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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Zelenû oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Petr ChudoÏilov:
Brzy, jazyk, naz˘vati

¤eã nevûzí v ãlovûku, n˘brÏ naopak ãlovûk v fieãi. Duch není
pfiítomen v já, n˘brÏ mezi já a ty. Martin Buber

ProtoÏe se Ïivím psaním, jazyk je pro mû tím, ãím je truhláfii ponk a hoblík. Pfied
druhou svûtovou válkou se v mém rodném Prostûjovû mluvilo ãesky, nûmecky,
hanáck˘m dialektem a jidi‰. Mnozí obyvatelé mûsta se snadno pohybovali ve v‰ech
ãtyfiech fieãech. Narodil jsem se v malém ãinÏovním domû, na zakázku
vyprojektovaném a postaveném m˘m otcem, jehoÏ matefi‰tinou byla ru‰tina. Pro
chleba a mléko jsme chodili do obchÛdku za rohem, anebo rovnou k pfiíbuzn˘m na
blízkém venkovû. Na‰e rodinná lékafika perfektnû ovládala rodinnou anamnézu,
byla u mého porodu a v‰ech dûtsk˘ch nemocí. Noviny z trafiky nosil ná‰ pes. Útuln˘
osobní svût se rychle rozpadl: vyhlazení ÎidÛ, vyhnání NûmcÛ, komunistick˘ puã.
K destrukci spoleãnosti a jejího obrazu, jazyka, pfiispûla televize. Promlouvala fieãí,
v níÏ ãlovûk sice rozumûl kaÏdému slovu, ale smysl to nedávalo. Pro chleba se uÏ
nechodilo do obchÛdku, ale do sámo‰ky, rodinnou lékafiku nahradil obvoìák, jenÏ
se úvodem ptával, jak se jmenuji, mléko uÏ neputovalo na stÛl ve smaltované
konviãce anebo sklenûné láhvi s vyraÏen˘m znakem mûsta, n˘brÏ v igelitov˘ch
pytlících. ·kolní definice Vûta je napsaná nebo vyslovená my‰lenka byla pro smích,
v‰ichni dávno vûdûli, Ïe myslet a mluvit jsou zpravidla dvû úplnû rÛzné vûci. Bûhem
vojenské prezenãní sluÏby jsem nasákl expresivním jazykem, vyjadfiujícím hnus,
beznadûj a ãekání. „Na vojnû se nedûkuje,“ pouãil mû frajtr hned první den.
V emigraci jsme se Ïenou na‰im ãtyfiem dûtem po mnoho let kaÏd˘ veãer ãetli ãeské
kníÏky, fiekli jsme jim, Ïe jsou moÏné krásnûj‰í jazyky, ale jenom jeden, ãe‰tina, je
jejich matefi‰tinou, tak jako kaÏd˘ ãlovûk má jenom jednu matku, která mu dala
Ïivot. Znám krajany, ktefií mají vlastenectví plná ústa, ale své dûti ãe‰tinû nenauãili.
Jeden star˘ ‰v˘carsk˘ uãitel mû kdysi naléhavû upozornil, Ïe bránou ke v‰em cizím
jazykÛm je rodná fieã, v níÏ je ãlovûk doma. V‰echny moje dûti mluví ãesky
bezvadnû a bez cizího pfiízvuku. Nûmãina, francouz‰tina, angliãtina, ‰panûl‰tina a
dal‰í jazyky jsou pro nû samozfiejmostí. Nauãil jsem se sice slu‰nû nûmecky, ale mÛj
psan˘ projev postrádá ‰mrnc. Moje ãe‰tina po pûtadvaceti letech koroduje, je to tím,
Ïe nefrekventuji a neoÏivuji celou nûkdej‰í slovní zásobu. Jazykem, resp. jazyky se
zab˘vám mnohem intenzivnûji neÏ kdysi dávno v pÛvodním domovû. Obohatil
jsem se o fiadu idiomÛ z cizích zahrádek, je to mÛj osobní jazyk, vyhovuje mi,
myslím, Ïe i zde platí kulináfiská svoboda obsluÏ se tam, kde ti chutná. Moji stafií
ãe‰tí pfiátelé sice nûkdy chválí archaickou kvalitu, jiÏ jsem pr˘ zachoval své
matefi‰tinû, ale obávám se, Ïe dopadnu jako onen básník z Chrámu a tvrze Pavla
Eisnera: jeho fieã se stále více podobá cizokrajné rajce, jíÏ se bude kochat jen
hlouãek zasvûcen˘ch ornitologÛ. Je dokonce moÏné, pí‰e Eisner, Ïe bude tfieba
znaãného úsilí básníkova, aby se vyjímal jako sliãná rajka a nikoli jako kuriózní a
ponûkud trapn˘ ptakopysk, jako tvor reziduální a pfieÏívající, kterého pfiíroda
zapomnûla vyhladit.
V Basileji si tu a tam kupuji na stánku Lidové noviny, dfiíve zde prodávali Rudé
Právo. Nûkteré fejetony Ludvíka Vaculíka ãtu se stejnû satanick˘m potû‰ením jako
kdysi kousky z pera Jana Klimenta. Témûfi v‰echny ãeské noviny mi pfiipadají
provinãní s nábûhem na bulvár, jsou psány jazykem, za nûjÏ ‰koláci dfiíve dostávali
v hodinách slohu pûtku, dokonce i rozdíl mezi ypsilonem a mûkk˘m i se zdá b˘t
pfiekonan˘m pfieÏitkem. Internet nepouÏívám, na zmáãknutí tlaãítka vyplivne
informaci, jeÏ je pouÏita a v zápûtí zapomenuta, aniÏ by si ji ãlovûk trvale osvojil,
moÏná to pfii dne‰ní informaãní explozi ani jinak nejde, Také je mi nepfiíjemná
pfiedstava ‰ikovného patnáctiletého hackera anebo policajta, pfiehrabujících se v
mém intimissimu. V‰imnul jsem si, Ïe internet se mÛÏe stát nepfiíjemnou závislostí,
podsunující dva míjející se jednosmûrné proudy pseudoinformací místo komunikace.
Îivot ve virtuální realitû mû neláká. Pí‰i na kuffiíkovém psacím stroji vyrobeném v
Sarajevû, nûkdy sáhnu po svojí redakãní underwoodce z roku 1925, koupil jsem ji
kdysi po likvidaci Literárních novin za 70 korun, po 81 letech provozu je pofiád je‰tû
funkãní. Zásobu prÛklepového papíru mám do konce Ïivota, problémem zaãínají
b˘t tfiináctimilimetrové pásky do psacího stroje, vozím si je jednou za rok z Prahy.

Miluji knihovnu,  jiÏ jsme se Ïenou vybudovali za 34 let spoleãného Ïivota, nûkteré
svazky mají úÏasnou osobní historii. Nûkdy zapomenu a hledám v regálech knihy,
o nûÏ jsme pfii‰li emigrací. Inu, ptakopysk!
Mobilní telefon jsem dal pryã po nûkolika mûsících úvah, co si s tím poãít. K
degeneraci vztahu ov‰em mÛÏe pfiispût i docela obyãejn˘ konvenãní aparát s
pevn˘m pfiipojením, pfied lety jsem protelefonoval dlouhé veãery s krajanem, kter˘
mi live zÛstal cizím ãlovûkem stejnû jako já jemu, nikdy jsme se nenauãili b˘t
skuteãnû spolu, reálná existence naprosto neodpovídala vybudovan˘m pfiedstavám
a konstrukcím. Orientovat se v digitálním svûtû nebude urãitû jednodu‰‰í neÏ tomu
bylo doposud. „PromiÀte, jak se dostanu do Hor‰ovského T˘na?” zeptal jsem se
kdysi z auta staré venkovské báby na silnici. Hledûla na mû nechápavû. „Hor‰ovsk˘
T˘n?“ vrtûla hlavou. „Von myslí Tejno,“ pouãila ji zku‰enûj‰í, svûta znalej‰í druÏka
a pfiátelsky mi vysvûtlily cestu, V Tejnû jsem byl za deset minut.

Oti‰tûno se svolením autora a Revue Prostor.
***

Lenin z Popradu v cizích sluÏbách

Vladimír Cícha se vypravil z Vancouveru do Seattlu, kde kromû jin˘ch pozoruhodností
na‰el i tohoto pfies pût metrÛ mûfiícího velikána, kterého pro na‰e noviny vyfotografovala
Hana Lenská. Podrobnosti naleznete na stranû 8.


