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VáÏení, 
právû drÏíte v rukou (popfi. leÏí pfied
vámi na stole) posledním pfiedprázdni-
nové ãíslo na‰eho mûsíãního obãasníku.
BohuÏel, v tuto chvíli není nikdo 
schopen fiíct, jak to bude vypadat s Ved-
nemûsíãníkem po prázdninách. UdrÏí 
si svou starou tváfi nebo získá zcela
novou? PfiizpÛsobí se trendÛm moderní
pop literatury? Nûkter˘m by se pfiece
mohlo zdát, Ïe není dost cool... Je tu
dokonce riziko, Ïe Vednemûsíãník nevy-
jde vÛbec - redakce si zapomnûla sdûlit
místo srazu. Je v‰ak malé - máme na
sebe telefonick˘ kontakt.
Zkrátka, ãlovûk nikdy neví, co bude 
v záfií.  Tedy: Hezké prázdniny. 

Pamela Flet, kecy s.r.o.¨)

Pravdûpodobnû pouze ãirou náhodou
(ale moÏná to bylo  nûjaké tu‰ení)
jsem potkal v dubnu v Praze slavného
umûlce a filozofa. A je‰tû vût‰í náhoda
byla, Ïe jsem ‰el zrovna z budovy 
z Vinohradské z budovy âeského Roz-
hlasu a Ïe jsem mûl v batohu diktafon.
Eugen Wromm sedûl v Divadelním
klubu a nad ‰álkem kávy ãetl Goetha.
Tu pfiíleÏitost jsem si nemohl nechat
ujít, proto jsem (ponûkud vlezle) pfii-
stoupil, pfiedstavil se a poÏádal o roz-
hovor. Eugen Wromm na mou Ïádost
k mému velkému údivu a je‰tû vût‰í-
mu potû‰ení bez váhání pfiistoupil.
Na‰tûstí oba mluvíme docela obstojnû
anglicky, takÏe k Ïádn˘m komunikaã-
ním problémÛm nedo‰lo.

Profesor Wromm je uznávan˘
maìarsk˘ literát a filosof, . Habilitoval
se v roce 1970 na univerzitû v Mni-
chovû, je redaktorem nûkolika prestiÏ-
ních ãasopisÛ, pí‰e kritické eseje, diva-
delní hry a vÛbec dûlá je‰tû mnoho
dal‰ích zajímav˘ch vûcí. âasto se 
v souvislosti s tím mluví o jakémsi
kolektivním autorství, protoÏe nikdo
není ochoten uvûfiit, Ïe je to v‰echno
schopen vytváfiet sám. Je také zajíma-
v˘ tím, Ïe si nikdy nemÛÏete b˘t jisti,
zda se o nûj skuteãnû jedná. Není zná-
mo, jak vlastnû vypadá, odmítá se
fotografovat, a od roku 1971 ho pr˘
nikdo osobnû nespatfiil více neÏ jeden-
krát. Wromm sám tvrdí, Ïe jeho podo-
ba je zcela nedÛleÏitá. Toto podivné
chování podporuje také ve svém filo-
sofickém uãení, která je známo vyso-
kou degradací ãlovûka. (Nebo moÏná
sv˘m chování podporuje své uãení). 
Profesor, se kter˘m jsem mûl tu ãest
já, se vyznaãoval zjevem naprosto
typick˘m; sedûl pfiede mnou obyãejn˘
postar‰í oholen˘ pán s ostfiej‰ími rysy
a pro‰edivûl˘mi vlasy. 

Pane Wromme, podle ãeho se vlast-
nû pozná, Ïe jste to skuteãnû vy?
To se nepozná, coÏ je vlastnû hlavní
poznávací znamení, Ïe se o mû jedná.

Jste skuteãnû autorem v‰eho, co je
va‰ím jménem podepsáno?
To je pfiíhodná otázka, jste bystr˘ mla-
díku… nicménû odpovûì není podle
mého vÛbec dÛleÏitá. ¤eknûme v‰ak,
Ïe jsem. Ostatnû, v‰ichni vlastnû
jenom pfietváfiejí a rekombinují. ¤ek-
nûte, kdo tfieba podle vás pfii‰el ve
dvacátém století s nûãím nov˘m? Já
snad o nikom nevím. V‰echno tu uÏ
bylo… tuhle vûtu napfiíklad fieklo pfie-
de mnou v pfiesném znûní 4523 lidí,

podobnou vûtu se stejn˘m v˘znamem
85658994558453 lidí.

Není to nepravdûpodobné, vzhle-
dem k poãtu lidí na Zemi?
Ne, je to zhola nemoÏné. 

Vím, Ïe si libujete v absurditû 
a chaosu.  Asi nevûfiíte, Ïe existuje
nûjak˘ ¤ád?
Snad bych nevûfiil, kdybych to nevû-
dûl. Zklamu vás, fiád bohuÏel existuje.
Já pouze absolutno nenávidím. M˘m
cílem je ten fiád niãit. Ostatnû, dafií se
mi. Postmoderna absolutno koneãnû
popfiela. Co je nemoÏné ve svûtû, kde
je v‰e relativní? Nic. Co je hfiíchem?
V‰echno, ale taky nic. Co je opakem
fiádu, pane Boudal, he? Chaos.

S tûmi slovy na mû pohledûl upfien˘m
zrakem. Hlava mi zniãehonic ztûÏkla.
To uÏ Wrommovi úplnû vyhaslo jedno
oko. âí‰ník, kter˘ právû pfiiná‰el ãaj,
postavil hrneãek vzhÛru nohama a
ucedil: „vá‰ parmezán, nechtû jte si
chutnat.“ A  z  útrob se mu vydral pfii-
du‰en˘ smích. Vzal jsem hrneãek a
popíjel horkou ãokoládu.  Mezitím jiÏ
Wromm nesedûl na druhé stranû sto-
lu, ale pohupoval se na parapetu za
zavfien˘m oknem. Tahal procházející
lidi za vlasy a ãas od ãasu nûkomu
utrhnul hlavu. Lidé, vãetnû bezhlav˘ch
náv‰tûvníkÛ, nevzru‰enû pokraãovali 
v cestû za sv˘mi povinnostmi. 
Snad mi ta absurdita pfiipadala láka-
vá... A pfiece: nedokázal jsem se zbavit
pocitu hlubokého vnitfiního prázdna.
Pohltila mû prázdnota, snad jako bych
pfieãetl v‰echny Beckettovy hry naráz.
Nebo je‰tû prázdnûj‰í. 
Bylo mi zle, zvracel jsem do svého nit-
ra a mé zvratky pohlcovala prázdnota.
Najednou, zniãehonic, jako bych se
zakousl do jablka poznání, jsem vûdûl,
s k˘m si povídám. A pochopil jsem, Ïe
je úplnû jedno, jak vypadá. Byl jsem si
tím jist˘, jako je‰tû niãím jin˘m v Ïivotû.
Profesor se mezitím vrátil na své místo
a bez jediného slova pokraãoval v roz-
hovoru.

Máte úplnou pravdu, jsem to já. A nic
u mû není nemoÏné. Neexistuje cesta,
jak mi v nûãem zabránit. 

Jednu bitvu jste ale prohrál, pane
Wromme.
To uÏ je dávno, mladíku. Vy si to
pamatujete? Ach, dojemné. Ba, co víc,
vy vûfiíte? Vskutku, je to dnes tûÏké,
Ïe? Víra, to je ta nejvût‰í pfiekáÏka 

v umûní. Tu jsem zru‰il uÏ dávno.
Umûní je fiev bezvûrce zkrouceného 
v agónii; je pláãem nad ztrátou smys-
lu. Od Duchampova pisoáru po chlu-
py, které budou za mûsíc ve Va‰í gale-
rii. Napi‰te knihu s happyendem,
pane Boudal, jsem zvûdav, kdo ji
oznaãí za umûní.
M˘m nejvût‰ím úspûchem bylo, kdyÏ
ve mû lidé pfiestali vûfiit. Ostatnû, 
v û fi í t e snad, Ïe va‰emu ãlánku
nûkdo uvûfií? VÏdyÈ je to nepravdûpo-
dobná zmûÈ nesmyslÛ. Jste naivní. 
Proã myslíte, Ïe je v‰echna beletrie 
v knihovnách pod hlaviãkou „fikce“?
ProtoÏe lidé by ty knihy nebyli schopni
pfieãíst, kdyby vûdûli, Ïe jsou pravdivé.
Víra a strach jsou odvûcí nepfiátelé.
Víra  je jako cizoloÏství: kdo je vidût
nechce, ten jej taky nikdy objeví. 

Ostatnû, jak jste pfiedtím ptal, jsem
dokonce autorem mnoha vûcí, které
jsem nepodepsal... Jsou to, fieknûme,
bestsellery. Chcete-li pomoct pfii
va‰em psaní...

V pofiádku, zvládnu to bez vás.

Jak myslíte, mé rady vám v‰ak zaruãí
slávu...inu, va‰e chyba. No, nûjaké ty
metafory jsem pouÏil, literární kritici
vám tedy ãlánek dobfie ohodnotí...
Îel, jsem nucen vás nyní opustit, je mi
to vskutku líto. Tû‰ím se v‰ak na shle-
danou.

Potû‰ení bude na Va‰í stranû. 
Sbohem.

Nikoliv, nikoliv, mladíku. To by vyÏa-
dovalo víru a nadûji. Na shledanou!

Oãekával jsem, Ïe se bude mít 
k odchodu, leã marnû. Uchopil znovu
svou knihu a zaãetl se. Bylo mi uÏ jed-
no, Ïe je ta kniha vzhÛru nohama.
Chvíli jsem váhal, a pak jsem se bez
váhání zvedl. Sbalil jsem diktafon 
a zmizel v chaosu velkomûsta (zaãten˘
Wromm jiÏ vÛbec nevzhlédl). Cestou
ve vlaku jsem pfiem˘‰lel, jestli ta má
náhoda byla ‰Èastná. Asi ano - za roz-
hovor nic nedáte. 
Mluvil aÏ pfiíli‰  otevfienû - zfiejmû 
v û fi i l, Ïe mÛj diktafon lidé nebudou
brát váÏnû - mimochodem, tu nahráv-
ku jsem smazal, abyste mûli moÏnost
mému ãlánku skuteãnû v û fi i t.
Snad je víra jako cizoloÏství; ale
Wromm si nev‰iml jedné dÛleÏité vûci
- kdo se urputnû pokou‰í objevit cizo-
loÏství své manÏelky, ten ho jednou
zaruãenû objeví.

...
Od té doby jsem Wromma nevidûl;
vím, Ïe uÏ ho nikdy neuvidím. Stejnû
dobfie ale vím, Ïe ho je‰tû tisíckrát
potkám.

Jirka Boudal

HORKÝ PARMEZÁN 
PRO EUGENA 
L. WROMMA
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Vysoké chÛdy, artisté, ohnû, Ïongléfii,
oÏivlé loutky - láká vás to? Tihle herci
nepotfiebují kamennou budovu, jejich
divadlem je ulice. A v létû uÏ nûkolik
let také zámek Kratochvíle. Jestli je
divadlo Continuo pro vás je‰tû nezná-
mé slovo, seberte se a 27.7. - 4.8. 
nav‰tivte Kratochvíli u Netolic. âeká
vás renesanãní zámeãek, kter˘ oÏívá
hudbou, ohni, akrobatick˘mi v˘kony,
tancem. 
Setkávají se tu totiÏ divadelníci z âes-

ka, Slovenska, Polska, Maìarska, Fran-
cie, profesionálové i amatéfii, studenti
divadelních a umûleck˘ch ‰kol a tfii
t˘dny vytváfiejí neopakovatelnou insce-
naci.
Diváci putují za jednotliv˘mi ãástmi
pfiedstavení, které se odehrávají v rÛz-
n˘ch místech zámecké zahrady (i ve
vodním pfiíkopû) a v nichÏ se poslední
dobou velmi v˘sadnû uplatÀují kromû
prvkÛ „typick˘ch“-Ïonglování, muzika,
loutky a figuríny, masky, chÛdy - i prv-

ky jako oheÀ, voda, dfievûné konstruk-
ce a nejrÛznûj‰í objekty.
Máte-li tedy rádi divadlo a umûní
vÛbec a rozhodnete-li se leto‰ní Krato-
chvílení nav‰tívit, kromû jistého kultur-
ního uspokojení si odtud tak i letos
zfiejmû odnesete i nûjak˘ ten kus origi-
nality, pfiíjemn˘ch pfiekvapení a diva-
delních kouskÛ. (Informace o dal‰ích
pfiedstaveních na www.continuo.cz)

Lucie Sakastrová

Za devatero horami a devatero fieka-
mi, v Krajinské ulici ã. 2, bylo nebylo
jedno informaãní centrum. Ale nebylo
to obyãejné centrum. Bylo to Evropské
informaãní centrum. 
UÏ podle názvu je snad jasn˘ i jeho
úãel a to zvlá‰tû po prvním kvûtnu,
kdy âeská republika vstoupila do
Evropské Unie. Vezmete - li v potaz, Ïe
zde mají  k dispozici 3000 svazkÛ
dokumentÛ a právních nafiízení
pocházejících pfiímo z Bruselu a
Lucemburku, tûÏko budete hledat
otázku (pochopitelnû mám na mysli
otázku t˘kající se EU, nejsme v Delp-
hách:)) na kterou byste nedostali
odpovûì. Kromû informaãního servisu
jsou tu tfieba v˘ukové semináfie, pfied-
ná‰ky pro vefiejnost podávající infor-
mace o EU, jazykové kurzy, v˘stavy,
zkrátka v‰e, co k takov˘m centrÛm

patfií. DluÏno dodat, Ïe pod zá‰titou
EIC JU funguje v âesk˘ch Budûjovicích
i Britské centrum, kde najdete pestrou
nabídku literatury a multimédií. Záro-
veÀ je od roku 2003 ustanoveno regi-
onálním administrátorem cambridges-
k˘ch zkou‰ek, které organizuje ve spo-
lupráci s Britskou radou. Celkem
vyãerpávající informace, Ïe? Není divu,
Ïe dal‰í instituce podobného charak-
teru jsou v âR jenom 3. Od záfií se
navíc EIC údajnû zaãne orientovat i na
vzdûlávací systém, tj. vypadá to na
semináfie nejen v Angliãtinû, ale i tfie-
ba v Nûmãinû a ·panûl‰tinû. Nutno
fiíci, Ïe tohle v‰echno by se neobe‰lo
bez podpory mûsta, kraje, university a
Britské rady. Jestli vás, kaÏdopádnû,
cokoli zaujalo, bliÏ‰í informace najde-
te...Ale netvrìte mi, Ïe teì pofiád je‰tû
nevíte, kde se ptát. 

Roz‰ífiení divadelního obzoru nám
tentokrát pfiiná‰í vy‰tudovan˘ reÏisér
Jaromír Hru‰ka, kter˘ úspû‰nû zreÏí-
roval nûkolik inscenací s divadelní
spoleãností D111 (Na‰i furianti, Hráãi,
ad.). S touto spoleãností pfiedstavil je‰-
tû nedokonãenou inscenaci ,,Den, kdy
unesli papeÏe“ na okresní soutûÏní
pfiehlídce amatérsk˘ch divadel ,,Daãic-
ké kejklování“ (pfiekvapivû v Daãicích)
a s inscenací dle scénáfie Jana Krause
,,Proti vûtru“ (Nahniliãko), kterou zpra-
coval se ·umavsk˘m ochotnick˘ spol-
kem Prachatice, tuto pfiehlídku zvítûzil,
a tak byli Prachatiãáci zaslouÏenû
nominováni pfiímo do státního kola v
Tfiebíãi. Po netradiãním rozhovoru - já
pfiedal listinu otázek a on vrátil listinu
odpovûdí - vám pfiedkládám koneãn˘
produkt Jaromirkovy reÏijní svéráznosti.

Jak ses dostal k divadlu a kdy?
Aktivnû ve sv˘ch deseti letech, kdy
jsem zaãal s pantomimou. Pasivnû
jsem díky rodiãÛm, ktefií oba pracovali
v divadle (hereãka, taneãník), od své-
ho narození.
Kde (jak˘m pfiedstavením) zaãala
tvá reÏijní ãinnost?
ReÏírovat jsem zaãal ve sv˘ch 18-ti
letech u D111 nabídkou inscenovat
text F. Billetdouxe ,,Je‰tû skleniãku?“.
Co ti divadlo dává?
Divadlo dává, ale i bere. Bere vám
ãas, nervy, nûkdy i zdraví. Dává,
pokud se v‰e podafií, emocionální
záÏitek a vnitfiní uspokojení.
Jakpak se studovalo na DAMU? Pfied
ãím bys varoval zaãínající reÏiséry?
DAMU je jako jakákoliv jiná vysoká

‰kola. Musíte plnit zadané úkoly, zís-
kávat zápoãty, dûlat zkou‰ky. Varoval
bych pfied bláhovou nadûjí, Ïe je to
snadná, pohodová ‰kola. Není. Nao-
pak! Psychicky je mnohem nároãnûj‰í
a záleÏí na osobnosti studenta, zda
studium unese ãi nikoliv.
Nemohl bys tak trochu poreferovat 
o inscenacích, které jsi spáchal?
(Jaké to byly a s jak˘mi divadly?)
Mohu vyjmenovat nûkteré tituly.
Gogol: Hráãi, Revizor; StroupeÏnick˘:
Na‰i furianti; Dostojevskij: NûÏná;
Havel: Îebrácká opera; Tyl: Strakonic-
k˘ dudák; Kraus: Nahniliãko atd. Diva-
dla se kter˘mi jsem spolupracoval:
Disk - Praha, Divadlo Konzervatofie
Praha, Malé divadlo âB, D111 âB,
·OS Prachatice atd.
Vzpomene‰ si na nûjakou divadelní
inscenaci, kterou sis oblíbil a jejímÏ
nejsi spolutvÛrcem?
Urãitû jsou to inscenace napfi. Vladimí-
ra Morávka, Petra Lébla, J. A. Pitínské-
ho, S. Fedotova. Líbí se mi divadelnost
a obrazovost, se kterou ve sv˘ch
inscenacích pracují. Pfiesto, Ïe je u
kaÏdého z pánÛ jiná a osobitá, právû
jistá divadelnost ji spojuje.
Kde bere‰ inspiraci?
Inspiraci ãlovûk ãerpá ze sebe a nebo
vám ji v prav˘ ãas nûkdo po‰le. Inspi-
raci ãlovûk ãerpá ze svého Ïivota, z lidí
a prostfiedí kolem sebe, z umûní (lite-
ratura, hudba, v˘tvarné umûní, archi-
tektura). Je to vÏdy syntéza.
Jakpak jsi na tom s hereckou strán-
kou divadla? 
Pro‰el jsem si divadlo od pantomimy,
pfies herectví aÏ k reÏii. Je to uÏiteãné

a ãlovûku se to opravdu hodí.
Jak bys specifikoval herce a reÏisé-
ra? (V˘hody a nev˘hody herce 
a v˘hody a nev˘hody reÏiséra.)
Nakolik a jak˘m zpÛsobem jsou na
sobû závislí?
Hercova svoboda je mnohem men‰í
neÏ reÏisérova. Ale je to asi tak, Ïe si ji
kaÏd˘ mÛÏe udûlat takovou jakou
chce. Je k tomu ale zapotfiebí talent.
Netalentovan˘ ãlovûk je vÏdy ve své
profesi nesvobodn˘. To platí obecnû.
Dobr˘ herec se bez reÏiséra obejde,
ale ani vynikající reÏisér inscenaci bez
herce nepostaví.
Jak se ti pracuje s herci? (Posloucha-
jí nebo odmlouvají?)
To je velmi individuální. S pracovit˘mi
vÏdy dobfie. Nesná‰ím líné herce!
Co si myslí‰ o tzv. amatérsk˘ch diva-
dlech v porovnání s divadly tzv. pro-
fesionálními? (Kde konãí amatér a
zaãíná profík?)
Divadlo je buì ‰patné nebo dobré.
Jiné dûlení prakticky neexistuje. Ama-
térsk˘ a profesionální mÛÏe b˘t maxi-
málnû pfiístup k práci. Profesionální ãi
amatérsk˘ je poté i v˘sledek tzv.
inscenace.
Co je pro tebe nejvût‰í odmûnou za
vykonanou divadelní práci? Potlesk?
Vnitfiní uspokojení, Ïe diváka inscena-
ce zasáhla, Ïe ho baví, dojímá, nutí
pfiem˘‰let. Potlesku si reÏisér pfiíli‰
neuÏije. Snad pouze pfii premiéfie,
pokud má odvahu se jít dûkovat.
Co povaÏuje‰ za svÛj nejvût‰í diva-
delní úspûch?
Îe jsem toho je‰tû nenechal.

Michal Kubala

EVROPSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Jihočeské university České Budějovice S Continuem se léto krátí

KRATOCHVÍLENÍM

Hovory s J. Hru‰kou

Poetry slam není 
o ver‰íkách, ale o tûle
Jo, nûjaká poezie? Tahle ale není
vÛbec nudná. Není to kuÀkavé recito-
vání nûjak˘ch sladkoboln˘ch r˘mova-
n˘ch textíkÛ, ale je to show, do které
jdou performefii doslova cel˘m tûlem.
Pfiedev‰ím o show ‰lo také v pÛlce
kvûtna v literární kavárnû Mûsíc ve
dne, kde probûhlo krajské kolo první
celorepublikové soutûÏe v poetry slamu.
Poetry slam (nebo slam poetry) frãí
tfieba vedle v Nûmecku, kde jednou z
hvûzd je Jaromir Konecny, pÛvodem
âech. Tohle „angaÏované“ recitování
vzniklo v Americe, kde chtûl jist˘ dûl-
ník potû‰it svoje kámo‰e ze stavby.
Evidentnû se zadafiilo, protoÏe teì se
tím baví ãást svûta.
„Není dÛleÏité, co fiíkáte, ale jak to
pfiedvedete,“ fiekla na úvod soutûÏe za
jihoãeské pofiadatele Eli‰ka ·tûpánová
jedenácti soutûÏícím, deseti porotcÛm
a poãetnému publiku, které nemûlo
‰anci usnout, protoÏe jeho úkolem
bylo hodnû hlasitû sdûlovat soutûÏí-
cím v prÛbûhu jejich v˘stupu své
dojmy, a tím je vyzvat k lep‰ím a úder-
nûj‰ím v˘konÛm. Nejúdernûji zabodo-
val Pavel Lukas se sv˘m naivistick˘m
pfiednesem pubertálních ver‰ovánek 
i boufilivou tirádou nad krásami svûta
a v celorepublikovém kole na fiíjno-

vém olomouckém festivalu
Poesie bez hranic bude 

jistû hork˘m kandidá-
tem na vítûzství. 

POETRY SLAM 
na dvofie kavárny
Krajské kolo poetry slamu - soutûÏe,
která klade dÛraz na poesii a její pre-
zentaci, probûhlo v pátek 21. kvûtna
na dvofie Mûsíce ve dne.  Dle pravidel
se autofii mûli zamûfiit nejen na to co,
ale pfiedev‰ím jak to sdûlit divákÛm a
porotû, která byla náhodnû vybrána.
Povinností publika je dávat najevo své
názory a pocity z úãinkujícího (mode-
rátora i poroty) bûhem jeho vystoupe-
ní - a to tleskáním, pískáním, buãe-
ním, dupáním, kfiikem, jekotem a dal-
‰ími neobvykl˘mi a bezkontaktními
zpÛsoby. 
Na slamu se mÛÏe ãíst poesie v pod-
statû jakákoli - toho vyuÏili i soutûÏící
v âesk˘ch Budûjovicích, kde zaznûla
témata zãásti milostná, moÏná sociál-
ní, snad pacifistická, místy komická,
ale kaÏdopádnû ze Ïivota. Objevili se
lidé váÏní i smû‰ní, seriozní i grotesk-
ní, Ïeny i muÏi, mladí i star‰í.
SoutûÏ se skládá z dvou kol, v kaÏdém
má úãinkující tfii minuty na prezentaci
svého díla, pfiiãemÏ za pfietaÏení limitu
je penalizován. Nesmí pouÏívat
kost˘m, hudební nástroje ani rekvizity.
V Budûjovicích zvítûzil díky sv˘m krea-
cím Pavel Lukas, druhé místo získal
neménû ‰ílen˘ (v dobrém slova smys-
lu) soutûÏící s pfiezdívkou Pardál. Vítûz
krajského kola postupuje do celoná-
rodního finále v Olomouci, které se
koná v rámci festivalu Poesie bez hra-
nic, v sobotu 9. fiíjna.

Tereza ·álková

slam
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Nav‰tívili-li jste, popfiípadû, byli-li jste
donuceni, pfiesvûdãeni, ukecáni, ovlivnû-
ni, zlákáni (v˘razu podplaceni nelze,
vzhledem k nepfiítomnosti Ïádn˘ch hmot-
n˘ch, ani nehmotn˘ch dÛkazÛ, v této sou-
vislosti pouÏít…), zkrátka objevili-li jste se
zhruba v 15:30 v pfiítmí univerzitního
divadla Sud, mohli jste ãekat, Ïe budete
ãekat. A kdo ãekal, ten se doãkal âekání,
které stálo za to.
V 15:40 si uÏ tak nûjak pomalu zaãínáte
fiíkat, Ïe uÏ by to mohlo zaãít, kdyÏ v tom
se jist˘ chlapík v manÏestrácích, co vás
nedávno nahánûl na ulici coby diváky,
nyní sedící v publiku, zvedne, mrkne na
hodinky, pokrãí rameny a oznámí vám:
„Já se omlouvám-herci uÏ by tu mûli
b˘t…-ale oni uÏ tu jistû brzy budou…“ a
usadí se zpût na svou Ïidli.
Slab‰í povahy to po pár dal‰ích minutách
vzdávají a odcházejí, my silnûj‰í, co vytr-
váme, ãekáme dál. KdyÏ se k zbabûlému
odchodu uchylují dal‰í slab‰í povahy, a
ani sdûlení, Ïe nedorazili-li herci, hra nám
bude alespoÀ pfieãtena, je v sále nepo-
zdrÏí, na scénu se dostává jiÏ více neÏ
mírnû podráÏdûn˘ nedoãkavec z publika,
kter˘ se vzápûtí obofií na onoho ãlovûka,
co nás jiÏ notnou dobu uklidÀuje, Ïe her-
ci jiÏ jistû kaÏdou chvíli dorazí…A zaãíná
to nadávkami (sál je pfiekvapen), pokra-
ãuje to útoky v podobû házení syrov˘ch
vajec 
(sál se zaãíná bát-zda o ‰aty, Ïivot ãi nûco
jiného zfiejmé není), zaãíná to nabírat
útokÛ fyzick˘ch ( sál je zdû‰en), následují
rány a kopance-a to uÏ je pfiíleÏitost pro
zásah stateãnûj‰ích divákÛ. Tu onen, tu
tamten rozzufienému útoãníkovi vysvûtlu-
je, Ïe ten ãlovûk, kter˘ nás uji‰Èuje, aby-
chom vytrvali, ve skuteãnosti není herec a
tudíÏ za nic nemÛÏe a aÈ ho nechá
b˘t…Konãí to vyhozením útoãníka na uli-
ci…A ãeká se dál.
A herci nejdou a nejdou a chlapík v man-
Ïestrácích, mimochodem autor hry, na níÏ

sál ãeká, si zaãne stûÏovat na svÛj tûÏk˘
údûl, nespravedlnost svûta a tak podobnû
s tak smutn˘m zabarvením hlasu, Ïe
neznám˘ mládenec v publiku zkrátka
nemÛÏe jinak, neÏ-li ho jíti utû‰it. Divák
se tak dozví, Ïe lidé nikdy nikomu nevûfií,
a pakliÏe ano, vûfií mu jen tehdy, pakliÏe
je unaven˘. A tak proto, aby lidé ãlovûku
vûfiili, aby byl unaven˘, je tfieba se unavit-
napfiíklad bûhem okolo hledi‰tû, kter˘
hlavní aktéfii ihned realizují.
A tak, jsou-li jiÏ tím bûhem unaveni,
chlapci, resp. teì uÏ vlastnû herci, zaãnou
si vzájemnû naslouchat a vûfiit, a tak má
divák opût pfiíleÏitost se nûco nového
dozvûdût, napfi. to, Ïe dá-li vám pfiítel,
nebo nûkdo, koho máte rádi, knihu,
obvykle je vázaná v kÛÏi a zcela urãitû
voní po rÛÏích…
Chlapík v manÏestrácích diváky nûkolikrát
ujistí, Ïe má-li nûkdo zájem odejít, aÈ tak
neprodlenû uãiní, Ïe nechtûjí nikoho ubí-
rat o jeho drahocenn˘ ãas sv˘mi hloup˘-
mi a nudn˘mi tlachy…Ale svûte div se 
(i kdyÏ já osobnû se tedy nedivím ani tro-
chu), od této chvíle uÏ Ïádn˘ z divákÛ
neodchází, spí‰e se usmívá, smûje, zkrát-
ka tak nûjak víceménû baví…
No a do tohoto polemizování o smyslu
Ïivota, naslouchání, únavû a knihách
vázan˘ch v kÛÏi vonících po rÛÏích nako-
nec vstoupí i rozzufien˘ divák, resp. teì uÏ
vlastnû také herec, kter˘ byl pfied chvilkou
ze sálu vyhozen, a po dal‰ích drobn˘ch
polemikách veãer pokraãuje koncertem
kapely ve sloÏení tfií jiÏ zmínûn˘ch hercÛ-
jmenovitû Adama, Víti a Slávka. Aparatura
tak tak drÏí pohromadû, u kytary chybí
struna, jinde zase kolík na ladûní, v zesi-
lovaãi to skuãí, vfie‰tí, pra‰tí a vrÏe, bicí
jsou minimálnû ve druhé fázi rozkladu…
Ale chlapci (po pÛlhodinové pfiípravû)
skuteãnû zahrají, dokonce i zazpívají, sice
beze slov, pouze za pouÏití zvukÛ a
nepfieberného mnoÏství jekotÛ, ale to uÏ
asi nejen k písni sloÏené speciálnû na

poãest vstupu âR do EU asi tak nûjak nej-
spí‰ patfií…
Po tfiech skladbách se pfiedstavení ch˘lí
ke konci a po nûkolikerém uji‰tûní, Ïe
opravdu nemá cenu nûãemu takovému,
co nám pfiedvedli, tleskat, následuje-
pochopitelnû-co jiného neÏ sáhodlouh˘ a
jistû i zaslouÏen˘ potlesk. BohuÏel, Ïádn˘
pfiídavek nenásleduje, ãas vyhrazen˘
âekání totiÏ definitivnû vypr‰el, a tak
divák pfiíjemnû naladûn, pobaven a ales-
poÀ malilinko uspokojen v 17:20 je‰tû
ãásteãnû omámen opou‰tí brány Sudu 
a venku ho nezastihne nic jiného neÏ
spr‰ka de‰tû, po níÏ bohuÏel následuje
probuzení a následné rozãarování. (Naru-
‰it prÛbûh Majálesu se MuÏi s kufrem
tedy nakonec bohuÏel pfiece jen podafiilo-
a to moÏná je‰tû více bolestnûji, neÏ kdo-
koli z nás oãekával-a tak pr‰elo a pr‰elo…)
Ale i pfiesto musím potvrdit, Ïe pfiinej-
men‰ím mnû a je‰tû pár dal‰ím nejme-
novan˘m lidem alespoÀ spolek „Pomoc*
mi“ opravdu pomohl. Sice nemohu potvr-
dit, jestli tím, Ïe nûkomu pomohl, záro-
veÀ pomohl i sobû, nebo nûkdo jin˘
jemu…-ale není to koneckoncÛ jedno? 
VÏdyÈ pfiece „Musíme si pomáhat“, a tak
dá-li vám nûkdo, nejlépe pfiítel, budete-li
je‰tû ke v‰emu unaveni, knihu vázanou v
kÛÏi vonící po rÛÏích, mÛÏete si b˘t jisti,
Ïe vám vûfií a naslouchá, a tak pomohl-li
nûkdy nûkomu spolek „Pomoc* mi“,
nezb˘vá nám neÏ vûfiit, Ïe nûkdy také
nûkdo pomÛÏe jemu, nejlépe tím, Ïe si
poãká na nûkteré z jeho dal‰ích vystou-
pení. A já vás mohu ujistit, Ïe v tomto pfií-
padû se ãekat opravdu vyplatí…

*Doposud se autorce ãlánku nepodafiilo
zjistit, zda chyba v názvu spolku (tedy
Pomoc mi, místo správnûj‰ího Pomoz mi)
je zde mínûna zámûrnû, anebo proto,
Ïe… nezámûrnû.

Lucie Sakastrová

V odpoledních hodinách prvního kvûtno-
vého dne jsem se pfiipletl (ne zcela náhod-
nû) na námûstí Pfiemysla Otakara II., ãímÏ
byl poklid obyãejné soboty odsouzen 
k nezdaru. Vedle pódia u Samsonovy ka‰-
ny se seskupili lidi sledující, nûktefií uvaÏu-
jící co vlastnû sledují. Ti obeznámení
správnû rozpoznali soutûÏ o mp3 pfiehrá-
vaã, ve které vítûzí jen ten nejpomalej‰í.
Krátce poté, kolem pÛl druhé, jsem se octl
ve stínu âerné vûÏe, kde po celé odpoled-
ne vystupovaly rÛzné divadelní soubory, 
a mÛj osud byl zpeãetûn. Onen den bych
rozhodnû mp3 pfiehrávaã nevyhrál, neboÈ
âerná vûÏ nebyla jedin˘m místem dûní,
krom zmínûného Pfiemkova námûstí se

je‰tû pfiidalo námûstí Piaristické, a tak ve
snaze zachytit, co nejvíce vystoupení, jsem
co nejrychleji mezi tûmito stanovi‰ti pfiebí-
hal a fiekl bych, Ïe jsem toho zachytil cel-
kem hojnû i kdyÏ pravda nic od zaãátku.
Pfiesto se vám nyní z m˘ch osobních
záchytÛ pokusím zrekonstruovat nûkteré
události probûhlého studentského festiva-
lu, Majálesu. 
Zahájím u divadelní spoleãnosti z gymná-
zia v âeské ulici Primo teatro, která pfiedlo-
Ïila veselou hru Základ Ïivota je ‰kola 
o tom, co proÏívají Ïáci s uãitelstvem a uãi-
telstvo s Ïáky i o jejich vzájemn˘ch vzta-
zích a náhlé zmûnû tûchto vztahÛ pfii
náv‰tûvû ‰kolní inspekce. Pak jsem si
odskoãil poslechnout tóny elektrick˘ch
kytar skupiny Barevn˘ nátûr a uÏ zase zpát-
ky u âerné vûÏe sleduji v˘kony divadelního
spolku Bude hÛfi. Zde musím zdÛraznit, Ïe
se spustil májov˘ dé‰È, neboÈ inscenaci
Gringovo velmi pozdní odpoledne Sophii-
na pfiedvolba o zvûfii, pfiedev‰ím o holu-
bech, fie‰ících situaci jestli byli vybráni na
Archu nebo ne, fakt, jak pravil jeden holub,
Ïe ,,chãije a chãije“ pfiispûl k vytvofiení té
správné pfiedpotopní atmosféry. Dal‰í klad
prÛtrÏe mraãen se projevil na Piaristickém
námûstí, kde se ve vodní spr‰ce skupina
Bahno v kuse úÏasnû rozbahnila. Divoké

bubnování na africké bubny, doprovázené
troubením na dlouh˘ dut˘ klacek (nejspí‰
to byl australsk˘ domorod˘ nástroj),
mému sluchu pfiímo lahodilo a za odpou-
tání od elektrick˘ch kytar sklidili nejen 
u mne velk˘ úspûch. Snad i vlhko po de‰ti
na Pfiemkovû námûstí zapfiíãinilo pofiádn˘
Muchslet. Bubny i elektrické kytary zaznûly,
tu se k nim pfiidal sem tam i saxofon 
a také se zpívalo. Se sv˘mi pfieváÏnû elekt-
rokytarick˘mi v˘stupy doprovázen˘mi zpû-
vem si zaslouÏili pozornost urãitû i skupiny
Rain (zase ten dé‰È) a D.O.G. , které
vystoupily na Piaristickém námûstí.  Vtip-
nou, leã trochu morbidní hru, pfiedvedl
Uslintan˘ pes. Nemocnice na kraji spoleã-
nosti o pacientech a jejich brutálním dok-
torovi se neobe‰la bez krve a kusÛ masa,
ãímÏ nepochybnû mnohé, mne nevyjíma-
je, zaujala. Trochu jinak zase P&I pfiedvedli
Pohádku o Zlatovlásce a opravdu se zají-
mav˘m dílem se ukázala experi.MENTÁLNÍ
skupina MA*SUCKER crew. UÏ jméno
samotné skupiny je varující na zvlá‰tnost
scénky O zmrzlináfiovi a ostatních a zmrzli-
náfi prodávající I SCREAM to jistû potvrzuje.
Velkou chválou musím odmûnit vystoupe-
ní taneãní divize mezinárodní ‰koly
TOWNSHEND, která nepfiedvádûla pouh˘
tanec, kaÏd˘ pohyb nebyl jen pûkn˘m
taneãním gestem, ale souãástí pfiíbûhu 
s obrovskou pointou, kter˘ byl vyprávûn
bez jediného slova - tancem. AÈ uÏ ‰lo 
o problémy lidsk˘ch vztahÛ, ãi pfiíbûh dívky
vtaÏené do drogové závislosti, v‰e bylo
podáno pÛsobivû a emotivnû. Proto také
v‰ichni vystupující sklidili velk˘ potlesk 
a nikdo neode‰el z jejich vystoupení i pfies
dé‰È, jenÏ se v ony chvíle rozmohl nejvíce
za cel˘ den. Pfiíznû a potlesku davu se
dostalo i ãeské, anglicky zpívající skupinû -
123  minut, která veãer velkolepû zakonãi-
la mûstské majálesové slavnosti.  
Já sám teì zakonãím své psaní a zatleskám
celému Majálesu.  A Ïe je ãemu tleskat! 

Michal Kubala

Pfiedstavte si, Ïe si to jen tak odpoledne ‰trádujete
mûstem, sem tam se zastavíte u nûjakého toho pódia
ãi stánku, pfiistaven˘ch sem z dÛvodu oslavy Majále-
su, kdyÏ v tom proti vám vybûhne chlapík 
v om‰el˘ch manÏestrákách, stejnû vypadající ko‰ili,
obut˘ do dÛchodcovsk˘ch baãkor, kter˘ vám zabari-
káduje cestu tím, Ïe pfied vás postaví stoliãku, a jak-
mile se na ní usadí, neváhá a uÏ vás pfiesvûdãuje,
abyste neotáleli a právû teì zamífiili do Sudu na
pfiedstavení s názvem âekání.
Nejprve jste mírnû ‰okováni, pak moÏná trochu pfie-
kvapeni, ale nakonec vám nezbyde nic jiného  neÏ

kapitulovat-a ejhle, za dvû minuty uÏ sedíte s podob-
n˘mi nad‰enci v hledi‰ti Sudu plni oãekávání , zvlá‰-
tû, jestliÏe jste u vchodu míjeli usmûvavého chlápka
v ãerném, kter˘ pr˘ na âekání ãetl recenzi a Ïe pr˘
jak recenze, tak i hra byly naprosto ohromující (pfie-
stoÏe se dnes uskuteãní teprve její premiéra…)…
A takov˘chto situací bylo moÏno v sobotu 1.5.2004 
v centru âesk˘ch Budûjovic zaÏít mnoho-staãilo se
pouze nechat uná‰et nejen vlastními kroky, ale pfie-
dev‰ím „pofiádsenûkdenûcodûjící“ atmosférou Majá-
lesu.

Lucie Sakastrová

SUMÁŘ SYMPATICKÉ SOBOTNÍ SEANCE STUDENTŮ
1. SVOBODNÉ SROCENÍ SVùÎÍCH STYLÒ (*****)
2. SVOBODA SLOV, SYKAVEK, SOUVùTÍ (*****)
3. SVOBODA SVùTSKÉHO SÁNÍ SUDÒ (*****)
4. SVOBODA SALÓNÒ, SCÉNY (***)
Soud:
Satan Se StudentÛm Sympaticky Sklonil ShÛry, Schizofrenní Skeptická Sibyla
Shnila, Shodují Se Spokojenci, Sípají Sytostí. Skvûlá Sofistikovaná Scéna Se
Sympatick˘mi SeÀory, SeÀoritami, StupÀovitá Sycená Synchronní Spokoje-
ností StudentÛ, SeniorÛ, Seniorek. Sprchlo Sice, Slunce Stydlo - So Srotili Se
Studenti, Sprovodili Svízelnou Situaci, Spiklenci! Skvûlé! Soudí Souhlasné
Soudy, Stejnû Slu‰ela Slza Sobotní Slávû. Stavûjte Slavobrány! 
Sláva! Sláva! Sláva!                                                           Spokojen˘ Student

Když jsem se probudil v sobotu 
1. května ráno, hned jsem běžel 
k zrcadlu, abych zjistil, co se mnou
Evropská Unie provedla. Byl jsem
poněkud zklamán, neboť mé vlasy
namísto očekávané modré barvy
zůstávaly tvrdošíjně hnědé, k jednot-
né Evropě zcela lhostejné. Dokonce
jsem si nemusel ani vymačkávat žluté
hvězdičky, mé konzervativní uhry se
zmohly jen na běžné tvary. Na notně
pokaženou náladu jsem však měl ješ-
tě jeden povzbuzovač - vždyť byl
Majáles! Byl nebo nebyl? Zpočátku
jsem 
v tom skutečně neměl jasno, na deš-
těm bičovaném hlavním náměstí na
mne zírala jen kovová kostra pódia,
zjevně postrádající pokrytí (Oskar
tehdy ještě pokrytím nebyl tolik
posedlý…). Nakonec si mne ale zába-
va přeci jen našla, kromě náměstí
bylo centrum města plné divadelních
a hudebních výstupů, většinou bohu-
žel na neEvropská témata. Hlavně
jsem se ale těšil na večer, na velkole-
postní koncert - 123 minut. Když bylo

vyhověno Policii ČR a celková hlasi-
tost byla snížena, myslel jsem, že
máme vyhráno, ale českobudějovičtí
Evropané měli zřejmě jiný názor. Pro-
tože hlasitost naslouchátek i televizo-
rů je jen omezená, musel být koncert
ve veřejném zájmu ukončen úderem
deváté hodiny. Vzpomněl jsem si na
pro-evropská hesla slibující studen-
tům 
v nové Evropě sladký život plný svo-
body a musel jsem se usmát (nebo to
byl pláč? Už nevím). 
Majáles, jako první a největší student-
ská akce v  Českých Budějovicích
Evropských dokázal jen to, že na
změnu lidského myšlení je prozatím
každé sjednocování krátké. Zejména
pojmy jako východ x západ, svoboda
osobní x svoboda společenská, TV
Nova x zábava, atd. nám stále dělají
problémy. Tohle ale žádné kvóty
nezmění.

Vojtěch Bednář

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
BY CHTĚL ŽÍT KAŽDÝ …

Spolek „Pomoc* mi“ mi pomohl

Byl jednou jeden
MAJÁLES
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Letní bouřky
Kupodivu, kam sahá lidská pamûÈ,
pfiíchod kaÏdého léta b˘val ohla‰o-
ván ãastûj‰ími boufikami a nebez-
peãím zapálení skliznû bleskem ãi
zniãení krupobitím. Lidé, ktefií byli
na zemûdûlství a na jeho produk-
tech závislí, byli tedy odkázáni na
milost a nemilost pfiírodních ÏivlÛ.
KaÏd˘ mrak, zvûstující boufii, nahá-
nûl obyvatelÛm vesnic strach o
úrodu a dÛm. Nejvût‰ím nebezpe-
ãím pro hospodáfie bylo ov‰em
krupobití, proti kterému se bránili
v‰emoÏn˘mi zpÛsoby, z nichÏ nej-
bûÏnûj‰í se stalo  zafiíkávání a zaÏe-
hnávání mraãen. Pro zv˘‰ení 
efektu musela mít osoba, která
zaklínání provádûla, speciální odûv
- dlouh˘, aÏ na zem sahající plátû-
n˘ kabát a vysok˘ klobouk na 
hlavû.
V nûkter˘ch oblastech vynalezli
jin˘ zpÛsob zbavení se boufiky -
opatfiili si zvlá‰tní trubku od jistého
kouzelníka a tou následnû troubili
na mraky. Svérázná hudba byla pr˘
tak úspû‰ná, Ïe v okolí nebylo obilí
boufikou zniãeno nikdy.
Jinde pfied boufií zvonili zvonkem -
ten obyvatelstvo chránil neménû
úãinnû.
Obyvatelé obcí, které nevlastnily
technické vymoÏenosti jako trubku
a zvonek, fie‰ili problémy spojené 
s letními boufiemi stejnû jako jiné
problémy, a to modlením. Hospo-
dáfi rozsvítil svíãky, otevfiel evange-
lium a ãetl tak dlouho, dokud
boufika neustala. Mezitím jeho
Ïena pálila svûcené koãiãky, aby
bûsnûní ÏivlÛ nemûlo zhoubné
následky.
BûÏnû se dávala pod okap sekera
ostfiím obrácená nahoru, pfied dve-
fie ko‰tû, vidle a hfieblo poloÏené
do kfiíÏe. V‰eobecnû nejuznávanûj-
‰í povûra praví, Ïe za boufiky by se
ãlovûk nemûl zdrÏovat u okna,
protoÏe na sebe údajnû stahuje
blesky.
Nejvût‰í obavy ze zapálení úrody
(nejen od blesku) panovaly po
sklizni, kdy pod stfiechou leÏela
obÏiva celé rodiny na následující
rok. Vûfiilo se, Ïe poÏár pfiedpoví-
dají rÛzné pfiírodní dûje (napfi. vel-
ké mnoÏství ãerven˘ch mot˘lÛ).

Bylo! Je?
A bude!?

(pokraãování na str. 5)

„NeboÈ v‰e, co Ïije, je svaté.“
William Blake

(PodtrÏeno mnou.)

Poslední vzepjetí touhy

Chci vykfiiãet své touhy Bohu do tváfie,
chci platit jízdné konci svûta -
Ïivoty na‰e zmizí jak polární záfie
a dál nic: jen po nás budiÏ veta.

Suìte ãrtu mou.

Prosba

Prologos: Jako ìábel uchopuje du‰i hfií‰níkovu, derou se
ze mne 
(ãi snad mnou?) na povrch nutkavû tato niterná slova.

Ó ty epigone ãasu mûsíãního,
chce‰-li dáti smrteln˘m skrze substance svého bytí
impuls touhy oãi otvírající?
Je-li nám vyjít ze skofiápek tûsn˘ch,
vzlétnout coby mrak leh˘nké pokory,
dát vale v‰echnûm tíÏinám tûl na‰ich?
Rci, rozpfieì síÈ svou,
uveì nás v pochyby, mystifikuj,
odkryj závoj bdûlosti uveda v kraj snov˘,
dopfiej sil obsáhnout v‰ecko: a netknouti se niãeho.
Jen letm˘ dotyk, polaskání,
a v‰e se v skálu bofií, srdce mrazem v˘‰in pukají, 
zdali dojdou naplnûní?
Prolni pustovilné nitro jednoho kaÏdého svého, 
dejÏ mu trochy ‰ífie své...

Psáno pod vlivem Blakeova 
„Snoubení nebe s peklem“.

poesie

ILUSTRACE T. VANâUROVÁ
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Bylo! Je?
A bude!?

(pokraãování ze str. 4)

AÈ jiÏ zlaté pero, ãi pouhou tuÏku v dlani tfiímat,
obvinout prstem sv˘m nûÏnû, leã v pevném svazku,
ruka s nástrojem psaní, jenÏ umoÏÀuje vnímat
básníkÛm nenávist, pfiátelství i lásku,
ve vûãném partnerství, jenÏ není bez závazku,
ba naopak, má ãetnû plátkÛ v rudém okvûtí,
odpoãiÀ od letu, mot˘le, usedni na kvítek, bûlásku,
odpoãiÀ, usedni, neÏ se tvá kfiidélka opût rozletí.

Básnû dar  

Hromy a blesky, pr‰í, já moknu - proÏívám boufii,
klátím se v pfiívalech chladného vûtru,
náhle se topím v mofii, jenÏ pfied chvilkou bylo jen louÏí,
a padám, padám - ne z jednoho, snad z tfií set metrÛ,
pfied chvílí mokr˘ - teì pfiímo hofiím, z hlavy mi koufií,
v˘parÛ oblaka ve tvaru smyãky kolem obletí
a stáhnou vyprahlé hrdlo, jak vûtrem krouÏí,
báseÀ mÛj dar, báseÀ mé prokletí.

Nepoddám se v‰ak, v dlani sevfiu svoji nejmocnûj‰í zbraÀ,
nebudu tnout, sekat ãi v tûla maso bodat,
jednou v‰ak pfiijdu, útrpnosti, pfiijdu si tû podat,
v onûch okamÏicích otrokyní mou se staÀ,
jakoÏ i já jsem tobû otrokem, ach, boÏe, útrpnosti chraÀ,
aã zlaté pero ãi tuÏku pouhou chopím v dlaÀ,
b˘t spoleãnû, prstem tû hladím v nûÏném objetí,
báseÀ mÛj dar, báseÀ mé prokletí.

,,V mofii se tû chopím, pak se neutopím,
v ohni se tû chopím, potom nevzplanu,
a pokud uhofiím, z popela opût povstanu,
chopím se tû aÏ budu padat a vzlétnu vzhÛru náhle,
ustane vítr, koufi a vyprahlé hrdlo skropím,
vypovûdûl jsem struãnû o ãem mluvit se dá sáhle,
staãí, kdyÏ pero v dlaÀ svou chopím.“

Má otrokynû, útrpnosti, bude‰ mi slouÏit, ãinit kvÛli,
stejnû já otrok budu tvÛj,
ty beze mne, já bez tebe - jsme jak pfietrÏeni v pÛli,
pfiesto se vzpouzí‰, jde‰ dál aã volám stÛj,
v‰ak kdyÏ tfiímám nástroj psaní hned zastaví‰, pak bûÏí‰ míli
po papífie, a tfiebas víc, bûÏí‰ nehledû sil vypûtí,
bûÏí‰ první, druhou, tfietí - písmeno za písmenem - desátou, chci-li,
báseÀ mÛj dar, báseÀ mé prokletí.

Nûkdá se musí útrpnost básníka zkrotit, na papír vloÏit,
a kdyÏ ne, rozmÛÏe se, na coÏ se zle doplatí,
na stranu druhou zvlá‰tní moc má, kdo báseÀ umí sloÏit,
báseÀ mÛj dar, báseÀ mé prokletí.

Michal Kubala

Symbolem nadpfiirozené ochrany
proti ohni byl svat˘ Florián, ale
pokud ani on nepomohl, a stave-
ní pfies v‰echny snahy vzplálo,
‰ífiení ohnû se dalo zaruãenû
zamezit pfiehozením svûceného
velikonoãního vejce pfies hofiící
stfiechu. Lidé vûfiili, Ïe dÛm pfied
poÏárem dokáÏí ochránit i potulní
Cikáni.
Netroufám si tvrdit, zda jsou
v‰echny tyto zpÛsoby ochrany
pfied boufikou a ohnûm úãinné,
ale pokud ano a zaãnou se jimi
fiídit v‰ichni vlastníci domÛ, luk,
polí a lesÛ, máme jedinou jistotu
– poji‰Èovny zkrachují a hasiãi se
budou muset spokojit s likvidová-
ním jin˘ch, neÏ ohnûm zpÛsobe-
n˘ch, katastrof. 

Tereza ·álková
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Své postfiehy, názory a dojmy na
Ïivot v âR nám tentokrát sdûlil
Vjaãeslav Neãunajev Jureviã, mezi
pfiáteli oslovovan˘ prostûji Slávek.
Narodil se v ruském Krasnodaru 
a v souãasné dobû Ïije jiÏ osm let
v Mazelovû.

Pamatuje‰ si otázku, kterou ti
poloÏil první domorodec, kterého
jsi potkal v místû svého souãasné-
ho bydli‰tû?
KdyÏ jsme pfiijeli do âeské republiky,
jakési malé dítû se mû zeptalo: „Kak
tibja zavut?“ Musím pfiiznat, chvilku
mi trvalo, neÏ jsem rozeznal, Ïe se
snaÏí mluvit Rusky, ale podle v˘razu
jeho obliãeje mi do‰lo, Ïe si ze mnû
dûlá legraci, a tak jsem radûj neod-
povûdûl.
Proã jste si vybrali právû âR?
Chtûli jsme se pfiestûhovat do ciziny,
nejprve jsme uvaÏovali o Rakousku,
ale pak jsme se seznámili s jednou
paní - ta mûla v âechách byt, kter˘
nám nabídla, a tak jsme se pfiestû-
hovali. Hlavním dÛvodem, proã prá-
vû âR, byly lep‰í pfiíleÏitosti ke stu-
diu. A dal‰í obrovskou v˘hodou je
ãeská pfiíroda a prostfiedí (Mazelov
je krásná vesniãka).
Jak vás pfiijali lidé?
PfieváÏnû dobfie. Nûktefií samozfiej-
mû také ne, ale to pfiedev‰ím star‰í
roãníky - ti, co jsou poznamenaní
komunismem. Vzpomínám si, kdyÏ
jsem jel kdysi ze ‰koly, jedna paní 
v autobuse na mû zaãala kfiiãet, Ïe
jsem ruská mafie a nemám tady co
dûlat. Na chvíli mû to opravdu zamr-
zelo, ale taky mi pfii‰lo líto té paní,
byla stará a nikdo ji nemûl rád.
Ze zaãátku si ze mû nûktefií - hlavnû
dûti - dûlali legraci, ale to není zpÛ-

sobeno celkovou situací, ale spí‰
v˘chovou. Ve ‰kole jsem si zvykl
rychle, bylo to moÏná trochu tûÏ‰í
tím, Ïe jsem o dva roky star‰í neÏ
spoluÏáci, ale myslím, Ïe jsem zapa-
dl dobfie.
KdyÏ jsme pfiijeli, moc nám pomohl
pan starosta, protoÏe jsme neumûli
ãesky. Vlastnû se nás ujali lidi - to
moc pomohlo.
Mûl jsi problémy se zvládnutím
ãe‰tiny? 
S jazykem jsem vût‰í problémy
nemûl. Dûti, kdyÏ se dostanou do
ciziny, nauãí se mluvit rychleji neÏ
dospûlí. To byl i mÛj pfiípad - bylo
mi devût a po dvou mûsících jsem
rozumûl, co mi kdo fiíká. Bez pfiízvu-
ku jsem mluvil tak za rok, rok a pÛl.
Teì Ïijeme v âR 8 let a kdyÏ nûko-
mu neznámému fieknu, Ïe jsem Rus,
vût‰inou tvrdí, Ïe by to zaboha
nepoznal.
Existují kontakty mezi ruskou
men‰inou?
Ano, v Budûjovicích jedna paní zalo-
Ïila spolek, ve kterém se scházejí
ruské rodiny, povídají si, slaví pravo-
slavné svátky.
A tvÛj vztah k církvi - vidí‰ pod-
statn˘ rozdíl mezi pravoslavnou 
a fiímskokatolickou?
K pravoslavné církvi mám hlubok˘
vztah, ale k fiímskokatolické jsem si
ho vytvofiil také. Chodím do fiímsko-
katolického kostela a zpívám tam.
Vím, Ïe kdybych se odstûhoval do
âíny, nezaãnu vûfiit v Buddhu, ale
takhle to beru tak, Ïe jsem katolík.
Chce‰ se vrátit do Ruska?
Na t˘den nebo dva, bydlet bych tam
nechtûl. Já se cítím doma tady.
Nehledû na to, Ïe jsem zvykl˘ na
charakter âechÛ a asi by trvalo vel-

mi dlouho, neÏ bych zapadl zpátky
mezi ruské lidi. 
Musel by ses uãit znovu Rusky?
Jak mluvíte doma?
Pravopis urãitû, mluvit ne. Doma
mluvíme samozfiejmû rusky, ale
obãas vznikají zajímavé vûty - tfieba:
·to budûm mít k veãefii? Ale to je
problém v‰ech cizincÛ. 
Musím se zeptat na ruskou národ-
ní kuchyni, kulturu a zvlá‰tû pak
na legendární samovar...
Kulturu i kuchyni uznáváme dodnes.
Co se t˘ká samovaru, zkus jet do
Moskvy, zastavit prvního ãlovûka na
ulici a zeptat se ho. Jistû se na tebe
velmi o‰klivû podívá nebo se ti
zasmûje. Rusko je sice v mnoha
ohledech zaostalá zemû, ale rychlo-
varné konvice tam uÏ dorazily.
Jak funguje formální stránka poby-
tu v âR?
Cizinec, aby mohl v âeské republice
zaÏádat o trval˘ pobyt, tady musí Ïít
deset let. Do té doby kaÏd˘ rok Ïádá
o dlouhodob˘ pobyt - ten máme my.
S vyfiizováním je spojená stra‰ná
spousta papírování ... a tím pádem i
penûz. KdyÏ sestfie vypr‰ela doba
platnosti pasu, musela ho jet vymû-
nit do Ruska a kdyÏ se vrátila, zjisti-
la, Ïe jí mezitím byl pobyt pfieru‰en,
takÏe se sedm let, co tady Ïila, sma-
zalo a musí ãekat znovu...
Zab˘val by ses tím, co teì,  kdybys
nebydlel tam, kde bydlí‰?
Dostal jsem tady pfiíleÏitost volnû
my‰lenkovû se rozvíjet. Chodím na
koncerty, v˘stavy... To bych asi 
v Rusku nedûlal. Tfieba bych teì
leÏel zfetovan˘ nûkde v parku na
laviãce...

Tereza ·álková

Takzvan˘ rozdíl mezi ãlovûkem, kte-
r˘ seãe trávník, a zahradníkem není
na první pohled zcela patrn˘, pokud
ten nûkdo nevykonává danou práci,
aÈ uÏ profesnû ãi jen za záliby.
Dostávám se tak k nejvût‰ímu rozdí-
lu, podle mého názoru, mezi tûmito
dvûma osobami.
KaÏd˘ z nás si v mládí musel vybrat
‰kolu, povolání a funkci, kterou
bude jednou vykonávat. I kdyÏ, pfii-
znejme si to, v dne‰ní dobû není
zrovna nejlehãí probít se aÏ tam,
kam nás to táhne, kde bychom
chtûli b˘t a kde by nás to bavilo.
Jsou rÛzné prvky, které nás formova-
ly k dosaÏení urãitého cíle, názoru 
a poznání. Nejvíce na tom má podíl
spoleãnost, ve které Ïijeme. Zavzpo-
mínejme na stfiedovûk, kdy Ïeny
mûli nejv˘‰e práva zakládat rodiny 
a  vafiit. A dnes? Kde bychom byli,
kdyby Ïeny nemohly volnû studovat,
podnikat a volit? Napfiíklad BoÏena
Nûmcová a nespoãet dal‰ích Ïen?
Stejnû tak i zahradník si musel
vybrat své povolání, mít píli, chtít 
a v neposlední fiadû se stát tím, za
ãím si celou dobu stál. NejdÛleÏitûj‰í
pfiedpoklad v povolání je vÛle, je
tûÏké si ji udrÏet a snadné ji ztratit.
KaÏd˘ z nás s ní nejednou zápasil a
o to krásnûj‰í to bylo, kdyÏ vyhrál,
kdyÏ zÛstala s ním. Povolání si ãlo-
vûk volí na cel˘ Ïivot, mûlo by b˘t
nejlépe takové, jaké ho vnitfinû napl-
ní, protoÏe proã b˘t nûãím jenom
pro peníze? Pro mû by bylo skvûlé,
kdybych se dostala do styku s tím,

co mû baví. Pro Vás by to nebylo
úÏasné? (kaÏd˘ svého ‰tûstí strÛj-
cem…) Zahradník miluje svou práci,
která ho baví, jak uÏ jsem naznaãila,
která ho uspokojuje. Dûlá ji rád, 
s láskou a úctou ke v‰emu Ïivému.
Rád poznává nové rostliny, pfiipravu-
je je na zimu a tû‰í se z nového
poupûte. Jednodu‰e fieãeno, Ïije
svou prací, ne jako workoholik, ale
pro potû‰ení. I tak bych nazvala ãlo-
vûka, kter˘ seãe trávník ze své vlast-
ní uváÏlivosti a vÛle.
A co ãlovûk, kter˘ má doma sekaãku
a zahradu? Ten si ji poseãe sám.
Naã k tomu zvát odborníka, to pfieci
zvládne kaÏd˘. Ano, zvládne, ale
stejnû tak dobfie jako zahradník? To
samozfiejmû ne. Práce nezasvûcené-
ho laika, mÛÏe b˘t odbytá, bez lásky
a radosti k ní. Je to úplnû nûco jiné-
ho, co ãlovûka se sekaãkou pohání,
nemá takovou úctu k pfiírodû jako
odborník. NezáleÏí mu na této práci
tolik, protoÏe aÏ zahradu poseká,
pÛjde si on zase za svou vlastní pra-
cí, prací, kterou si pro Ïivot zvolil
sám. Proto pro nûj není dÛleÏité, jak
bude trávník posekan˘.
Objednávejme si tedy zahradníky 
k poseãení trávy a sebe ‰etfime na
své povolání, na to, co jsme si zvolili
a ãím zase mi dokáÏeme pomoci
ostatním. Rozdíl mezi ãlovûkem,
kter˘ seãe trávník a zahradníkem je
ve zpÛsobu, jak pfiistupují k práci.

Krist˘na Vopelková, GymJi

Jihočeský Kozák... aneb jak se žije 
člověku z Krasnodaru v Mazelově Vyzvednûte mûsíc ze dna

Rozdíl mezi zahradníkem 
a člověkem, 

který seče trávník

Investigativní   reportéfii Vednemûsíãníku vypátrali skuteãnosti, kte-
ré s nejvût‰í pravdûpodobností ovlivní budoucnost celé na‰í plane-
ty. Témûfi tragické informace se podafiilo získat v pozdních veãer-
ních hodinách 4. kvûtna 2004, kdyÏ se ãást redakce navracela 
po tûÏkém dnu a je‰tû tûÏ‰ím veãeru z kavárny Mûsíc ve dne domÛ. 
V nejmenovaném parku v blízkosti tohoto kulturního zafiízení
vyslechli redaktofii, peãlivû ukrytí v hou‰tí rododendronÛ, rozhovor
dvou muÏÛ, sedících na laviãce u ka‰ny a hovofiících o velmi závaÏ-
ném problému. Oba byli dÛmyslnû maskovaní, aby nebylo na první
pohled vidût, Ïe jsou bezpochyby velmi dÛleÏití a pro budoucnost
svûta nepostradatelní. Krycí odûv prvního tvofiily ‰pinavé kalhoty,
potrhaná ko‰ile a o‰oupané koÏené boty se Ïlut˘mi tkaniãkami,
druh˘ pouÏil nenápadné spl˘vav˘ model neurãité barvy a materiá-
lu. Ale bystré hlavy osazenstva na‰í redakce se nadaly o‰álit a peã-
livû zaznamenaly zlomek tajné porady.
Jeden z muÏÛ drÏel v ruce láhev s posledními zbytky ãerveného
vína na dnû. Ve v˘‰ce oãí jí neustále pohyboval  zleva doprava 
a pak v opaãném smûru. Po chvíli opatrnû nahlédl do hrdla lahve 
a zdûsil se: „Teì tu není... A pfied chvílí byl...“ Odmlãel se, láhev
vrátil zpût pfied oãi a pokraãoval v hovoru: „A teì je!“ 
Druh˘ mu pfiedmût vytrhl z ruky a s je‰tû vût‰í peãlivostí zaãal
zkoumat sklo i víno, ale do‰el ke stejnému závûru jako jeho kolega.
„Toníãku, já tomu nerozumim, jak je to moÏn˘, Ïe chvíli tam je, ale
dyÏ se podivam a chci ho vyndat, tak tam zase není - normálnû si
klidnû zmizí.“
První pfiem˘‰lel, mnul si spánky, a pak vítûzoslavnû pravil: „Není
von náhodou voÏralej?“ 
„A to by mohla bejt pravda. Ale co dyÏ nám uteãe, já mu váÏnû
nevûfiim ani slovo.“
„Já uÏ vim, co snim, my ho mÛÏem zavfiít, aby nevzal roha.“
„Jistû, kamaráde,“ prohlásil ‰Èastnû  první  z dvojice a uzavfiel láhev
korkovou zátkou, „koneãnû jsme ho lapili.“
„No jo, pochvaloval si druh˘, „kdo se mÛÏe pochlubit tím, 
Ïe má mûsíc na dnû fla‰ky.“
V tomto okamÏiku zástupci Vednemûsíãníku opustili své stanovi‰tû
a se smrteln˘m v˘razem v oãích odcházeli podél nejmenované 
stoky. Samozfiejmû se nenechali oklamat dÛmyslnû ‰ifrovan˘m
hovorem obou maskovan˘ch muÏÛ a se samozfiejmostí sobû vlastní
pochopili, Ïe musí pro pfií‰tû chodit v noci venku s baterkou, neboÈ
mûsíc byl uvûznûn na dnû a dokud z tohoto dna nebude vyzved-
nou, bude zkrátka tma jako... 

Tereza ·álková
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Tetování - prastará technika zdobení
lidského tûla, která nyní zaÏívá
obrovsk˘ módní boom. Oblast
bederní pátefie pomalu kaÏdé druhé
líbivé sleãny zdobí „krbová mfiíÏ“, na
plovárnû je moÏné popatfiit na
paÏích svalovcÛ více obrázkÛ neÏ
kdysi. ByÈ nejsem líbivá sleãna, ani
svalovec, rozhodl jsem se téÏ
„nechat si udûlat kérku“. Ke koneã-
nému v˘sledku v‰ak vedla dlouhá
cesta.
Poprvé mû napadlo, Ïe bych se
mohl nechat tetovat, kdyÏ mi do‰el
prostor na u‰ích na náu‰nice (mys-
lím na lalÛãcích, do chrupavky by mi
to za tu bolest nestálo). SvÛj nûÏn˘
obliãejík jsem kovem hyzdit nehod-
lal, a tak jsem pfiem˘‰lel, co dál. A
pak jsem spatfiil pfiebal alba Overkill
od kapely Motörhead... (vymyslet
vlastní pfiedlohu nejsem schopen,
chybí mi v˘tvarné nadání). I kdyÏ
poslouchám v‰elijakou hudbu, star˘
dobr˘ heavy metal mi bude vÏdy
blízk˘, a proto jsem skuteãnû zatou-
Ïil mít nûco takového na své ruce
(na pravé - na levé mám totiÏ jako
v‰ichni na poãátku osmdesát˘ch let
narození jizvu po miminkovském
oãkování - proti ne‰tovicím, tu‰ím...). 
Vybaven pfiebalem cédéãka vyrazil
jsem do tetovacího a piercingového
salónu, v nûmÏ pracuje pfiítel (nyní
vlastnû uÏ manÏel) mé b˘valé spolu-
Ïaãky z Gymnázia Jírovcova spolu 
s otcem. Syn dûlá piercing, otec
tetuje. Syn zkouknul pfiedlohu a fiekl:
„Poãítej tak tfii tisíce.“ Já jsem nefiekl
nic, dech jsem mûl vyraÏen˘ tou
ãástkou. Poãítal jsem maximálnû 
s patnácti stovkami. A tak jsem sbalil
pfiebal a tetování odloÏil na dobu, aÏ
nûkdy budu pfii penûzích.
UpozorÀuji, Ïe to bylo v roce 2000 
a Ïe tetovat jsem se nakonec nechal
aÏ na podzim 2003. A abych pravdu
fiekl, jsem rád, Ïe tam byla taková
prodleva. Tfii roky, to je hodnû ãasu
na rozmy‰lenou. A i kdyÏ uÏ jsem pfii
penûzích byl, trvalo mi je‰tû tak pÛl
roku, neÏ jsem se skuteãnû objed-
nal. KoneckoncÛ, je to na cel˘ Ïivot...
(Tady bych rád doporuãil kaÏdému,
kdo má o tetování zájem, aÈ si po
prvotním záchvûvu nad‰ení dá
nûkolikamûsíãní pauzu, neÏ do teto-

vacího salonu vyrazí. Mohu mu zaru-
ãit, Ïe se na to s ãasov˘m odstupem
bude dívat trochu jinak, coÏ mu
mÛÏe u‰etfiit zklamání i peníze.
KoneckoncÛ, je to na cel˘ Ïivot... 
A doporuãuji také dobfie zvolit místo
pro tetování - v osmnácti je skvûle
viditelné tetování na pfiedloktí nebo
na krku „cool“, v pûtadvaceti pfii pfii-
jímacím pohovoru do zamûstnání 
k hovnu. Já ho mám na rameni, mÛj
základní poÏadavek u tatéra byl, aby
se dalo skr˘t pod krátk˘ rukáv.)
Tetovací salón jsem musel nav‰tívit
nûkolikrát, neÏ mi tatér urãil termín.
Nezdála se mu pfiedloha, pfiíli‰ sloÏi-
tá, pfiíli‰ barevná. „Mezi tûmi kousky
lebky nemohou b˘t tak úzké meze-
ry, v kÛÏi by se to slilo.“ „Ta Ïlutá 
a bílá záfie, to je nanic. Budu muset
svûtlou barvou pfiekr˘vat pfiirozen˘
pigment, ãasem to bude Ïloutnout,
bude se to muset pofiád obnovovat.“
Nakonec odmítl: „To nepÛjde, za to
bych se nemohl postavit, je‰tû bych
ti zkazil ruku.“ S pomocí jeho syna
jsme do‰li ke kompromisu. Tetování
bude ãernobílé (coÏ jsem pÛvodnû
zam˘‰lel, s barvou poãítal pfiedev‰ím
on). Celá kresba se zjednodu‰í,
nûkteré kousky explodující lebky se
pospojují. Syn to nûkolikrát pfiekre-
sloval, já nûkolikrát konzultoval 
a otec nakonec schválil, i kdyÏ se
mraãil. Musím se pfiiznat, Ïe jsem 
z toho byl znaãnû nervózní. On je
profík, já tomu rozumím houby, on
má pfiedstavu, jak to bude ve sku-
teãnosti na kÛÏi vypadat („KÛÏe není
papír,“ opakoval stále.), já ani tro-
chu. Co kdyÏ opravdu budu muset
nosit ten krátk˘ rukáv pofiád, aby
nevzhledné tetování bylo skryto stále?
Av‰ak nakonec slovo dalo slovo.
Cena zÛstala stejná, jako pfied lety -
3000 Kã - a já se du‰evnû pfiipravo-
val na osudn˘ záfiijov˘ den.
A pak to pfii‰lo. Byl jsem objednán
na tfiináctou hodinu. Nejprve mi
oholil ruku, pak pofiádnû vydezinfi-
koval lihem a nakonec potfiel tuh˘m
deodorantem-antiperspirantem.
Obtiskl mi na rameno papír s pfied-
lohou natfienou nûjakou barvou,
doplnil ji nûkolika tahy speciální tuÏ-
kou. Pfiipravil kalí‰ek s barvou, hrud-
ku vazelíny a strojek (rukavice

samozfiejmû mûl). A zakroutil hla-
vou, neÏ zaãal: „Stejnû se mi to nelí-
bí.“ (Jistû si dovedete pfiedstavit, jak
mû pfii tûchto slovech zamrazilo -
ale nebylo cesty zpût.) A pak uÏ
zaãal.
Nejprve jednou jehlou, vyjíÏdûl obry-
sy namalované na kÛÏi a vytváfiel
hlavní linie. Prstem vÏdycky namáz-
nul vazelínu na kÛÏi, aby tetování
nekrvácelo, namoãil jehlu do barvy 
a zabzuãel strojkem. âas od ãasu mi
umyl ruku od pfiebyteãné barvy, kte-
rá se uchytila na povrchu kÛÏe 
a kvÛli níÏ podklad pfiestával b˘t
znát.
Úplnû prvního bodnutí jehlou jsem
se obával - ne bolesti, ale toho, aby
nezafungovaly reflexy a já tfieba
necukl. Pochopitelnû jsem vÛbec
nemûl pfiedstavu, jak hluboko jehla
proniká pod kÛÏi, jak hodnû to
mÛÏe bolet, jak dlouho to celé mÛÏe
trvat (na otázku ohlednû ãasu mi
navíc odpovûdûl: „Budu se snaÏit
b˘t rychl˘...“). Nebylo to nic hrozné-
ho. Prostû ostré nepfiíjemné píchání,
nic, co by se nedalo vydrÏet. Vût‰í
rozdíl nebyl ani s tfiemi jehlami, kte-
r˘mi stínoval a vybarvoval - byÈ se 
s nimi zdrÏoval na nûkter˘ch mís-
tech déle. Rozdíly byly na jednotli-
v˘ch místech paÏe. Pod ramenním
svalem bylo píchání skoro aÏ pfiíjem-
né, blízko kosti a v místech s jem-
nou kÛÏí zase velmi nepfiíjemné.
KaÏdopádnû jsem v prvních chvílích
po usednutí do kfiesla zalitoval, Ïe
jsem si s sebou nevzal nûco na ãte-
ní, takÏe to opravdu nic stra‰ného
nebylo. Bolest rozhodnû nebyla
taková, Ïe by se ãlovûk musel sou-
stfiedit jen na její pfiemáhání. Kone-
ckoncÛ, jsou to jen malé jehliãky...
Zvlá‰tní bylo, Ïe po chvíli strávené 
v kfiesle jsem ucítil ‰imrání na
bocích. Omakal jsem se volnou
rukou a ke svému údivu jsem zjistil,
Ïe mi z podpaÏí teãou hotové ãÛrky
potu, a to vÛbec nebylo vedro. „Tady
se potí kaÏd˘,“ mávl rukou zku‰enû
tatér. Pravdûpodobnû nûjaká samo-
volná reakce organismu na stálou
bolest zpÛsobovanou bodáním...
Cel˘ proces tetování trval dvû a pÛl
hodiny. A i kdyÏ jsem si zpoãátku
chtûl ãíst (pohoda...), ke konci uÏ
jsem se modlil, aÈ to brzo skonãí.
Noc pfiedtím jsem strávil v literce 
(jel jsem odtud domÛ prvním ran-
ním autobusem), takÏe jsem mûl
pofiádnou kocovinu a po dvou a pÛl
hodinû bzuãení tetovací ma‰inky 
a neustálého píchání, mû opravdu
stra‰livû bolela hlava. Rozpíchaná
kÛÏe pak po dvou hodinách byla
pofiádnû oteklá, takÏe kaÏdé píchnu-
tí bylo mnohem bolestivûj‰í neÏ na
zaãátku - a navíc ty nejcitlivûj‰í ãásti
kÛÏe dûlal aÏ na závûr. Uff, ale vydr-
Ïel jsem...
Nakonec mi tatér pofiádnû vydrhnul
ruku - a usmíval se, spokojen 
s dílem, o nûmÏ pfiedpokládal, Ïe 
s ním spokojen nebude. Tak to se
mi ulevilo nejvíc... Je‰tû mi nasvítil
ruku biotronickou lampou kvÛli lep-
‰ímu zhojení, doporuãil mast a dal
mi písemn˘ návod, jak o tetování
peãovat. âekalo mû osm dní um˘vá-
ní ruky tfiikrát aÏ ãtyfiikrát dennû 
a následné mazání mastí. Nakonec
se odloupala mrtvá kÛÏe (jako kdyÏ
se spálíte na sluníãku) a vykouklo
tetování. Nikoli v‰ak definitivní. 
V dubnu leto‰ního roku jsem ‰el na
obtah a zv˘raznûní kontrastÛ (ho-
dinka pod jehlou, uÏ jsem nic nepla-
til). âasov˘ interval mezi tetováními
byl tak dlouh˘ proto (jak mi bylo
vysvûtleno), Ïe barva v kÛÏi pracuje,
bledne a skuteãná podoba tetování
vystoupí aÏ po dlouhé dobû.
Je‰tû mû ãeká jedna kontrola, je
dost moÏné, Ïe nûjakou ãmouhu 
a trochu sytûj‰í barvu dodá. A v˘sle-
dek po tom v‰em? Posuìte podle
fotografií sami (Tetování je samo-
zfiejmû trochu zvlnûné - „kÛÏe není
papír“.)

Milan Brabec

Kupte si mapu, sbalte kamarády a vyraÏte na letní festivalov˘ maratón po
republice. Vûfite, Ïe to bude dost hektické léto a nûkteré dny budete muset
b˘t na více místech na jednou. Abyste mohli uÏ dneska zabodnout nûkolik
festivalov˘ch vlajeãek do své rockové mapy, pfiiná‰íme vám pfiehled nûkte-
r˘ch letních hudebních lahÛdek (zbytek najdete napfi. na freemusic.cz)

Zaãneme Okolo Tfiebonû
Zahájit léto v Tfieboni je za hezkého poãasí bomba. Rybník Svût, romantické
mûsteãko, kouzelná pfiíroda a festiválek Okolo Tfiebonû, kter˘ se letos zaãíná
py‰nit rozmûry pofiádného tfieboÀského kapra. Celé ãtyfii dny (2. 7. – 6. 7.)
totiÏ mÛÏete nasávat prázdninovou atmosféru a pfiitom si dopfiávat pofiádné
porce hudby, ale i divadla a dal‰ích umûní. (Sobotní) hvûzdou leto‰ního
Okolo Tfiebonû je jistû Dan Bárta a jeho projekt Ilustratosphere. Ov‰em ne
jedinou. V nedûli to totiÏ roztoãí MÀága a Îìorp nebo Václav Koubek. 
V pondûlí dal‰í hvûzdy: vycházející rudá hvûzda o5&Radeãek, nadupaní Tra-
bandi nebo BSP s Kamilem Stfiihavkou. A o víc? www.okolotrebone.cz

Trochu jiÏní Moravy - Boskovice
Tohle je vyslovenû „multikulti“ (multi kulturní, jasn˘?). V pofiadí jiÏ 12. roãník
letního festivalu v Boskovicích (15.7. - 18.7.) je totiÏ stejnû jako roãníky
pfiedcházející i letos zamûfien˘ na záchranu a obnovu mûstské Ïidovské ãtvr-
ti. A proto kromû ‰iroké ‰kály rÛzn˘ch hudebních ÏánrÛ, skupin, v˘tvorÛ 
a poãinÛ, ctûnému diváku ve stejnû ‰iroké mífie nabízí i moÏnost seznámit
se s Boskovicemi a jejich památkami, neboÈ festival neprobíhá pouze na
místech k obdobn˘m akcím obvykle vyhrazen˘m, ale v amfiteátru letního
kina, v Ïidovské synagoze, na hradû, v divadelním ‰apitó, muzeu, tedy prak-
ticky v celém mûstû. A co vás ãeká? Na hudební scénû se zalesknou napfií-
klad Psí vojáci, –123 minut, Nahoru po schodi‰ti dolÛ band, Babalet, 
Ty Syãáci a Petr Vá‰a nebo Posmrtné zku‰enosti, … Ujít si nenechte ani jaz-
zové a indie koncerty, divadlo (Continuo, Teatr Novogo Fronta, budûjovick˘
Kvelb, HaDivadlo atd.), filmy (Koufi, Fanny a Alexander), nonstop promítání
seriálu âerven˘ trpaslík, recitaci nûmecké poezie v podání Jaroslava Rudi‰e.
A to je‰tû pofiád není v‰echno, proto www.unijazz.cz/boskovice/

Je‰tû na jihu,  Prázdniny v Telãi
Tohle je zaruãenû nejdel‰í letní festival (30.7. – 15.8.) a navíc zase v úÏas-
ném prostfiedí. Renesanãní pfiíhraniãní mûsteãko leÏí v tak parádní krajinû,
Ïe budete pfiem˘‰let, zda jet rad‰i na v˘let nebo na koncert. Telã je pfiede-
v‰ím rájem folkafiÛ, takÏe si mÛÏou brousit e‰usy na Hradi‰Èan, NefieÏ, Îal-
mana, ale pro indiesáky se najde tfieba Pod ãern˘ vrch nebo JablkoÀ, pro
bluesafie Vladimír Mi‰ík a pro v‰echny divadla (Husa na provázku, Vojta
Vrtek, VíÈa Marãík) A dal‰í? No pfiece www.prazdninyvtelci.cz

Srpen, Open air Trutnov
Trochu klasiky na samém konci léta (20.8. – 22.8.). Je to sice pfies celou
republiku, ale zase se to vyplatí. B˘t v Trutnovû na fesÈáku, znamená b˘t
pofiádn˘ rocker. Zvlá‰tû, kdyÏ leje, v‰ichni jsou od bahna, ale blaÏen˘. TakÏe
co se chystá? Plexis, MIG 21, Znouzectnost, ·um Svistum, David Koller, Hud-
ba Praha, Vypsaná fixa, atd. atd. atd. atd. atd. www.openair-trutnov.cz

Lucie Sakastrová, Lenka Housková

Tři a půl hodiny bodání jehlou PROROCKUJTE SE 
LETO·NÍM LÉTEM
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Literární veãer SUD: Setkání s Václavem Bûlohradsk˘m
V polovinû mûsíce kvûtna k nám do SUDu
zavítal filosof a sociolog Václav Bûlohrad-
sk˘. Toto setkání s ním bylo v mnohém
v˘jimeãné. Na cestû z Itálie, kde profesor
Bûlohradsk˘ pÛsobí, po dvacetipûti letech
boural, resp. byl nabourán. Nemûlo to
v‰ak v Ïádném pfiípadû negativní vliv na
kvalitu jeho vystoupení. Jak nám pozdûji
fiekl, moÏná i to bylo dÛvodem, proã ‰krtl
pfiipravenou pfiedná‰ku o globalizaci a my
jsme se tak stali prvním publikem, se kte-
r˘m se podûlil o svou odpovûì na otázku
po identitû západní civilizace. Otázka po
tom, co je nám ze v‰eho nejvlastnûj‰í je i
otázkou toho, jak se chovat k civilizacím,
kter˘mi nejsme. 
„Sedíme u ohnû v chladn˘m vesmíru a
kaÏd˘ pfiiná‰í svou pohádku ze své kultury
a vypráví ji. V kaÏdé nûco je, nûjaké jádro,
které máme spoleãné a které je krásné.
Ale jakmile se najednou mezi tûmi pohád-
kami vytvofií ten nepomûr, a to je právû to,
co ti neokonzervativci chtûjí: oni v‰ichni
vyprávûjí pohádky, jenom my ne.“ 
Vedle nastínûní tfií základních profilÛ
západní civilizace, které tvofiili osu této
pfiedná‰ky,  poloÏil sobû i nám otázky
smûfiující k uvûdomûní si kulturního kon-
textu, kter˘ spoluutváfií na‰e Ïivoty. Je
kapitalismus skuteãnû tím nejlep‰ím moÏ-
n˘m systémem, ve kterém je moÏné Ïít?
Jsme schopni (a ochotni) na‰i kulturu pro-
sazovat, nebo ji mÛÏeme pouze sdílet?
Nejsme schopni ji pouze sdílet?  
Veãer probíhal takfika “interaktivnû“, profe-
sor Bûlohradsk˘ zakomponoval prÛbûÏné
dotazy do své pfiedná‰ky takov˘m zpÛso-
bem, Ïe její plynulost i neformální atmo-
sféru je‰tû umocnil a navíc nechal vynik-
nout ve tûchto souvislostech tfii profily
západu, západního my‰lení, které ãasto na
základû tûchto dotazÛ demonstroval. Jeho
my‰lenky sr‰ely z pódia jako jiskry, aby
kaÏdému pfiítomnému osvûtlili nové úhly
pohledu, nové souvislosti, ãi ty staré v
novém svûtle. Právû slÛvko „nové“, které
oznaãil jako apokalyptické, je pro na‰i kul-
turu charakterické. Jasnû viditelné je to v
reklamách, kde je nám nabízeno  nûco
nového, co vyfie‰í na‰e staré problémy.
Oãekávání fie‰ení od budoucnosti, nûjaké-
ho koneãného fie‰ení, je právû v perspekti-
vû lineárního pojetí dûjin – mnoh˘m jin˘m
kulturám tak vzdáleného – rysem prvního
profilu: VÛle k apokalyptiãnosti. PfiiãemÏ
apokalyptiãnost (od fieckého apokalyptein
– odkr˘vat, odhalovat) souvisí jak se sna-
hou v‰e odhalit, vidût a bezezbytku pocho-
pit tak s antick˘m pojetím pravdy (alethe-

ia) jako odkrytosti. 
Druh˘m profilem je strach jako opora
rozumu. V Platónovû dialogu Gorgias stojí
Sokrates pfied masou, kterou potfiebuje
zkrotit, dostat na svou stranu. Sokrates
„bojující proti pohádkám fieckého kmene“,
sám jednu pohádku vypráví, pouÏívá
m˘tus o pekle, aby nasmûroval masu k
tomu, co je dobré a rozumné. Není od vûci
poznamenat, Ïe „cel˘ západní popis pekla
je platónského pÛvodu“. Ve skuteãnosti
jde o politickou ideu, v na‰í kultufie hlubo-
ce zakofienûnou. 
„Pohádky jsou nebezpeãím v tom, Ïe se
zaãínají stávat státem, mocí politickou,
hegemonií, a tak se staly nebezpeãn˘mi, a
jakmile se stanou státem, tak se tváfií jako
skuteãnost, tak se tváfií jako ne-pohádka,
tak se tváfií jako pravda. A to právû vyvolá
tu reakci té síly, té pravdy jako morální
kategorie, kdy se ty pohádky zaãnou
dekonstruovat. Ne proto, aby se zniãili, ale
aby se jim vrátil ten status pohádek.“
KdyÏ pfiijmeme pravdu jako morální kate-
gorii, je to, jak se domnívá Nietzsche, pro-
blém. Tak mÛÏeme charakterizovat rozpor
v na‰em evropském my‰lení, protoÏe bez
pohádek nemÛÏeme Ïít a zároveÀ je musí-
me odhalovat. Pak „si toho, co poznáváme
neceníme, a to, co si nalháváme, si cenit
nesmíme.“ V tomto svûtle se je tfieba ptát
po pravdû, jejím  pÛvodu a podstatû. 
„Pravda je urãité chování k na‰im pohád-
kám. V kaÏdé kultufie najdete vÏdy tuto
kategorii pravdy. Já Vám budu vyprávût
jeden pfiíbûh, Indián Kfiovisko, v Hemming-
tonovû sbírce indiánsk˘ch pfiíbûhÛ. Kfiovis-
ko byl od zaãátku nepokojn˘ indián a
pofiád chtûl, aby se mu zjevil bÛh, indián-
sk˘ bÛh. A tak jednou sebral tfii buvolí hla-
vy, lebky tfii buvolí, a vláãel je do nejvy‰‰í-
ho kopce, aby tou námahou a tím stra‰-
n˘m vyãerpáním ukázal tomu bohu, Ïe mu
na tom záleÏí. Vy‰el na tu nejvy‰‰í horu a
volal k tomu bohu: ‚Skoãím do té propasti,
kdyÏ se mi nezjeví‰! ’ Indián Kfiovisko. A v
tom najednou se podívá a ty buvolí hlavy
se na nûj usmívaly a byly zase pln˘ a on si
fiíká: ‚Tak se mi zjevil bÛh.’ Ty lebky uÏ zase
byly krásn˘ buvolí hlavy, Ïiv˘… a vracel se
domÛ spokojen˘. A pfiijde, a tam to vypráví
tomu indiánovi náãelníkovi a celému kme-
ni. A oni fiíkají: ‚Kfiovisko, ty jsi se prostû
tak u‰tval tím stoupáním do kopce, Ïe jsi
mûl prostû halucinace.’ A to my jsme
tomu Platónovi nefiekli. Tady je nûkde ta
základní chyba. KdyÏ se ten Platón po tûch
spekulacích vrátí, Ïe jo, nûkam, tak mi
jsme mu nefiekli: ‚Platón, to jsi mûl prostû

takov˘ halucinace s tûma idejema! ’ My
jsme mu to nefiekli, Ïe jo. A on ten plato-
nismus pfies to kfiesÈanství se stává tou
stra‰idelnou silou.“ 
Zde je podstatné zmínit ná‰ vztah k smys-
lu, ãímÏ se dostáváme k profilu tfietímu –
realismu. Kolik toho o nás fiíká lísteãek z
ãistírny, na kterém stojí, Ïe „nûkteré skvrny
se nedají vyãistit bez poru‰ení podstaty lát-
ky“? V‰echno se na západû mÛÏe stát vel-
kou otázkou. Jak se stane, Ïe slova, která
mají smysl, se vyprázdní? A jak se znovu-
obnoví? A jak vzniká nûco nového, nová
epocha, napfiíklad ve filosofii?
„V ãem byl obrovsk˘ úspûch scholastikÛ?
Ne, vÏdyÈ je to neuvûfiitelné, Ïe se vlastnû
podafiilo propojit, to co si povídali fieãtí
gayové na sv˘ch party s kfiesÈanskou eta-
pou, nebo se star˘m zákonem v podstatû.
VÏdyÈ to je neuvûfiitelné! To je úplnû jiná
atmosféra, pitky a najednou se to propojí.
A najednou se to ãte v úplnû jiném kon-
textu. To nové se ve filosofii obyãejnû
manifestuje tak, Ïe se prudce aktualizují
urãité aspekty toho kánonu.“
To, co bychom oznaãili za novou epochu,
objevn˘ pfiístup spoãívá právû ve schop-
nosti vytváfiet kontexty s vûdomím rozpo-
rÛ. Právû roztrÏenost vûdomí, která spoãívá
v tom, Ïe „to, co jsme si mysleli, Ïe je jed-
noduché, je ve skuteãnosti zalátané, se‰i-
té“ nás vede k ãtvrtému profilu, kter˘ je
pouze stínov˘m profilem a je spoleãn˘
v‰em tfiem pfiedchozím, totiÏ otevfienost
vÛãi rozpornosti. MÛÏeme tedy prosazovat
na‰e hodnoty jako „jednoduché“ a nejlep-
‰í, kdyÏ jsou ve své podstatû zalátané?
Máme „b˘t patrioty civilizace“?  MÛÏeme
tyto profily hájit válkou, nebo je sdílet u
ohnû v chladném vesmíru? B˘t otevfien˘
vÛãi rozpornosti znamená neÏít ve virtuál-
ních ãi fale‰n˘ch svûtech, které si vytváfií-
me, kter˘mi jsme schopni zotroãit nejen
sami sebe, ale i druhé. Proto si je tfieba
pamatovat, Ïe: „Skuteãnost není nikdy
nûco pfied námi, je vÏdy nûco mezi námi.“ 
My‰lenky a pfiístup Václava Bûlohradského
vrhají nové svûtlo na vûci kolem nás,
nenechají Vás chladn˘mi, pfiimûjí Vás uva-
Ïovat jinak – aniÏ by jste je museli pfii-
jmout. Ale také je nemÛÏete jednodu‰e
bez pfiem˘‰lení odmítnout, pokud se
vûdomû nespokojíte s povrchními odpo-
vûìmi.  

Pfiemysl Jefiábek, student Teologické fakul-
ty Jihoãeské univerzity

PÛvodní hru Lenky Lagronové Terezka,
nastudovaly studentky Teologické fakulty
pod reÏijním vedením Jifiího ·estáka.
Terezka - zdrobnûlina jména Sv. Terezie, je
pÛvabná divadelní hra zachycující krátké
okamÏiky Terezie z jejího fieholního pobytu
v klá‰tefie Karmel.
Karmel je pou‰È. Îivot mlãení a samoty,
"pou‰tû", kde pomocí modlitby a rozjímání
ãlovûk hledá svého Boha. KdyÏ ve sv˘ch
patnácti letech (na zvlá‰tní pfiímluvu od
papeÏe), pfiichází hledat i Terezie, setkává
se zde se sv˘mi dvûma star‰ími sestrami,
AneÏkou (pÛvodnû Pavlínou) a Marií. Iluze
dfiívûj‰ího citového vztahu, studená lidská
"samota", je v kontrastu s její radostnou
dûtskou myslí a "teologick˘m" postojem. 
S urputností jí vlastní, trpûlivû sná‰í ve‰ke-
ré nesnáze a navzdory "zaÏit˘m" náboÏen-
sk˘m praktikám Karmelu si vytváfií cestu
vlastní:
Tváfií v tváfi vlastní neschopnosti dosáh-
nout svého Ïivotního cíle, uznává svou lid-
skou slabost a nedokonalost jako pfiedpo-
klad k dosaÏení bezprostfiední blízkosti
Boha, ke "svatosti." Na své chyby a nevlíd-
né prostfiedí Karmelu se dívá s radostí,
protoÏe ví, Ïe BÛh miluje to co je malé,
slabé a co se neleskne, právû to zahrnuje
BÛh sv˘m milosrdenstvím. Tímto zpÛso-
bem se Terezie osvobozuje sama od sebe,
s otevfien˘ma oãima pohlíÏí na Ïivot, pfie-
dev‰ím jeho temné stránky, nemá strach
ze sv˘ch osobních neúspûchÛ, poráÏek
apod.

Magdalena: Poãkejte. ZÛstaÀte tu, prosím.
Já mám strach. BÛh se na mû zlobí.
Pomozte mi, prosím, prosím, prosím.
Pomozte mi.
Terezka: Pojì ke mnû! Pojì ke mnû. (Sed-
ne si a zpívá). Fais dodo, calin moc petit
frére, fais dodo, t_auras du lolo. Tohle
nám zpíval tatínek, kdyÏ nás houpal na
kolenou.
Magdaléna: Vás houpal tatínek na kole-
nou?
Terezka: Vás ne?
Magdaléna: Ne.
Terezka: BÛh není takov˘ jak si myslíme,
není Magdaléno. Kdybych udûlala v‰echna
moÏná provinûní, v‰echny hfiíchy svûta 
a kdybychom je vzaly a hodily je do jeho
milosrdenství ... nic by to nebylo. Bylo by
to jako kapka vody v Ïáru ohnû.
Magdaléna: JenÏe vy jste Ïádn˘ hfiích neu-
dûlala.
(Tereza zaãne znovu zpívat, objeví se
AneÏka, Magdalena uteãe).
AneÏka: Tu nám pfiece zpíval tatínek.
Copak tys neãetla ten dopis? (AneÏka se
vrací). Au. Bolí.
Obû stfiídavû: Terezko! AneÏko!

Terezka: Mohla bys mi sem poloÏit ruku?
AneÏka: Co to je?
Terezka: Srdce. Tatínek umfiel, viì?
AneÏka: Ano.
Zvuk: Hospodine, mé srdce se nevypíná,
nevyvy‰ují se mé oãi, neÏenu se za velik˘-
mi vûcmi, pro mû nedostiÏn˘mi. Spí‰ jsem
uklidnil a uti‰il svou du‰i, jako dítû na mat-
ãinû klínû, jako dítû, tak je má du‰e ve
mnû.

Nejvy‰‰í velkomyslnost karmelitánky spoãí-
vala podle tehdej‰ího názoru v tom, ãinit
zadostiuãinûní BoÏí spravedlnosti, pfiiãemÏ
se nabídla jako dobrovolná obûÈ Bohu za
BoÏí tresty, které si hfií‰níci zaslouÏili. Tako-
v˘ názor vedl k velk˘m tûlesn˘m i duchov-
ním umrtvováním. ProtoÏe duchovní umrt-
vování snadno unikne zrakÛm a uznání
druh˘ch, obracel se zfietel stále více k
umrtvování tûlesn˘m. Ostnat˘ kfiíÏek a
biãování kopfiivami byly ve veliké váÏnosti.
Vûfiilo se, Ïe se tím Bohu pfiiná‰ejí obûti.
Terezie nevypoãítává BoÏské spravedlnosti
obrovsk˘ poãet umrtvování, kter˘mi se jep-
ti‰ky vyãerpávají a znepokojují. V jejich
oãích dostaãí "prost˘ pohled lásky", aby
tuto spravedlnost vyrovnal. Nenápadnû,
tím, Ïe pfievrací zavedené zvyklosti, dot˘ká
se Terezie Ïivotního nervu sv˘ch duchov-
ních sester: motivace jejich povolání. Ona,
nejmen‰í z posledních, zdaleka nejmlad‰í
ãlen komunity, otevfienû popírá jistou tra-
dici Karmelu, staví do pochybnosti jejich
povolání a dobré svûdomí, kdyÏ se na
základû svého úsilí a umrtvování zafiazují
jako farizeové v podobenství mezi "spra-
vedlivé" a chtûjí se vyvy‰ovat nad hfií‰níky.
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Podle knihy Jean  Francois Six - Malá Terezie
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Tak trochu iny festival…
Koncom aprila sa v uliciach a divadel-
nych priestoroch Divadla SUD a Maleho
divadla akosi castejsie ozyvala nemcina.
Pricinou bol uz treti Medzinarodny festi-
val nemecky hovoriacich divadiel. Zda
sa, ze so zaujmom o inscenovanie diva-
delnych hier v nemeckom jazyku  rastie
rok co rok aj odvaha vysporaduvat sa 
s doposial neznamymi autormi a temami.
Inovativnych, neklasickych inscenacii
bolo na tohtorocnom festivale v Ceskych
Budejoviciach hned niekolko. 

Od bezutesnej reality ku snu a iluzii ?
Prekvapenim festivalu boli mladi diva-
delnici z Berlina, ktori poetiku Güntera
Eicha prerozpravali jazykom blizkym
dnesnemu divakovi. Predstavenie “Träu-
me” (Sny)  jemnou stylizaciou slova, tan-
ca a hudby nacrtlo  traumy a strach clo-
veka z vojnoveho obdobia, ale aj brutali-
tu a teror dnesnej medialno-virtualnej
civilizacie.  Na pozadi tejto bezutesnosti
sa vynimala risa  snov, iluzie a poetiky. 

Divadlo slova…
Takto by sa mohlo pomenovat vecerne
citanie kratkych textov Wolfganga Bor-
cherta a Heinricha von Kleista studenta-
mi z Regensburgu. Na otvorenej scene
sa pomocou starodavnych rekvizit nahle
pred ocami divakov premienali na her-
cov a ti zotreli rozdiely medzi hladiskom
a javiskom. Na konci sme boli vsetci her-
cami v divadle svet…. 

Co dokazu kostymy…
V kategorii studentskeho divadla zvitazila
hra “Kleider machen Leichen” (Saty
robia mrtvoly), rakuskeho dramatika a
zurnalistu Herberta Bergera. Zinscenovali
ju germanisti z Olomouca.  Jednoduchy
pribeh manzelskeho paru sa rozhodne
podvodom ziskat dochodok zosnulej
vdovy Wirtzovej. Pan Kurt, podrobeny
manzelkinmu diktatu sa pravidelne
jeden krat do mesiaca musi proti voli
preobliect za starucku zenu, aby mohol
zinkasovat jej pekny dochodok az nako-
niec v tuto nahovorenu rolu uveri a ta
ho ako cira projekcia privedie do hrobu.

Laickymi hereckymi vykonmi a s lahkos-
tou podana rodinna tragedia bola zial
trpkou metaforou rakuskej nachylnosti 
k chytrackosti a konzumu. 

Este jedno predstavenie…
“Die Mädchen aus Viterbo” (Dievcatka 
z Viterba), jedno z dvoch ocenenych
skolskych predstaveni stoji este isto za
zmienku. Gymnaziu v Jihlave sa podarilo
zivo navodit pochmurnu atmosferu
“eichovskeho” vojnoveho obdobia, 
v ktorom sa prelinaju dva od seba neza-
visle, a predsa svojou bezvychodiskovos-
tou prepojene osudy a sice zidovskeho
dievcatka, ktore sa pocas vojny ocitne 
v temnote pivnic a napriek mlademu
fyzickemu veku ma mentalny vek stare-
ho cloveka. Na druhej polovici javiska
vsak paralelne mozme sledovat  podob-
nu zivotnu situaciu u mladych dievcat 
z Viterbo, aj ked v uplne inom casopries-
tore.

Alexandra Pribisová, studentka Evropské 
Ïurnalistické akademie ve Vídni a tetrologie
Vysoké ‰koly múzick˘ch umûní v Bratislavû


