do komunit podle 
buckminstera Fullera, měli postavené kopule ze starých 
karoserií a snažili se žít soběstačně, která se o nějakých 
deset nebo více let později přesunula do Wellu. tak na 
sítě dorazil i určitý emancipační impuls…

Klokánek: Třeba kniha Stevena Levyho hackers: heroes of computer 
Revolution popisuje, že první hackeři se objevili v 50. letech 
na americké technické univerzitě MIT. Než vzniklo tohle 
”sluníčkářské hnutí“, byly počítače původně vnímané jako 
nástroj efektivního řízení státu a především armády. Vláda 
se dokonce bála, že při nepokojích budou demonstranti chtít 
vtrhnout do výpočetních středisek a provádět na strojích 
ludismus. Ale teprve až v Berkeley v počítačích začali vidět 
sociální utopii a vznikly první systémy napojené na mírová, 
sociální, levičácká hnutí, které vzaly počítače do hry. Tak vznikla 
Community Memory, první virtuální komunita, která fungovala 
formou otevřené nástěnky, k níž se lidé připojovali z jediného 
terminálu v obchodě s gramodeskami. A to je rok 1973.

Shaddack: Ono totiž ani tohle není nic nového. Ještě předtím, 
než přišli hackeři, existovali HAMs, lidé od radiotechniky, 
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radioamatéři. ”Hackerství“ se dá vytrasovat až zpátky 
k elektronkám. Tady jsme taky měli svazarmy, kluby…

a něco podobného se určitě dělo i s telegrafem. Karel Piorecký 
píše o tom, že na začátku století existoval specifický žánr 
telegrafní povídky – celé složené z promluv, které si tele-
grafisté posílali navzájem. Cituje povídku, kde se telegra-
fista zamiluje do telegrafistky a posílají si psaníčka. takže 
i tehdy muselo existovat hackování systému pro vlastní 
potřeby. 

Shaddack: No a ještě než jsme měli digitální knihovny, uchovávalo 
se velké množství dat na mikrofilmech nebo mikrofiších. Ty se 
taky dají dobře kopírovat.  

a s tím jste přišli do styku?

Shaddack: Minimálně. Jen trošičku kdysi dávno – obvykle se 
používaly pro katalogy náhradních dílů, ukládání kopií novin 
v knihovnách. Což se dělalo tak, že se pramen vzal a nafotil 
stránku po stránce. Národní knihovna archivuje mikrofilmy 
dodnes.

uvažuji o tom, jestli dnešní rozmach digitálního, nelegálního 
šíření není způsobený tím, že bariérovost elektronic-
kých knih klesá ve srovnání s bariérovostí fyzické knihy. 
Mám na mysli faktory, jako je cena, dodací lhůty z ame-
riky, váha, velikost... tehdy to tak ale nebylo. Myslíte, 
že i v době, o které mluvíme, sloužily elektronické verze 
knih k určitému podvracení, obcházení nakladatelského 
průmyslu?

Klokánek: Byla to úzká skupina, když se zeptáš starších lidí, 
vědátorů, kteří za socíku museli sháněli knihy, rešeršovat, 
řeknou ti, že všechno bylo šíleně složité. S příchodem počítačů 
se zjistilo, že texty jde snadno uchovávat, kopírovat a tisknout, 
a objevily se utopistické představy o globálním sdílení a šíření 
dat, o databankách celosvětového vědění.

Jinak jsem ale četl studii o používání Sci-Hubu. Vyplývá z ní, že 
pirátský portál s ”kradenými“ vědeckými články se překvapivě 
využívá i v akademické sféře. Přístup k oficiálním databázím 
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článků totiž bývá omezený na počítače v knihovně v daném 
institutu, knihovny bývají zavřené o sobotách a o nedělích 
a koneckonců, člověk se nepotáhne do knihovny ani nebude 
čekat na meziknihovní výpůjční službu, když nemusí. Kromě 
toho dnes ale máme i velké množství neinstitucionálních lidí, 
kteří by chtěli a měli mít přístup.

 
Shaddack: Chtít po laikovi, aby platil 30 dolarů za přístup ke článku, 

kde ani často není to, co by potřeboval, to je čistá zlodějina. 

nakolik tomu rozumím, převládá globálně anglický jazykový 
systém. je to tak?

Shaddack: Určitě.

Které další jazyky dominují?

Shaddack: Tipnul bych si, že ruština, němčina. 

library Genesis je tedy ruský web, pak tu máme případ kazach- 
stánské studentky, která založila sci-hub. dalo by se 
podle vás říct, že se těžiště digitálních archivů přesouvá 
směrem od angloamerických center jinam? 

Shaddack: Ano. Přesouvá se do míst s nižší koncentrací právníků. 

Klokánek: Druhé vysvětlení je to, že i když je pro nás třicet dolarů za 
článek hodně, pořád máme možnost pracovat v institucích, které 
k těm zdrojům mají přístup. Nebo když už nelze jinak, řekneme 
si, že to zaplatíme, nebo se zeptáme kolegů, kteří přístup mají. 
Ale existují i části světa, kde si to lidé nemohou dovolit.

Shaddack: Třeba na Írán platí americká obchodní omezení, takže 
pro Íránce je hodně velké štěstí přesvědčit zahraniční subjekt, 
aby jim něco prodal. Když se Amíkům něco znelíbí, můžou na 
tebe poslat právníky, přijde pokutička nebo jdeš sedět. Žádný 
hegemon by neměl mít právo určovat, co můžu a nemůžu 
prodávat a komu.

Klokánek: Neřekl bych to tak silně, ale když se podíváš na statistiky, 
které články z pirátských webů jsou nejstahovanější, na čelních 
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místech se umisťuje medicína. To jsou informace, které můžou 
pomoct zachránit životy, přispět k lepší léčbě. Tady už se 
do toho dostává etický rozměr a právě odsud se bere určité 
”robinhoodovství“ hackerů.

jaká jsou vlastně další populární témata?

Shaddack: Plazmová fyzika, technologie, materiálová studia. 
Kazachstánka, která provozuje Sci-Hub, mimo jiné zpřístupnila 
časopisu science anonymizovaná data o návštěvnosti. Podle 
nich sestavili geografický a tematický žebříček... Můžeš se 
podívat.

Předpokládám, že humanitní vědy a literatura zaostávají hlu-
boko na chvostě.

Shaddack: Protože jsou vcelku k ničemu. Dům z toho nepostavíš, 
implantát z toho neuděláš, můžeš jedině prudit… [následuje 
rozprava, kterou milosrdně vypouštíme, pozn. red.]

Představuji si to tak, že český prostor sdílení je taková malá 
kapsa uvnitř toho angloamerického. ano?

Klokánek: Jsou různé takovéhle kapsy, které vznikají na základě 
jazyků. Třeba právě rozšíření instant messagingových služeb 
– jako je dnes Facebook a dříve různá ICQ, Jabbery, MSN, 
Gadu-Gadu – je závislé na jazykových regionech. Stejně to 
bylo se sociálními sítěmi – v Indii a v Brazílii byl před lety 
dominantní Orkut, Facebook naopak vůbec neznali. Jazyk je 
podstatný faktor, okolo kterého se tyhle komunity skládají. 

a jaká je role českých digitálních úložišť? jsou menší? Pozo-
rujete u nich nějaké tematické rozdíly? Předpokládám, že 
lékařskou studii si klidě přečtu v angličtině a že v češtině 
lidé naopak sdílí, když už, spíš haška, jiráska…

Klokánek: To je hlavně tím, že třeba pražská Městská knihovna 
zdigitalizovala a pověsila na web hromadu knih, na které 
už nejspíš propadla autorská práva. Klasickou školní četbu, 
Němcovou, Vančuru, Haška i Poláčka. Všechny knihovny mají 
digitalizační projekty, velké světové knihovny je i umisťují 
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na web. Některé digitalizované knihy se ale dají prohlížet jen 
v areálu knihoven. 

V undergroundu fungují pirátské sajty, které vznikly primárně 
kvůli warezu. Tam lidé sdílejí odkazy, které ale většinou vedou 
na servery, kde nic dlouho nevydrží, protože je brzy někdo 
nahlásí. Když tě zajímá nějaké téma, nezbývá ti nic jiného než 
stahovat k němu všechny knihy, na které narazíš. Protože až 
je budeš potřebovat, už tam nebudou. To je motivace k onomu 
křečkování. Lidé si vytvářejí svoje kolekce, podle toho, co je 
zajímá. Vlastně pokaždé, když rešeršuješ nějaké téma, vznikne 
ti konvolut zdrojů, z nichž u většiny můžeš předpokládat, 
že časem z webu zmizí. Předpokládal bych, že polooficiálně 
vznikají různé další oborové knihovny – třeba mezi pedagogy 
a studenty, mezi studenty samotnými, podle oborů.

Já jsem se nějakou dobu věnoval tomu, že jsem hledal na Ulož.to 
knížky a zkoušel jsem zadávat různá klíčová slova. Najdeš 
tam celé sbírky – archivy, které obsahují celou kolekci knížek. 
A právě tehdy nastává knihovnická práce – máš masu knížek, 
různě pojmenovaných, v různých kvalitách. Přichází ke slovu 
knihovnictví, snaha udělat si v nich pořádek. Někteří lidé jsou 
vyloženě posedlí archivnictvím – tak vznikají různé systémy. 
Narazil jsem na archiv člověka, který měl zálibu v ezoterních 
knihách a alternativní medicíně. Asi tři tisíce knih v češtině 
a slovenštině. Vše pečlivě setříděné a pravidelně updatované. 
A pak to zmizelo. Někdo na to přijde, nakladatelé to nařídí 
portálu, ten to stáhne… 

Shaddack: A někdy jsou to i dobroserové, kteří udávají z vlastní 
iniciativy. 

jak tohle vlastně nakladatelé hlídají? Mají na to naprogramo-
vané roboty?

 
Shaddack: To se dělá také, nevím přesně. Hádal bych, že to funguje 

na agregaci všech možných způsobů. Boty mají a budou to 
sledovat, možná mají zaměstnance najatého k tomu účelu. 
Může jít i o případ infiltrace do určité skupiny, je-li dost velká, 
aby se to vyplatilo.

Klokánek: Mimochodem, v Čechách není ilegální stahovat, je 
ilegální jen sdílet. Aspoň zatím!
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jaké vůbec ve svých kolekcích používáte systémy? jak je orga-
nizujete – podle názvů, autorů, témat…?

Shaddack: Mám slušnou sbírku, a když vyhledávám, většinou to 
nejprve zadávám do Google Books a doufám, že vyhodí to, co 
už mám. Časem bych to měl zaindexovat do fulltextu.

Co akumuluješ: články, encyklopedie, přehledy…?

Shaddack: Zajímá mě hlavně materiálové inženýrství a medicína. 
Především knížky, spousta knížek je také prostá agregace 
paperů. Ale paperů je moc a to se vyhledává na Sci-Hub, který 
je zaměřený čistě na články. 

Klokánek: Tak on Shaddack dělá velké sklizně, ve kterých pak musí 
vyhledávat… Já mám známého vědátora, který se snaží každou 
knihu prolistovat a v hlavě si dělá imaginární knihovnu, 
představuje si, jak do ní vchází a knihu tam ukládá… Ne že 
bych si tedy představoval paměťový palác, ale obvykle se 
snažím každou knihu aspoň prolistovat, mít ponětí o tom, co 
v ní je. Třídím do složek podle oborů. Jsou obory, které mě 
nezajímají, ale jinak stahuji, na co narazím, buď protože to 
zmizí, nebo že by se to někdy mohlo hodit – někdo se třeba 
zeptá a já se můžu podívat a ocitovat mu knížku. Nedávno 
kolegyně překládala knihu o chiromantii a neznala české 
názvosloví. V elektronické knihovně se válely tři české knihy 
k tématu a pod tlakem uzávěrky se hodily. To je pak člověk 
rád, že sbírá každou blbost.

Vytváří tahle komunita sdílečů i nějaké vlastní knihy? nebo 
jenom kopíruje? 

Klokánek: Je spousta knížek, které vznikly jako čistě elektronické 
knihy, rozšířením čteček myslím začal boom mezi běžnými 
lidmi. Běžně vidíš ve vlaku důchodkyni s e-ink čtečkou. 
Řekl bych, že častěji než s notebookem nebo s ipadem. Dříve 
existovaly jen undergroundové archivy knížek. Dnes sdílejí 
běžní lidé. A vzniká i více výhradně elektronických knížek. 
Třeba výborná Encyklopedie sídlišť od českého kolektivu 
Archwars je zdarma ke stažení.

60

VždYCKY jeŠtě ZbÝVÁ KabeloV Ý Přenos dat



Kam se takové knihy umisťují? na stránky nakladatele? Vím 
třeba o sbírkách poezie, které vznikají rovnou v pdf a dis-
tribuují se přes Kosmas, kde stačí se zaregistrovat, udělat 
si účet a můžeš je mít zadarmo. tady samozřejmě vzniká 
potřeba centralizace…

Shaddack: Říká se, že čert sere na tu větší hromadu. Některé věci 
mají tendenci se centralizovat. Velké agregace entit mají 
tendenci vyžírat entity z okolí. Dá se to přirovnat ke gravitaci 
nebo k jevu jménem Ostwaldovo zrání. Větší má tendenci 
stávat se větším, menší má tendenci stávat se menším. 
Nakonec zbude jeden subjekt, který sežere všechno, pak musí 
nastat nějaký zlom, aby ztratil pozici.

Máš třeba historku s knížkou, kterou jsi strašně chtěl, po čem 
jsi pásl několik let a pak se to někde vynořilo?

Shaddack: Jednou jsem jednu knihu přepisoval na stroji, nějakou 
chemickou encyklopedii. No a kdysi jsem přepisoval do 
Commodora 64 Farmu zvířat, ale pak do toho přišla revoluce, 
takže jsem projekt nakonec nedokončil. A jednou jsem hodně 
dlouho hledal určitou knihu o do textilu integrovatelných 
anténách. Našel.

Klokánek: Vždycky se dá kniha nafotit. Ve věku digitálních 
fotoaparátů s mnohamegapixelovým rozlišením to lze udělat za 
pár desítek minut na místě a majitel svazku se nemusí obávat, 
že mu nebude vrácen. Skener je sice lepší kvalitou, ale foťák je 
dnes v každém mobilu. Je to lepší alternativa k půjčování.

Co se teď vůbec děje ve světě sdílení? jaký je nejpalčivější 
problém?

Klokánek: Že poslední dobou si toho už všímají nakladatelé, dlouho 
nevšímali, zaspali dobu stejně jako hudební průmysl. Jenže 
ono to nepůjde zastavit. 

Shaddack: A když to budou zkoušet, jenom sdílení přesunou na 
Darknet. A pořád ještě zbývá kabelový přenos dat – dáš data do 
kabely a jdeš. Takzvaný ”Indian packet driver“: Ind na motorce 
s balíčkem dokáže mít hezkých pár megabitů za sekundu…
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A problém je DRM – digitální management restrikcí. Mechanismus 
zabudovaný do informace i přístroje, aby se zabránilo 
kopírování. Něco si koupíš, ale nevlastníš ho. Spolu 
s počítačem si koupíš policajta, který tě hlídá, a když ho 
odkrágluješ, můžeš mít problém. Dnešní trend jsou bohužel 
uzavřené destičky, čtečky, u kterých nemáš kontrolu nad svým 
zařízením. Amazon na čtečkách nabízel lidem knihu 1984, 
ironicky, pak ji kvůli nějaké autorskoprávní neshodě na dálku 
odstranil ze čteček a vrátil lidem peníze – myslela sis, že knihy 
kupuješ, ale ukázalo se, že si je jen půjčuješ na dobu neurčitou. 

a jak se tomu bránit, mít svoje krabičky?

Shaddack: Tak výhoda knížky je, že je to text a ještě pořád si ji 
můžeš přepsat nebo přefotit. Ale otázka je, kam se společnost 
vrací ve chvíli, když musíš ručně přepisovat knížky... Nebo 
se to samozřejmě dá dělat automaticky. Otázka ale je, zda to 
nepovede k registraci kompilátorů, programovacích nástrojů. 
Nejspíš ne, ale v extrémním případě by mohlo. Obecně ale 
můžeš mít vlastní krabičku nebo si tu komerční ”rootnout“, 
zjednat si do ní plný přístup, který ti jako jejímu vlastníkovi 
stejně patří.

Klokánek: Právě proto existuje scraping: máš spoustu zdrojů, které 
jsou veřejně přístupné, ale je k nim špatný přístup. To udělal 
Aaron Swartz s databází amerických rozsudků, které jsou 
někde zveřejněné, ale nejde v nich hledat. Můžeš si napsat 
skript, který je stáhne, a pak v nich hledat. Nebo si dělat 
analýzy. Nebo je opublikovat. 

Shaddack: Technicky je volný přístup, v praxi u dveří sedí parchant, 
který vybírá peníze nebo pouští jen někoho. Zároveň nevíš, 
kdy se změní vedení a dokumenty zmizí. Je dobré mít je 
zazálohované. 

Klokánek: Třeba český Ústav pro studium totalitních režimů má 
na webu spoustu dokumentů k online studiu. Tam se vedení 
mění často. Máme je někde schované, až se někdo rozhodne, 
že už veřejné nejsou? Nejlepší záloha je ale stejně podělit 
se s kámošem. Problém je jen, že některé knihovny se měří 
v terabajtech dat a jsou lidé, kteří zálohují i LibGen… 
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Shaddack: To by chtělo založit nějakou undergroundovou 
neziskovku. Poněvadž neziskovka nemůže jít do vězení. Jak 
říkají hackeři, platilo, že jsou dvě jistoty: smrt a daně. Ale ve 
věku transhumanismu a bitcoinů… 

no počkej, je vůbec nějaká jistota ve světě hackerů?

Shaddack: Že cokoliv, co máš, je už zastaralé. 
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DOMINIK MELIchAR

***
na počátku všeho všechno stálo
ve vzduchu i ve vodě
na počátku všeho všechno stálo
levitovalo a čekalo
a mandaly našich zkažených dechů
stínily hvězdám v orientaci
bránily nám v orientaci
a na našich lidech
se smývalo moře

***
na počátku všeho
byla jen louže stojaté vody
páchnoucí tlejícími tvory
a divokými bakchanáliemi
virů a bakterií

***
na počátku všeho byly stopy v sádře
erekce vápenatých vod
v nekončícím rozmýšlení
ta plynulost až strnulost
pohyb až socha
ano až ne
stálo stojí šlo a jde
od počátku do dnes
nohy ruce tváře v sádře
vápenatý holocaust
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***
na počátku všeho byla matka
s nohama za mřížemi pořezaná pilníky úniku
a s kabelkou
a otec
vždycky někde v pozadí
tvrdej život na ulici
ale vychovali stovky dětí
tisíce miliony dětí
obyvatel
občas děláme srazy
vyznáme se
chlebíčky víno olivy muzika stroboskop
roboti v práci
o vánocích podvazky do peněženek
prachy jistý
každej den několik matek umře
sirotci ale zdá se nikdy nebudeme
takže dobrý

***
na počátku všeho byla
širokoúhlá veduta města
opršelá tma
obyvatelé slinili
na stonky její klece rozsvěcovali lampy
na poloviční výkon který ponechával mezerám
nedosažitelnost horizontu
obyvatelé stáli
v tekutých chodnících zarezlých brněních
kroužkové vazby nechali vrůstat do podrážek
nesnesitelné vrzání
si cpali do uší uši do sítnic
obyvatelé pažili
protože doufali protože věřili protože chtěli protože měli
protože ztráceli
protože
obyvatelé dýchali
aby neviděli
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obyvatelé nejprve bili
aby se nezapomnělo na pohyb
bili do dutin bili
aby se ospravedlnili
bili mezi sebe bili do sebe bili a dýchali
pažili a stáli
a pak obyvatelé byli
a bylo město
a byl počátek

***
na počátku všeho byly
jízdní řády
čistý a prázdný
a šípy domorodců nás někdy míjely
ale většinou jsme odcházeli děraví
a krev z nás crčela
a krví jsme se přetahovali
a smáli se než nám došel dech
a hekali než nám došel hlas
ulice byly dlouhý mléčný dráhy
pili jsme z nich a hladili je
a skrývali se před ostatními

míchali jsme krvavá espressa
nesnesitelné vernisáže
leželi jsme rozpažení
ruka v silnici a
ruka na omítce
zbagrovali nás zasadili zaseli
a šípy dál svištěly
prostě dál svištěly

***
na počátku všeho byla smrt
jak jinak
louže s mastnými oky
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magnetický tlak
stáli jsme vzhůru nohama
a z kapesníků padaly vnitřnosti
byli jsme nervózní
naše roksory rezly
obrubníky se ujaly vlády když slezly ze stolů
z rozviklaných stolů
měnily se stařešiny stejně rychle
jako hmyzí rody
měnily se rodné louže
čmárali nám na mechy
a rozmnožování probíhalo zásadně na pomnících
zrovna vyndaných z pece
ale tančili jsme
a zpívali jsme

***
na počátku všeho byl kyselej vzduch
ve dvě ráno
plíce splývaly s ulicí
a litry s litry
mp3 mozky na samotkách
a turci a vietnamci byli v jednom kole
a turci a vietnamci na bále
tančili do ticha
tenkrát ještě foukal vítr
trochu pršelo
taky se říkalo taky
to bylo na počátku
neexistoval metrickej nautickej ani tělesnej systém
obyvatelé smrděli a vráželi do sebe
měsíc svítil v každý ulici
a zornice na sukních
na počátku všeho
byly kyselý deště zdrojem veselí
a ohně hořely
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ROMAN NOWAK 

i watched you suffer

***
Nikdo nám nedal pravítko
a neřekl, že kus dřeva je ________
než se ho dotknou ruce vychované sklovýrobou

Jak jste si mohli myslet
že nás někdo dokončil
že nejsme 
na sluncem vybledlý 
plastový skluzavce

***
Jsem tvoje socha, tvoje tragédie
tvůj odraz
jsem pár starých hadrů
jsem mozek tvého dětství

Z důlku mi vypadlo oko a sebralo ho ptáče
Nemůžu se pohnout
Přines mi prosím nové

***
Ale
Tím to nekončí, ty strašlivče, ty kryso, ty klíči
biologická fraško komplexnosti
co se uzavřeš do kruhu, pak ho chceš přetrhnout, pak zjistíš, že 

množina tvých možností je konečná
ty, co chceš opravit kulhavé hříbě lepicí páskou

Ty, jehož těla idylicky leží na pšeničných polích vesmíru
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Neúnavný sochaři
Starousedlíku
Sakramentský měšťáku
Smetáku

Skvrnko
z jazyka řemeslo nevzejde

Člověče
selhává ti duše

už?

Nyní změňme formu, přátelé
Nyní svět drží pohromadě

***
Za prvních jiter si tě to najde samo

V kavárnách skleněnek
                             slýchávám rozhovory
                                                z vyřvaných hlasivek

ráno kouř stoupá z polena
                               a je to lepší než káva.

***
hrábě opřené o strom
Dědeček jimi česal trávník, ten mrtvý kousek země
Pak se zastavil, podíval vzhůru, kde já seděl na větvi 

usadil se ve slově, které včera přečetl
Vykvetl stařec 
Který má rukáv prolezlý brouky
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***
Ty (já?)
Tvoje hlava není úplná
(za neúplného dne)
Srdce maluješ na zdi
To nestačí
(to neznamená, že je nedostačující)
Za úplných dnů ti do hlavy svítí slunce 
Ptám se, co chceš říci
Když nedokážeme mluvit

chci říci, že jsem poznal slunce za neúplného dne

***
Uvnitř domu
(…)
Všechno je možné, i ten chlap za mnou. Ptá se mě, co píšu, že prý 

to vypadá jako špatná poezie. Hele, jedna polovina stránky 
je navenek, druhá uvnitř, mezi stránkami jsou mosty, že to 
všechno dává smysl, ty to chápeš a já to chápu taky a je těžké 
vyjádřit opravdovou složitost, aby tomu rozuměl málokdo, ale 
pochopili to všichni. 
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cESTA KE KRÁSNé 
KNIZE ANEB 
ZE ČTENÁŘE 
SBěRATELEM

Knihy čtu šedesát let a jen o málo kratší dobu je i kupuji. Bohužel jsem 
si nikdy nevedl čtenářský deník, ale přečtených i koupených knih 
byly tisíce. Nedávno jsem na internetu zaznamenal anketu na 
téma ”Deset knih, které vás v životě ovlivnily“ a v této souvislosti 
jsem si uvědomil, že bych se do takto malého množství nedokázal 
vtěsnat. Dodnes si však pamatuji první přečtenou knihu – byli 
to Rybaříci na Modré zátoce od Karla Nového a psal se rok 1957. 
Jako nadšený prvňáček jsem tehdy neměl ani ponětí o tom, že 
tato dětská kniha vyšla již v roce 1936 v krásné úpravě Toyen.

Díky tomu, že dnešní zloději času (mám na mysli zejména televizi, 
internet, resp. sociální sítě) tou dobou neexistovali, jsem se do-
slova pročetl do šedesátých let 20. století. Ještě před ukončením 
základní školy jsem se stal členem tehdejšího Klubu přátel poezie, 
což byla záslužná edice již dávno zaniklého nakladatelství Česko-
slovenský spisovatel, a knihy typu Tři kamarádi brzy vystřídaly 
do té doby oblíbené vlaštovky a Amazonky Arthura Ransomea. 
Podstatnou část druhé poloviny šedesátých let jsem strávil stu-
diem na Střední všeobecně vzdělávací škole (dnešní gymnázium) 
v Písku, a byla to doba z dnešního pohledu opravdu osvícená. Ty 
tři čtyři roky před nástupem normalizačních let sedmdesátých 
jsme měli zkrátka štěstí: díky citelnému uvolnění režimu se nová 
jména v literatuře objevila nejen na pultech knihkupectví, ale 
zásluhou skvělých kantorů i v osnovách naší školy. A kdo chtěl, 
objevoval: Hrabal, Kundera, Škvorecký, v poezii Šiktanc, Šotola, 
Wernisch a řada jiných. Nikdy nezapomenu na zážitek z četby 
Klaunových názorů Heinricha Bölla nebo na fascinaci poezií beat 
generation v překladech Jana Zábrany. Docela přesně se pamatuji 
i na to, že v té době se u mě prvně objevil nebezpečný syndrom 
sběratelství projevující se tím, že jsem každou knihu, která se mi 
líbila, chtěl mít v knihovně. 
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Doba se posunula do neutěšených let sedmdesátých a já se prvně 
setkal se zásahem politicky, přesněji řečeno ideologicky motivo-
vané cenzury: týdeník nové knihy na podzim roku 1970 avizoval 
na následující týden (knižní novinky byly pravidelně dávány na 
trh každý čtvrtek) vydání knihy Ivana Klímy Milenci na jeden 
den; když jsem si však chtěl tuto knihu mého oblíbeného autora 
následující čtvrtek zakoupit, sdělila mi prodavačka v knihku-
pectví, že kniha byla z maloobchodní sítě stažena a náklad bude 
zlikvidován. V té době jsem netušil, že stejný osud potkal nebo 
ještě potká několik stovek již vytištěných knižních titulů, a in-
formací, kterou jsem obdržel, jsem byl proto doslova šokován. Na 
druhé straně je však nutno přiznat, že se i v intelektuální šedi 
sedmdesátých let na knižní trh každoročně dostalo několik titulů, 
které potěšily ty čtenáře, kterým se je podařilo sehnat. Pravda, 
náklady vydávaných knih byly v té době většinou řádově vyšší, 
než je tomu dnes, ale chtivých zájemců bylo bohužel (vnímáno 
pohledem té doby) mnohem více. Snad jedinou výhodou těchto 
mocenských praktik bylo to, že těch pár dobrých knih, které ročně 
vyšly, člověk stačil přečíst. Pozornosti prorežimních cenzorů tak 
v sedmdesátých letech unikly takové knihy jako Cortázarův ro-
mán nebe, peklo, ráj či monumentální Odysseus J. Joyce. Objevily 
se první knihy G. G. Márqueze, znovu začal (byť za drobnou mo-
rální úlitbu) vycházet Bohumil Hrabal, na trh se dostalo několik 
knih skvělých ruských autorů: Bělyj, Babel, Platonov, Andrejev, 
„celých“ dva tisíce milovníků moderní české poezie si mohlo dát 
do knihovny sbírku předčasně zesnulého Václava Hraběte Blues 
v modré a bílé (jeho stop-time vydaný v roce 1969 v nákladu cca 
600 výtisků se velmi obtížně shání i dnes). Knihy se mezi lidmi 
šířily v opisech psaných na stroji (jedním z nejčastěji opisovaných 
titulů byli Švandrlíkovi Černí baroni), přicházela doba samizdatu 
a pašování knih z exilových nakladatelství (Index a PmD – Poe-
zie mimo domov v Mnichově, manželů Škvoreckých Sixty-eight 
Publishers v Torontu a řada dalších). 

Již v průběhu studia na vysoké škole, tedy počátkem sedmdesátých 
let minulého století, jsem se stal pravidelným návštěvníkem 
pražských antikvariátů, dnes bohužel již většinou neexistujících. 
V té době bylo v Praze, pokud se dobře pamatuji, asi třináct an-
tikvariátů, z nichž některé byly opravdu vyhlášené (v Dlážděné 
ulici, v ulici 28. října, v Ječné ulici, pro zahraniční turisty v Kar-
lově ulici), některé dávno zapomenuté (ve Vršovicích, kousek 
od Kubánského náměstí [tehdy třída SNB], v Dejvicích v ulici 
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Na Hutích a hrstka dalších). Zvláštní postavení mezi antikvariáty 
měl Antikvariát Knižního velkoobchodu, který sídlil ve Spálené 
ulici proti tehdy právě budovanému obchodnímu domu Máj; tady 
fungoval jakýsi centrální výkup antikvárních knih a prodávalo se 
zde pouze to, co vystavil pan (tehdy soudruh) vedoucí ve výloze. 
Že se pan vedoucí jmenoval Zikmund a soudruhy spíš neměl rád, 
jsem se dozvěděl až mnohem později, v době, kdy jsem se sám stal 
zaměstnancem Knižního velkoobchodu. Tento z hlediska shánění 
knih v podstatě zlomový okamžik v mém životě nastal v polovině 
roku 1978. Svět kolem mě nebyl právě růžový, něco přes rok po 
Chartě 77, apatická beznaděj, v níž si člověk pro dobrý jogurt nebo 
návštěvu dobrého kina musel zajet do Budapešti, jinam to stejně 
moc nešlo. Ale pak tu byl ten vlastní malý svět, který si člověk 
kolem sebe vytváří sám, a v něm se žít dalo: kamarádi, diskuse 
při pivu s bramboráky, které voněly nejen na Koleji Yesterday, 
hudba z desek zakoupených na černé burze někde pod Petřínem 
a v mém případě knihy. S nástupem do nového zaměstnání od-
padl problém s jejich obtížným sháněním, s frontami ve čtvrtek 
ráno před některým z pražských knihkupectví; časem, když jsem 
se v rezortu knižní kultury zabydlel a navázal přátelství přímo 
v nakladatelstvích a v několika antikvariátech, jsem mohl knihami 
dokonce zásobovat i obdobně orientované přátele. Stále to však 
bylo období, kdy jsem se považoval za čtenáře, který se může 
chlubit tím, že knihy, které má doma v knihovně, poctivě přečetl.

Díky pravidelným návštěvám v antikvariátech, díky stovkám hodin 
proklábosených nad knihami se zkušenými antikváři, i díky 
spoustě přečtených knih jsem si postupně rozšiřoval povědomí 
nejen o literatuře, ale i o knihách jako takových, o knihách jako 
předmětu sběratelského zájmu, o předválečných nakladatelích 
a nakladatelstvích, o avantgardní typografii třicátých let, i o li-
dech, kteří vydávali knihy nikoli pro zisk, ale pro lásku k nim. 
Pomalu jsem si začal uvědomovat, že vedle běžně dostupných 
knih existují knihy sháněné, knihy hledané, knihy zakázané, a nad 
tím vším knihy krásné neboli sličné. V první etapě mých anti-
kvárních návštěv se mi podařilo postupně proniknout do jejich 
zákulisí, navázat přátelské vztahy a mít tak možnost vybírat si 
z knih, které se na pult nikdy nedostaly, Tak to prostě v té době 
chodilo, a pocity s tím spojené si pamatuji dodnes. Doplňoval jsem 
postupně knihovnu o autory hledané a v podstatě nedostupné 
(Kafka, Camus, Baudelaire, Hrabal, Schulz), o autory režimem 
zakázané (Škvorecký, Kundera, Mňačko, Chudožilov, Lustig, 
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Solženicyn), o poezii, kterou jsem nestačil koupit, dokonce ani 
přečíst v šedesátých letech (Šiktanc, Diviš, Wernisch, Juliš). Stále 
častěji jsem byl nucen doma řešit obligátní otázku: kam s nimi? 

Díky tomu, že jsem měl trvalý přístup k velkému množství zajímavých, 
skutečně antikvárních knih jsem se postupně začal seznamovat 
z knihami z počátku nebo z prvních desetiletí minulého století. 
Byla to pro mě doba neustálých překvapení: knihy na ručním 
papíru, knihy v nákladu několika desítek titulů, knihy s origi-
nální grafickou výzdobou, knihy podepsané autory, které jsem 
znal pouze z literární historie. Někdy v této době, tedy počátkem 
osmdesátých let minulého století, jsem zakoupil první z opravdu 
sličných knih; přihodilo se to v antikvariátu v Dlážděné ulici 
a paní u pokladny (byla to paní Libuška, kterou tam můžete 
potkávat dodnes) mě slušně upozornila na to, že vybraná kniha 
stojí celých osmdesát korun, což byla cena v té době odpovídající 
asi tak ceně deseti antikvárních knih. Cenou jsem se nenechal 
odradit, a jak se ukázalo později, stal se mi tento nákup prav-
děpodobně osudným. Zakoupená kniha byla malého formátu, 
v luxusní celokožené vazbě, ilustrovaná Cyrilem Boudou; byli to 
cikáni Karla Hynka Máchy. V tiráži jsem se pak dočetl, se jedná 
o 25. svazek edice Hyperion, vydaný v roce 1925 Ernou Janskou. 
Kniha mě natolik okouzlila, že jsem okamžitě začal shánět infor-
mace o vydavatelce, o edici Hyperion, o její historii i titulech, které 
byly v rámci této edice vydány. Trochu se omlouvám za rýpnutí 
do internetu, které jsem si na začátku neodpustil, a objektivně 
musím přiznat, že dnes by se takovéto informace sháněly mno-
hem jednodušeji. Výsledkem dlouhého a intenzivního pátrání 
spočívajícího v pročítání různých bibliografií, sborníků a odbor-
ných knih bylo zjištění, že ve zmíněné edici Hyperion vyšlo mezi 
roky 1913 až 1934 celkem 39 titulů, z toho Máchův Máj v sedmi 
různých vydáních; jednotlivé tituly vycházely v nákladu cca 500 
výtisků, z nichž byla pouze menší část vázaná v kůži. Snahou 
o kompletaci této edice v původních celokožených vazbách jsem 
strávil neuvěřitelných osmnáct let; poslední knihou, kterou jsem 
do této řady doplnil, bylo v Hyperionu třetí vydání Máje z roku 
1923. Během této ne právě krátké doby došlo k neuvěřitelným 
společensko-politickým změnám, které přinesl rok 1989. Nastala 
překotná doba poslední dekády 20. století. Tyto změny se zákonitě 
projevily i v oblasti knižní kultury; zanikla většina starých nakla-
datelství, včetně téměř nenahraditelného Odeonu, v chaosu velké 
privatizace zmizel v nenávratnu i Knižní velkoobchod, v němž 
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jsem jako podnikový právník strávil osm let života, a přestože 
jsem jej opustil už v roce 1986, mám ještě dnes pár přátel z řad 
jeho bývalých zaměstnanců. 

Nová doba s sebou přinesla záplavu nových knih, nových naklada-
telství, začaly vycházet knihy předchozím režimem umlčených 
autorů, dostaly se nám do rukou knihy vydané v zahraničí, vraceli 
se i jejich autoři. Nárůst počtu knižních titulů, které se ročně 
dostaly na trh, byl evidentní. Statisticky řečeno, před rokem 1989 
vycházelo v tuzemsku cca 2 500 knižních titulů ročně, v součas-
nosti se toto číslo pohybuje někde kolem 18 000 titulů ročně. Již 
z tohoto čísla je patrné, že bylo nutno naučit se pečlivě vybírat 
z nabízené produkce, a že přestalo být v lidských silách přečíst 
vše dobré, co se v průběhu roku dostalo na pult. Čtenáři si s při-
bývající záplavou knih postupně začali uvědomovat, že i jejich 
oblíbení autoři napsali knihy, které není nutno mít. Tuto selekci 
za nás do určité míry před rokem 1989 prováděli nakladatelští 
redaktoři, o nichž jsem se již letmo zmiňoval. 

Během této doby se poněkud změnil i můj pohled na knihy: průběžně 
jsem si rozšiřoval znalosti o knihách vydaných před druhou 
světovou válkou, začal jsem vnímat rozdíly papíru, na němž jsou 
knihy tištěny, stále víc jsem obdivoval pestrost typografických 
úprav, výtvarného doprovodu a krásných vazeb jakožto nedílné 
součásti a charakteristického projevu krásných knih. Čím víc 
jsem toho o těchto knihách, snad lze říci bibliofiliích, věděl, tím 
víc jsem propadal jejich kouzlu a postupně se vzdaloval knihám 
běžně vydávaným. Postupem času jsem si vytvořil vlastní priority 
a musel pochopit, že není možno shánět, resp. sbírat vše pěkné, 
co kdy bylo vydáno. Poznal jsem knihy s krásnými obálkami 
Josefa Čapka, s melancholickými grafikami Bohuslava Reynka, 
s výstředním výtvarným doprovodem Toyen nebo Jindřicha 
Štyrského, s avantgardní typografií Karla Teigeho nebo Víta 
Obrtela a mám jich i řadu doma, nikoli však jako ucelené sbírky. 
V té ucelenosti jsem zůstal věrný především nakladatelské čin-
nosti manželů Erny a Karla Janských, v jejichž péči vycházela 
nejen již zmiňovaná edice Hyperion, ale i edice Stožár čítající 18 
titulů, Editio princeps se 7 tituly, Nová edice Hyperionu se 2 
tituly a poválečná edice Svítání, v níž do roku 1948 stačily vyjít 
pouhé 4 tituly. Ze sběratelského hlediska určitě stojí za zmínku 
jak edice Stožár, tak Editio princeps. V těchto řadách vycházely 
knihy českých autorů (v Editio princeps šlo o první vydání), jsou 
zde zastoupeny tituly od J. K. Tyla, J. Nerudy nebo B. Němcové 
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po S. K. Neumanna, K. Biebla nebo F. Halase; jednotlivé tituly 
vycházely v nákladu 120 výtisků, v dokonalé typografické úpravě, 
většinou s grafickým doprovodem významných tvůrců: Toyen, 
F. Muzika, J. Štyrský, V. Mašek. Vždy, když se mi některá z těchto 
knih dostala do rukou, kladl jsem si otázku, kolik z těch 120 výtis-
ků po téměř sto letech od jejich vydání ještě asi fyzicky existuje? 
Otázka, na níž bohužel neexistuje odpověď. Jedno však vím zcela 
jistě: jsem rád, že mám všechny tyto knihy v knihovně. Kromě 
nich jsem dlouhá léta sháněl, kupoval, někdy získal i výměnou 
knihy s výtvarným doprovodem F. Koblihy, vlastním všechny 
knihy, které v tuzemsku vyšly s ilustracemi nebo grafikami J. 
Šímy. Nemohu nezmínit přetrvávající vztah k rodnému Písku, 
který se odráží v pěkné sbírce knih věnovaných tomuto městu 
a celému tamějšímu regionu. A v neposlední řadě je to i stopa 
oněch „šťastných šedesátých“ let minulého století s básnickou 
generací té doby, s básnickými knihami, které vycházely v edicích 
Cesty, Mladé cesty, České básně a v řadě jiných. Dlouho jsem tyto 
knihy, většinou malého formátu, dával dohromady a rád se na 
jejich hřbety v knihovně dívám. Získání hledané knihy mi vždy 
přinášelo a přináší neopakovatelný zážitek a čekání na tento 
zážitek mě naučilo velké trpělivosti.

A to je vše. Na závěr bych snad zmínil jen to, že dnes už nestíhám tolik 
číst, i když tak činím stále rád, a že se naplnila slova zkušených 
antikvářů, kteří mi již před mnoha lety prorokovali, že stejně 
jednou budu knihy více sbírat nežli číst. Těch několik tisíc knih, 
které mám dnes v knihovně, jsou toho důkazem.

Jaroslav vansa
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VYjÁDŘIT SLOVY

Šimon Leitgeb, Mezi náma, Nakladatelství Petr Štengl, (Praha 2017)

Vzpomínky a nostalgie jdou s poezií odjakživa ruku v ruce. Časový 
odstup má kouzelnou schopnost přidat příjemnou patinu snad 
úplně všemu. Básnický debut Mezi náma Šimona Leitgeba dává 
čtenáři nahlédnout do jednoho dětství, je plný portrétů a po-
divných událostí. Jak je výstižně zmíněno v anotaci ke sbírce, 
Leitgebovy básně se úspěšně snaží být nestrojené a přímé, bez 
zbytečných poetických přikrášlení. 

Pročítat Leitgebovu sbírku je jako prohlížet si portréty obyvatel jednoho 
města. Leitgeb vyvolává obrazy z dětství, bizarní postavičky ze 
svého okolí, kde farář umí štěkat jako pes (str. 8). Mezi náma se 
tak podobá lidskému bestiáři. Je to neútěšný svět, ve kterém 
děda Budík mlátil svého psa, zatímco ”jeho vnučka šlapala pro 
Němce“ (str. 11). Leitgeb přitom k vykreslování svých portrétů 
pokroucených bytostí přistupuje s podivným klidem a něžností. 
Básněmi prostupuje klukovská a naivní překvapenost a údiv nad 
okolním světem, zároveň je však vše přijímáno s nevyhnutelností 
typickou pro snovou logiku. V básni za zahradama se tak sejdou 
vzpomínky na dva úrazy, každý z nich je přijat se stejnou dětskou 
odevzdaností, například: ”když votevřel dveře / spadl jsem ze 
schodů / a vyrazil si dech / Fída tam nebyl“ (str. 9). Leitgeb zde 
přechází svůj vlastní úraz se stejnou samozřejmostí, jako o řádek 
výše přejde uříznutou ruku dědy Altnera, ihned přišitou zpět. 

V kontextu celkového pojetí však odevzdanost Leitgebova tónu působí 
jako neochota poskytnout jakýkoliv komentář k obrazu patolo-
gického stavu města jednoho dětství. Potenciál silných výpovědí 
se tak rozmývá a je oslabován klukovskou fascinací ”kozama“. 
Často je báseň doslova zkažena romantizováním jakési machis-
tické drsnosti. Například v básni jenom von ví Leitgeb popisuje 
patnáctileté mafiány, kteří ”ví vo všem víc / než čtyřicetiletí 
u nás“ (str. 22). Síla tohoto verše je však znehodnocena celkovým 
vyzněním básně, která se jeví jako další z obdivných povzdechů 
nad tvrďáctvím Altyho bráchy. Sám Leitgeb v rozhovoru pro li-
beraturu příznačně přirovnává působení dobré poezie na čtenáře 
k ”pecce do ksichtu“. 
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Je-li někde uvnitř sbírky poskytnuto vysvětlení k Leitgebovu na první 
pohled chladnému odstupu od osudů lidí, o nichž básně pojed-
návají, pak ho lze najít v textu vyjádřit slovy, který končí veršem: 
”vždycky mi ho bylo líto / ale dlouho jsem mu to neuměl říct“. 
Leitgeb zde líčí osud jakéhosi Kuby, který si ”do sedmý třídy hrál 
/ s plastovýma figurkama / na lavici a prskal“ (str. 14). Možná 
právě říct ”je mi to líto“ bylo básníkovým záměrem. Jenže lítost 
vyjádřenou slovy tu čtenář nenajde. Je přítomna leda tak v ná-
znacích, vytrácí se hned po přečtení. V širším kontextu Leitgeb 
své postavy spíše lehce vypočítavě využívá k vytvoření panoptika 
lidské podivnosti. 

Pokud bychom pátrali po celkové koncepci souboru Mezi náma, pak 
bychom ji nejspíše našli v tom, jak se sbírka rozvíjí a ”stárne“ – 
psychologicky okorává, cyničtí – souběžně s vývojem lyrického 
subjektu. A spolu s postupujícím počtem stránek se stupňuje 
rovněž násilí, jež básně zachycují. Od prvních cigaret obrací 
Leitgeb svou pozornost k drogám; lidé náhle končí v sanatoriu 
jako třeba v básni zevnitř a zvenku.

Mezi náma má možná někde pod povrchem potenciál. Ovšem to, 
co v Leitgebových básních zůstává nevyjádřené a nenapsané, 
podněcuje k přemýšlení a soucitu spíše čtenáře, zatímco autor 
sám, abych parafrázoval jeho vlastní slova, budí podezření, že je 
”moc malej na to, co s nima chce dělat“. Autorova zkratkovitá, 
naznačená empatie rychle ustupuje do pozadí a dává prostor 
všeprostupující fascinaci maskulinní brutalitou. Leitgeb jako 
by využíval pohnutých osudů svých postav k vykreslení obrazu 
drsného, tvrďáckého světa, jehož je on sám součástí. Jediné, co 
pak může připomenout čtenáři hrůzy takového světa, je parte 
vyvěšené na dveřích od sámošky.

Marek Torčík
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NEDOŘEZAT 
SE POINTY

Erik Šimšík, Čabajka a iné údeniny, OZ Brak, Bratislava 2017. 

Čabajka a iné údeniny je třetí sbírkou mladého konceptuálního básníka 
Erika Šimšíka. Šimšík debutoval sbírkou Monorezeň & stere-
ozemiaky (2013) a po knize povídek hegemónia (2014) se opět 
vrací k poezii. Přední obálku sbírky tvoří karta obsahující trojici 
obrázků, z nichž každý se odhalí pod určitým úhlem pohledu – re-
miniscence na podobné překlápěcí karty z devadesátých let: Erik 
Šimšík chystající se zakrojit nůž do vepřové nohy, E. Š. porcující 
vepřovou nohu a E. Š. předvádějící stejnou nohu opět v celku, 
tentokrát oblečený do stříbrného saka. Toto pořadí jemně napo-
vídá, jaký postup bude použit v celé knize: Šimšík skládá z kusů 
jazyka jako z hmoty masa nové organismy, aniž by měl jakékoli 
ambice dodržovat platné standardy krásy. Výsledkem je určitý 
eklekticismus, či jak autor sám říká, ”synestetizmus“, soubor 
sarkastických anekdot, které však Šimšík důsledně nenechává 
sklouznout k zjevné nebo vysvětlující pointě.

Sbírka sama je rozdělena do tří částí, jejichž společný výskyt v jedné 
knize nepůsobí úplně opodstatněně. První část, Čabajka, ve které 
Šimšík pracuje s jakousi metafikcí (”Táto kniha mapuje tvorbu 
Erika Šimšíka z obdobia od roku 913 do 1015 nášho letopočtu...“), 
si nejvíce pohrává s literárními postupy typickými pro současnou 
evropskou iteraci ”konceptuálního“ či ”nekreativního“ psaní. 
Nejrůznější nalezený textový materiál je dále opracováván a často 
zjemňován. To připomíná trend rýsující se v současné slovenské 
poezii, kdy jako by se autoři překvapivě obávali nařčení z neci-
telnosti svých konceptuálních textů; některé básně připomenou 
Máriu Ferenčuhovou, Jakuba Kapičiaka (např. Čo všetko ti viem 
dať do riti) nebo Michala Tallo. Celkově ovšem první část sbírky 
vykazuje největší odstup od předmětu původních textů. Těsně 
před koncem se dostáváme k až surově opracovaným kompozicím, 
které na samém konci vystřídají takřka dětsky hravé nonsensové 
básně (”pokazený vodopád – opravený vodopád“).

Z Čabajky téměř plynule přecházíme přes báseň farby pre zuzanu do 
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druhé části colors of founded poems. Ta se v podstatě skládá ze 
série dvojstran: na jedné straně je vždy v malém rozlišení přetiš-
těno některé z děl básníků (či vizuálně-textových umělců), jako 
jsou Ernst Jandl, Alberto Pimenta nebo Bern Porter (pojmenování 
jehož sbírky Found Poems zřejmě parafrázuje název druhé sek-
ce); na protější straně je pak stejný obrázek/fotka/záznam textu 
rozpixelovaný, takže vidíme jen drobné barevné plošky. colors of 
founded poems může být pro čtenáře paradoxně tou nejpřívěti-
vější částí, neboť si na určité úrovni vystačí bez pokročilejšího 
detailního čtení. Šimšík totiž přikládá na začátek druhé části 
návod, co s těmito dvojicemi dělat ”... čítaj farbu miesto slov...“. 
Druhá část zaujme nejvíce právě poodhalením tvůrčí metody. 
Barevné obrazce jsou samy o sobě nositelem nálady, abstraktní 
přesnosti. Zde se Šimšík sice nejvíce blíží pointě, je ovšem také 
nejsrozumitelnější. V úvodu této části nic zbytečně nevysvětluje 
ani nedoříkává, nýbrž odhaluje proces tvorby. Učíme se ”číst bar-
vu“, ”slyšet barvu“ a proces aktivního čtení startuje samovolně. 

Třetí část non-cAPs with Marcus slease, psaná v angličtině a tištěná 
bílým písmem na červeném pozadí, vykazuje jen nepatrnou am-
bici na čtenářské porozumění (což nemusí být nutně negativní). 
Vzhledem k mystifikačnímu a anekdotickému rázu první části 
ani není jasné, jestli je zmiňovaný americký básník Marcus Slease 
spoluautorem, nebo ”jen“ autorem původního textového materiá-
lu, se kterým Šimšík pracoval, případně kterým se inspiroval. (Na 
internetu se lze dopátrat anotace zmiňující Marcuse Slease jako 
spoluautora této části, v knize ovšem jakákoli zmínka o druhém 
autorovi chybí.) Tato asi nejradikálnější, neo-dadaistická část je 
v určitém protikladu ke zbytku knihy jak vizuálně, tak tematicky. 
Texty, střídající velká a malá písmena (zde opět jakási metahra 
vyjádřená v názvu této části: ”non-CAPS“), svým častým per-
sonifikováním ovoce symbolicky stojí proti nezdravému, místy 
až ”dryáčnicky nevybíravému“ tónu části první. Celkově ovšem, 
i navzdory sarkastické slupce, vyznívá poslední část paradoxně 
naléhavěji, existenciálněji než obě předchozí.

I přes poměrně velké jazykové nároky, které Čabajka a iné údeniny na 
čtenáře klade (např. celá jedna část je psána v angličtině), každo-
pádně sbírka budí naději, že – řečeno s Borisem Ondreičkou – do 
budoucna snad už nebudeme muset otravně dlouho vyvracet mý-
tus o tom, že jazyk svazuje. Kniha především potěší velmi zručnou 
hravostí. A ačkoliv jí na první pohled chybí určitá jednotící linka či 
sdělení (za téma by se dal nicméně označit sám jazyk), může být 

83

2017



velmi užitečným zdrojem imaginace. I kdybychom Čabajku a iné 
údeniny brali jen jako manifest možností poezie, resp. umělecké 
práce s textem pro 21. století, samo o sobě by to bylo v kontextu 
česko-slovenské poezie víc než dost. 

Ondřej Škrabal
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BÁSNE 2016

Básne 2016 (Bratislava: literarnyklub.sk, 2017).

Po dvojročnej pauze, spôsobenej finančnými problémami, sa v roku 
2016 vrátila súťaž Básne. [*] Jej koncept je pomerne jednoduchý 
a otvorený – záujemcovia zašlú svoje predtým nepublikované 
súťažné príspevky, ktoré vyhodnotí odborná porota. Tá zvolí 
víťaza a 9 prémií, alebo, ak sa tak porota rozhodne, udelí cien 
menej. Víťazné príspevky sú následne uverejnené v zborníku. Pre 
porotu sú príspevky anonymné, pričom po ročníku 2012, ktorý 
vyhrala Mirka Ábelová s textami napísanými na mieru porotcom, 
sú až do uzávierky súťaže anonymní aj porotcovia. Kombináciou 
etablovanej súťaže (ktorá vznikla ako sesterský projekt úspešnej 
súťaže Poviedka), nie zanedbateľnej finančnej odmeny, rešpek-
tovaných porôt či snahy o odstránenie pochýb o nestrannosti 
poroty prostredníctvom dôslednej anonymizácie tak vytvárajú 
Básne priestor na prezentáciu nezavedených autorov, pričom 
vystupujú z radu viac či menej obskúrnych literárnych súťaží.

Po dvojročnej pauze sa zmenila dovtedy uniformná grafická podoba 
zborníka, pravidlá a poňatie súťaže však zostali rovnaké. V roku 
2016 tvorili porotu Mária Ferenčuhová, Katarína Kucbelová a Petr 
Borkovec. Do súťaže sa prihlásilo 192 autorov, do  ”druhého kola“ 
ich prešlo 17 a z nich bolo vybraných 10 finalistov. Medzi nimi sa  
nachádza niekoľko finalistov z minulých ročníkov súťaže – kon-
krétne Martin Vlado, Matúš Benkovič, Peter Prokopec a Martin 
Melicherčík. Ani ostatní finalisti nie sú na poli poézie úplnými 
nováčikmi, no na druhej strane iba Martin Vlado vydal viacero 
zbierok a len traja ďalší autori majú za sebou debut (Prokopec, 
Cibo, Želinský). Dá sa tak povedať, že Básne si plnia svoju úlohu 
vyhľadávania nezavedených autorov. 

Vo finálnom výbere textov od desiatich autorov sa nenachádzajú 
vyslovene slabé texty. Viacero autorov v textoch prirodzene vy-
užíva súčasný (”internetový“) jazyk, bežné je využívanie cudzích 
slov – či už v reflexívnejších alebo konceptuálnejších textoch. 

 [*] Tento rok sa na organizácii (už) československej súťaže Básne 2017 podieľa aj Psí 
víno.

85



V zborníku sa vyskytujú aj vzťahové básne, niektoré texty by 
sa dali označiť ako angažované, respektíve prinajmenšom ako 
reflektujúce na určité spoločenské témy. Paleta tém a prístupov 
je tak pomerne široká a ani v prípade styčných bodov v textoch 
rozličných autorov sa v žiadnom prípade nedá hovoriť o unifiko-
vanej poetike či výrazne rezonujúcich témach. Napríklad Matúš 
Benkovič aj Viliam Nádaskay pracujú s ”reklamným“ jazykom – 
Benkovič v texte Korpoézia ponúka fiktívne personalizované bás-
nické služby (”naši básnici sú členmi spisovateľských organizácií 
/ a držiteľmi uznávaných medzinárodných certifikátov a ocenení / 
náš úspech je založený na osvedčených schopnostiach, / tešíme sa 
na prerokovanie našej básnickej ponuky, / v prípade akýchkoľvek 
otázok nás neváhajte kontaktovať“), Nádaskay v texte Budovatelia 
parodizuje kombináciou developerského a budovateľského jazyka 
(”zničíme starý svet a na jeho základoch / vybudujeme nový / 
s bytmi a kanceláriami / dostupnosťou do centra / a najlepším 
výhľadom / tu som doma! / nový začiatok!  /konečne bývam 
vo svojom!“). Obaja tak pracujú s typizovaným, uniformným 
reklamným jazykom – kým Benkovič jeho juxtapozíciou s pro-
dukciou poézie otvára väčšie množstvo tém (od konzumizmu 
cez sterilnosť či vyprázdnenosť tohto jazyka), Nádaskay pracuje 
s emočným nábojom sloganov a zároveň upriamuje pozornosť 
na ich absurditu.

Úspornosť textov Petra Prokopca je mi na jednej strane sympatická, 
na druhej strane sa skladajú z prevažne nezaujímavých, ”rádoby“ 
poetických obrazov (”Je neskoro / v popole / skrytom za dužinu 
sliviek.“), pričom prítomnosť jeho banálne filozoficko-evokatívnej 
básne Pohľad v zborníku je jeho najzarážajúcejším momentom: 
”Čím sa kochajú mŕtvi, / ktorí v toľkej hĺbke / nevedia rozpoznať 
obrazy?“. Básne Niny Kollárovej sa nevyhýbajú banálnym pri-
rovnaniam (”večery na novom mieste / sú husté ako krupicová 
kaša“), najzaujímavejším aspektom pohľadu na matku a dcéru, 
Annu a Hanu, je ich strohosť a subtílnosť. 

V prípade básní Veroniky Kolejákovej je prekvapujúce najmä to, že boli 
zvolené za víťazné vzhľadom na ich odlišnosť od zvyšku vzorky 
– pozri odôvodnenie výberu výherkyne:

 „aj preto napokon pri výbere laureáta celej súťaže prevládlo nad kritériom 
vybrúsenosti, tematickej naliehavosti alebo ironickej odľahčenosti 
kritérium odlišnosti vzhľadom na zvyšok vzorky. zvíťazili básne ve-
roniky Kolejákovej, ktorá sa nebráni naratívnosti takmer na hranici 
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s prózou a ktorej poézia — hoci je možno menej vyčistená než iné, 
kompaktnejšie básnické cykly ocenené iba prémiou — sa vyznačuje 
zrelosťou, vnímavosťou a prezrádza sľubný autorský potenciál.“

Ferenčuhová v predslove odôvodňuje toto rozhodnutie aj tým, že ”sa 
aj medzi piatimi percentami najlepších príspevkov ustavične 
potkýname o nasledovníkov Michala Habaja, Generátoru X, Nóry 
Ružičkovej, prípadne ešte Mily Haugovej alebo Jána Ondruša“. 
Je však nadväzovanie na aktuálne trendy (alebo aj participácia 
na nich?) neproduktívnym epigónstvom, voči ktorému sa treba 
vymedziť niečím, čo zdanlivo z tejto vlny vystupuje? Sú ostatné 
texty zastúpené texty v zborníku skutočne natoľko uniformné, 
že voči ním Kolejákovej básne vystupujú? 

Je zložité hodnotiť výber poroty, keď nepoznáme korpus, z ktorého 
vyberala, a aj stanovenie kritérií kvality, ktoré by boli rovnako 
uplatniteľné na všetky odlišné ocenené texty, je, ako vidno, pro-
blém. Z môjho pohľadu sú však texty Melicherčíka, Benkoviča, 
Želinského, Vlada či Nádaskaya jednak od seba výrazne odlišné 
a jednak sú ukážkou toho najzaujímavejšieho, čo sa na poli slo-
venskej poézie deje, a sú relevantným príspevkom k smerovaniu 
súčasnej poézie. Naopak, z desiatich finalistov považujem za 
najslabšie texty Petra Prokopca, Niny Kollárovej a práve víťaznej 
Veroniky Kolejákovej. V každom prípade, zborník Básne 2016 
prezentuje kvalitnú tvorbu prevažne nezavedených autorov a dú-
fam, že si túto svoju jedinečnosť v slovenskom priestore udrží aj 
v budúcnosti. 

Daniel vadas
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Tomáš Čada
 (*1985, Jihlava) je básník, peda-

gog, spoluzakladatel a redaktor 
literárně-kulturního časopisu 
h_aluze a připojené knižní edi-
ce. Občasný žurnalista, glosátor, 
recenzent, moderátor a (spolu)po-
řadatel kulturních pořadů a fes-
tivalů. Od roku 2011 se společně 
s básníkem Josefem Strakou více 
než tři roky podílel na literárním 
a kulturním programu Domu čte-
ní při Městské knihovně v Praze.

Jan Delong
 (*1989) je knihovník a kulturní 

a koordinační pracovník Knihov-
ny Třinec. V letech 2009-2016 
pořádal a dramaturgicky řídil 
projekt Literární večery v Třinci, 
které spojují literaturu, hudbu, 
výtvarné umění a další prvky živé 
kultury. Momentálně studuje na 
KISKu – Kabinetu informačních 
studií a knihovnictví na FF MU 
– a je součástí týmu, který se 
zaměřuje na podporu sociálních 
inovací v českých knihovnách. 
V roce 2014 vydal v nakladatel-
ství Perplex básnickou sbírku 
Dušinec.

Lucie Derkačová
 je pracovnice dětského oddělení 

Severočeské vědecké knihovny 
v Ústí n. L.

Kristina Fingerland
 (*1991) vystudovala Gymnázium 

Jana Nerudy, poté studovala dě-
jiny umění na UK, knižní grafiku 
na VOŠ Hellichova a nyní studu-
je  pod vedením Juraje Horvátha 
a Míši Kukovičové ateliér ilustra-
ce a grafiky na UMPRUM. Zabývá 
se ”upcyklací“ materiálu (texti-

lu, oblečení ze secondhandu) 
ve spojení s malbou, nášivkami 
a výšivkami a také prací s tex-
tem - ať už formou autorské knihy 
a zinů nebo ve spojení s textilem 
a dalšími médii. Se spolužákem 
Jakobem Bachoríkem šéfredak-
torovala ateliérovému výbornému 
časopisu, který lze čerstvě pořídit 
v knihkupectví Xaoxax. Její tvor-
ba je dostupná na blogu kfngrlnd.
tumblr.com.

Karolína Ivanová
 (*1990) tvoří a žije v Šardicích. 

Studovala Střední školu umění 
a designu v Brně a ateliér kon-
ceptuálních tendencí na Fakultě 
výtvarných umění VUT v Brně 
pod vedením MgA. Barbory Klí-
mové a MgA. Matěje Smetany, 
PhD. Ve své tvorbě zkoumá vztah 
mezi fotografií a slovem/jazykem. 
Z její práce s pozorováním coby 
předchůdné fáze fotografování 
se vyvinuly ”fotografické texty“, 
v nichž zachycuje každodenní 
všední momenty. 

Dominik Melichar
 absolvoval bohemistiku na Filo-

zofické fakultě Univerzity Karlovy 
a živí se jako nakladatelský redak-
tor. Vedle toho působí jako redak-
tor Divadelních novin a vedoucí 
literární rubriky magazínu lógr. 
Za svůj básnický debut schýlené 
tělo byl nominován na Cenu Jiří-
ho Ortena 2017. Ukázka pochází 
z připravované sbírky Mizanscény.

Roman Nowak
 (*1999) se narodil v Českém Tě-

šíně, kde čtvrtým rokem studuje 
gymnázium. Publikace v Psím 
víně je jeho debut.
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Boris Ondreička
 (*1969) je umělec, autor, od roku 

1987 zpěvák a textař skupiny Kosa 
z nosa, žijící v Bratislave a ve Víd-
ni. Absolvoval Strednú školu ume-
leckého priemyslu a Vysokú školu 
výtvarných umení, obě v Brati-
slavě, a také Norwich Institute of 
Arts and Design ve Velké Británii. 
Do roku 2011 byl ředitelem občan-
ského sdružení tranzit.sk, Brati-
slava, od roku 2012 je kurátorem 
sbírky Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary, Vídeň. V minu-
losti spolu/kurátoroval i bienále 
evropského umění Manifesta 8. 
Sbírka jeho vizuální poezie hI! 
lo. vyšla ve švýcarkém jrp Ringier 
a titul One second / Out of Time 
v německém Revolveru. Publi-
koval v mnoha slovenských, čes-
kých, německojazyčných a anglic-
kojazyčných časopisech po celém 
světě. 

Shaddack
 Hacker. Původním vzděláním je 

chemik, od dětství se ale věnuje 
počítačům a dnes je vývojářem. 
Jako hacker se uvedl rozhovorem 
”Reverzní inženýři všech zemí, 
spojte se!“ v časopise Živel. Jeho 
zájem sahá od nanomateriálů přes 
jaderné zbraně až po korozi ve ves-
míru.  Nikdy nedostudoval vyso-
kou školu, ale mohl by tam učit 
a někteří vědci s ním rádi konzul-
tují své objevy.  V poslední době se 
věnuje zejména biomedicíně (věří 
v úspěch transhumanismu) a vý-
voji hardwaru: rád vyrábí nástroje 
na výrobu dalších nástrojů.

Juliana Spahr
 je americká básnířka, kritič-

ka a esejistka. Ve své tvorbě se 
zabývá tématy přeměny, jazyka 

a ekologie. Je autorkou sbírky esejí 
Everybody’s Autonomy: connecti-
ve Reading and collective Identi-
ty (2001), ve svých básních se sou-
středí na čtení jako na společný, 
demokratický a otevřený proces. 
Vydala 8 sbírek poezie, naposledy 
Well Then There now (2011). Spolu 
s Jenou Osman provozuje malé 
nakladatelství Chain. V roce 2009 
získala Hardison Jr. Poetry Prize. 

Klokánek (Honza Šípek)
 je dokumentarista. Je autorem asi 

deseti autorských dokumentár-
ních filmů, na mnoha dalších se 
podílel jako kameraman. O hacke-
ru Shaddackovi natočil dokument 
souboj s mozkem (2009). O tom, 
co se do filmu nevešlo, píší od té 
doby společně nebezpečnou knihu.  
Technologiím se věnuje i v textech 
do čtrnáctideníku A2, na webu 
vystavil knihu o hackerské scéně 
90. let s názvem zásek do živýho.

Milan Špůrek
 (*1938, Praha) je český geolog, as-

trolog a publicista, autor desítek 
odborných i populárně-vědeckých 
prací, zaměřených na geologii 
i příbuzné obory; od roku 1989 se 
však věnuje takřka výhradně ast-
rologii a hermetismu. Je autorem 
beletristických knih Přečtený život 
(2014), Řádky noci (2016) a další. 

Marek Torčík
(*1993, Přerov) studuje anglickou filo-

logii. Je autorem básnické sbír-
ky rhizomy, vydané v edici LSFH. 

Jaroslav Vansa
 (*1950 v Písku) je advokát a bib-

liofil žijící v Praze. 

90

autorKY / autoři



91

KRISTINA FINGERLAND





Objednejte si předplatné Psího vína.

Předplatné PV znamená, že se k novým číslům 
dostanete rychle, levně a komfortně. Pro 
vás je to nejlepší způsob, jak být s PV 
a děním kolem časopisu v pravidelném 
kontaktu, pro nás znamená vaše předplatné 
nezastupitelnou podporu. 

Cena předplatného na 4 čísla, včetně 
přílohových sbírek, je pro ČR 280 Kč (plus 
poštovné 96 Kč) a pro další země EU 11 € 
(plus poštovné: Slovensko 4 €, ostatní 16 €). 
Běžná cena časopisu je 80 Kč. 

Předplatitelé mladší 26 let nebo starší 60 let 
mohou využít studentskou, resp. seniorskou 
slevu (220 Kč nebo 8 € plus poštovné). 

Také si můžete objednat elektronické předplatné 
a číslo včetně přílohové sbírky obdržíte ve 
formátu pdf. Jednotná cena 280 Kč / 11 €. 

Objednávejte na predplatnepv@gmail.com 
(Terézia Klasová).
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 Martin Rabas, Vanda Vicherková

 Ondřej Hanus, Sečská 13, 100 00,
 Praha 10 – Strašnice

 psivino@gmail.com

 predplatnepv@gmail.com
 (Barbora Karešová)

 Štěpán Marko
 Exalt (Filip Kraus)
 Kristina Fingerland
 Tiskárna PROTISK, s. r. o.
 www.protiskcb.cz
 Kosmas
 Cena 80 Kč / 70 Kč pro předplatitele


