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KLUBOVÁ PUTNA
Večer se sci-fi – květen + úvodník

Jak už to poslední dobou bývá, sešla se hrstka
pozůstalých z klubu v obvyklou dobu na obvyklém
místě. ZT pobyl ovšem poměrně krátce, takže jsme
všechno podstatné museli odbýt v první hodině
srazu. Poté už následovalo klasické nezávazné klá-
bosení, v jehož průběhu jsme probírali i možná té-
mata naší příští soutěže. Prozatím jsem nic
zvláštního nevymysleli, takže vás budu informovat
v některém z příštích čísel. v souvislostí se soutěží
jsme se zamysleli i nad současným ročníkem, který
nás poměrně příjemně překvapil. Nejen, že zájem
autorů proti loňsku vzrostl, letos byla kvalita nato-
lik vyrovnaná, že rozdíly mezi čtvrtým a desátým
místem jsou opravdu jen minimální. Ještě jednou
tímto děkujeme všem autorům, kterým v dohledné
době nabídneme letošní sborník. Objevit by se měl
někdy v létě, vše závisí zejména na vytíženosti členů
vydavatelského týmu. První z vlaštovek (které už se
nevejdou do sborníku) ostatně najdete v tomto
čísle Putny, takže můžete posoudit sami.

Z dalších řečí jsem si dělal pouze útržkovité
poznámky, takže vás s nimi seznámím jen stručně.
Kromě postupů na rychlou výrobu plošných spojů
jsme si vyměňovali názory na přesné a rychlé lámá-
ní plexiskla do tloušťky 4 mm. Samozřejmě, že
svého času se dočkala i osvědčená témata jako po-
čítače a Internet, o nich jsem si ovšem nepozname-
nal nic, takže vám o nich ani nic bližšího
neprozradím.

Dále šla řeč o televizi, zejména té satelitní, kte-
rou jeden z našich členů poměrně důkladně sleduje.
v jednom z populárně-vědeckých pořadů například
informovali o krátkých záblescích intenzivního zá-
ření gama, které se nepravidelně objevují na Zemi.
Všimly si toho některé z družic, které mají za úkol
naši planetu důkladně sledovat a zkoumat, co dělá.
Tyto záblesky jsou prý sice velmi silné, lidem prý
ale snad neškodlivé. Nu, věřte si tomu nebo ne, čas
od času přijdeme na něco, nad čím zůstává součas-
ný rozum stát.

A konečně poslední z výraznějších bloků se
soustředil na filmovou a televizní tvorbu. Údajně

technicky velmi dokonalý je film, který se jmenuje
Tor TFX nebo tak nějak. Konstruktéři, kteří tvořili
vesmírná plavidla v tomto filmu, prý odvedli vyni-
kající práci. Seriál Babylon 5 – který se prozatím
tvrdošíjně vyhýbá tuzemským televizním kanálům
– je tak oblíbený zejména pro věrohodnost pro-
středí, ve kterém se odehrává. Tedy – alespoň co se
použitých kosmických lodí i futuristických budov
týče.

Nyní jsme se konečně prokousali k úvodníku.
Jak jste si možná všimli, toto číslo Putny trochu po-
rušuje tradici (je-li možno vůbec mluvit u 6. čísla o
nějaké tradici). Vychází totiž s týdenním zpoždě-
ním. Může za to několik důvodů, ve kterých se zde
nebudu nimrat. A vlastně vám ani nemůžu slíbit, že
už se to nebude nikdy opakovat, protože
k podobné situaci dojde i v případě příštího čísla.
Ale o tom až v dalším odstavci. Také skladba rubrik
tak zcela nekopíruje předchozí čísla. Rozšířili jsme
rubriku recenzí a na oplátku jsme některé rubriky
zmenšili nebo vynechali úplně. Ze zmenšených
jmenujme červnovou hvězdnou oblohu. Hlavně
proto, že se (kromě erupcí na slunci a přeletu Miru
s raketoplánem) na obloze nic moc nedělo a ani dít
nebude. Rubriku zahraničních bibliografií výjimeč-
ně nahradil průřez pracemi dvou autorů, které se
objevily na našem trhu, a tudíž v české verzi. A
protože na bibliografii navazoval i rozhovor, ne-
najdete v 6. Putně ani ten. Zato zde najdete pokus
o oživení přehledu vycházejících knih. Uvidíme, jak
dlouho to ZT ještě vydrží. Můžeme mu třeba po-
moct tím, že mu budeme držet palce.

A konečně slibované informace o příštím čísle.
Nevyjde totiž druhou středu v červenci, ale až kon-
cem toho měsíce. Zároveň s ním ovšem vydáme i
srpnové číslo, takže jsme se zase uchýlili ke klasic-
kému triku s prázdninovými dvojčísly. Může za to
zejména období dovolených, a tedy přílišné zane-
prázdněnosti tvůrců tohoto plátku. Takže vám i
sobě přejeme příjemné dovolené a prázdniny a na-
shledanou nad pravidelnými Putnami opět od září.

-jtp-
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O Ďáblu a jiných přátelích
Jiří Brázda

„Pánové,“ zvýšil hlas postarší muž s poďoba-
nou tváří a rozhlédl se kolem stolu, „kozatá strká,
lepší to sebere.“

Oba karbaníci zvedli oči od svých karet a vý-
znamně se na sebe podívali. „Tak to sme zase
nasraný, Kápo,“ prohodil ten s páskou přes oko a
poškrábal se na svým orláku.

„Dobře, Prcku, dávej.“
Na stůl pleskl první list. „Malý děti musí ven.“
„V kulích sem silnej.“
„Tak na to se hned podívám.“
„A už blej, Prcku.“
„Z toho větry nemám.“
„Ke mně děti. A teď ty kozatý.“
„Hm, Koza píchá Kozatou.“
„Na ně plášť a zbytek mi sedí.“ Prcek položil

zbytek karet na stůl a pohodlně se opřel. „Tak se
mi zdá, že dneska vám to, chlapi, nějak nejde,“ za-
smál se.

„No jo, Smraďochu, máš recht, zase sme
v prdeli.“ Kápo si mocně přihnul z tupláku a pěnu
z vousů otřel do rukávu.

„Na největšího vola vždycky sedne největší
štěstí.“ Smraďoch hodil karty na stůl a znechuceně
posunul několik měďáků směrem k Prckovi. „Já
už dneska končim.“

„Červe,“ Kápo zvednul ruku, aby upoutal po-
zornost krčmáře. „Hoď sem ještě rundu. Tady Pr-
cek dneska platí.“

Než však stačil Prcek zaprotestovat, jeho po-
zornost přitáhla jiná věc – v krčmě se objevil nový
host. Byl to menší hoch, tlouštík k pohledání.
Malá prasečí očka se skoro utápěla v tukem pod-
litých pihovatých tvářích a pod těsnou kazajkou
byl znát kopec sádla. Stál u dveří a v rukou ne-
směle žmoulal černou čepici. Prcek se srdečně ro-
zesmál a když si Kápo se Smraďochem všimli jeho
pohledu, otočili se také ke dveřím.

„Ále,“ Kápo neskrýval své pobavení, „to sou
k nám hosti. Mladej Prďola se přišel podívat
k Úhoři.“

Veselí těch tří neušlo ani ostatním pijákům
v krčmě, a tak všichni upírali své kalné pohledy ke
dveřím. Tlouštík ještě více znervózněl, připadal si
tak hloupě, že by se nejraději propadnul do pekel.

Ale nešlo to, musel vyřídit naléhavý
vzkaz. Hlavu měl sklopenou k zemi,

ale všiml si krčmáře, když zrovna nesl tři čerstvě
natočené tupláky.

„Pane Červený,“ oslovil ho nesměle, pohled
stále upíral do země. „Tatínek vás nechá pozdra-
vovat a vzkazuje, že ještě nesehnal peníze. Ale do
konce týdne slibuje všechno splatit.“

Krčmář se zastavil a podíval se na zpoceného
mladíka. Chvíli ho pražil svým pohledem a pak
nevrle odsekl: „Jo, do tejdne. Jenže tvůj tatík, Pr-
ďolo, si asi plete tejden s měsícem. Jestli ty prachy
nebudu mít do neděle, ať si chystá funus.“ Víc se
nezdržoval a tupláky položil na stůl tří karbaníků.
„Tak mládenci,“ zašklebil se a odhalil tak děravý
chrup, „tady je to pivečko. Ještěže aspoň někdo
má čim platit.“

„Jasně, Červe. My přece nejsme žádný krysy,“
odtušil pohotově Kápo.

Pak se všichni chopili svých džbánků a když
si přiťukli, Prcek zavolal ke dveřím: „Tak Prďolo!
Na zdraví!“ Nato si zavdali pěkných pár loků a
když dopil Smraďoch, hlasitě si říhnul. Pak vstal,
vida, že tlouštík se má už k odchodu. Vyšpulil na
něj rty a zamával: „Prďolko, pa.“ A když se mladík
celý zpocený na chvilku podíval jeho směrem, při-
dal si ještě: „A pozdravuj doma starýho Prďolu a
Prdělínu.“

Tlouštík se bázlivě otočil a nervozitou si div
neukousl spodní ret. Když za sebou zavřel dveře,
celá špeluňka vybuchla hurónským řevem. Div, že
to nelomcovalo s okenicemi.

Mladík se pomalu šoural po molu a sledoval
mořskou pěnu, jak se pohupuje na malých vln-
kách. Bylo mu skoro do breku. Nikdo ho nemá
rád, každý si z něj utahuje a Kápova banda je z
nich nejhorší.

Jsou hnusný, myslel si, když vztekle skopl do
moře ztvrdlý trus, který tu s oblibou nechávala
hejna racků. Za zády se ozval smích několika drs-
ných hlasů. Polekal se a málem sklouznul z mola
do moře. Otočil se a uviděl několik chlápků, jak se
vyvalili z Úhoře. Nikdo z Kápovy kumpanie to
nebyl, ale přesto přidal do kroku. A zrovna když
otáčel hlavu zpátky, do někoho vrazil.

„Pardón, pardón,“ omlouval se hned, aniž by
se podíval, kdo to před ním stojí a instinktivně
couvnul zpátky. Tvář mu opět orosily kapičky
potu. Hlavu měl, jak jinak, sklopenou k zemi a ja-
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koby automaticky čekal na trest. Jak beránek
k podříznutí.

„Kam máš namířeno, mladíku,“ ozval se hlu-
boký hlas a ve vzduchu byla cítit síra. Žádná ocel,
ani vyražené zuby. Prďolu to zaskočilo. Muž před
ním byl v černém – alespoň tak usoudil z barvy
kalhot. Více neviděl a neopovážil se vzhlédnout.

„Domů, pane,“ vysoukal ze sebe a zas si při-
padal naprosto nemožně. Nervózně přešlápl,
protože jeho podvědomí stále ještě očekávalo ko-
panec do zadnice nebo alespoň pohlavek. Ale ani
to se nestalo. Pak si ale dodal kuráž a konečně po-
zvedl zrak, aby spatřil cizince.

Když si pomalu uvědomoval, co vidí, začal
nevěřícně kroutit hlavou. „Ne, né,“ začal křičet.
„Néééé.“ Na chvíli jakoby přimrznul k zemi, ale
zakrátko se vzpamatoval a s hrůzou za krkem se
otočil k postranní uličce a začal bezhlavě utíkat.
Úprk se však záhy proměnil v klopýtavou chůzi,
skutečná parodie útěku. Hlasitě přitom funěl, no-
hy se mu pletly jedna do druhé až se zamotaly
úplně a tlouštík se roztáhl na zem jak široký tak
dlouhý. Rukama se zapřel o chladnou dlažbu a s
hrůzou v očích se namáhavě ohlédl zpátky. Ulička
zela prázdnotou.

Ve vzduchu byla opět síra. „Nechci ti ublížit.“
Otočil hlavu zpátky a v tu chvíli si přál, aby se

stal součástí kamenné dlažby, nebo třeba i jen ne-
patrným smítkem prachu. Děsivá realita ho však
pevně přikovala k zemi a při pohledu na černé
mokasíny se mu roztřásly ruce.

„Neublížím ti,“ opakoval cizinec.
Tlouštík se stáhl kousek zpátky a neohrabaně

vstal. „Ne, nepřibližuj se. Nevěřím ti, Ďáble.“
Cizinec roztáhl doširoka své plné fialové rty a

rozesmál se. „Nemáš proč, chlapče.“ Pak zkřížil
ruce na prsou a stále se usmíval.

Z tlouštíka jakoby spadl těžký kámen a bezo-
styšně odporoval: „Nevěřím. Ďablové za úplatu
kupují duše a já ti svou nechci prodat. Zmiz!“

„Ne tak rychle, příteli. Nevíš, o co přicházíš.
Nemysli si, že nevím, co se stalo před chvílí
v krčmě u mola. Nemáš žádné přátele a každému
jsi jen pro smích,“ ušklíbl se Ďábel. „A já ti nabí-
zím přátelství.“

„Ďáblovo přátelství? Radši bych si nechal ru-
ku uřezat,“ pohrdnul tlouštík.

„Nevěříš mi, protože nevíš, co dokážu. Můžu
z tebe udělat cizince, úplně nového člověka a
všichni se k tobě budou chovat s úctou a nikdo si
na tebe už nedovolí. Dám ti bohatství – tolik pe-
něz, co si ještě neviděl za celý svůj život.“

Tlouštíka přepadly pochyby a zaváhal. „Cizi-
nec?“ zasnil se na chvíli, ale vzápětí zakroutil hla-
vou, „užíval bych si, ale jak dlouho, než bys mě
odnes do pekel.“

„Nenabízím ti nic než čestný obchod. Bohat-
ství, novou identitu, budeš mít přátele. To všech-
no je dost velká cena za to, co mi můžeš
nabídnout ty.“ Pak napřáhl proti tlouštíkovi pravi-
ci s rozevřenou dlaní a vzápětí ukázal na zeď jed-
noho z tmavých domů. Tam se utvořilo zrcadlo a
v něm se odrážely dvě postavy – vysocí muži
ušlechtilé postavy a ostrých rysů ve tváři. „Kníže z
Ribery a jeho vazal a nejlepší přítel, baron Notr-
te,“ pronesl Ďábel slavnostním hlasem a uklonil
se. „Pane, poslouchám tvá přání a rozkazy.“

Prďola se rozesmál a zatočil se dokolečka,
aby se prohlédnul ze všech stran. Pak nevěřícně
sáhl rukou na tvář toho muže v zrcadle a ujistil se,
že je jeho vlastní. v tom okamžiku se však nová
podoba ztratila a v zrcadle stál ten starý dobrý
tlusťoch s pihovatou tváří. Ten kontrast byl přímo
tragický. Přesto ještě Prďola nepospíchal a zahrál
Ďáblovu hru: „Barone, dejte mi svůj měšec.“

Ďábel sáhl pod plášť a v ruce se mu objevil
plný váček zlaťáků. Prďola už natahoval ruku, ale
v posledním okamžiku Ďábel cuknul zpátky.
„Nejdřív smlouva, jeho Jasnosti.“

Prďola se podíval na Ďábla, ale v jeho pekel-
ně chladných očích nevyčetl nic. Pak se usmál,
měšec a šlechtický titul to bylo na uťápnutého
tlouštíka z přístavu moc. „Dobrá, dej to sem, po-
depíšu ti to.“

Ďábel vytáhl ze záňadří smotaný pergamen a
husí brko. „Na smlouvě musí být krev,“ konstato-
val Ďábel. „To brko je dost ostré.“

Prďola rozmotal smlouvu a ještě naposledy se
v něm ozval červík nedůvěry: „A co tam vlastně
stojí?“

„To, co jsme ujednali: peníze, přátelství, moc,
cokoliv si poručíš...“

Prďola neváhal a ještě než Ďábel ukončil svůj
výčet, bodnul se brkem do tlustého malíčku a
vlastní krví se podepsal několika čárkami, tak jak
to už několikrát viděl u otce.

Sotva tak učinil, Ďábel mu nedočkavě vytrhl
smlouvu z rukou a zajiskřil očima: „Jsem vám
k službám, Jasnosti. Poklekl, políbil Prďolovi ruku
a pak mu do ní vložil měšec. Když vstal, opět na-
mířil pravičku a Prďola se vrátil do nového těla.
Byl knížetem a po boku mu stál baron, jeho nej-
lepší přítel a sluha.

Krása, pomyslel si Prďola. „A
teď k Úhoři, barone. Máme tam
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nevyřízený účty.“ A posilněn ďáblovou přítom-
ností po jeho boku, kurážně se vydal ke špeluňce
pana Červeného. Když se objevili přede dveřmi,
Ďábel o krok předstihl Prďolu a ukloniv se, ote-
vřel dveře. „Prosím, Vaše Jasnosti.“

Noví hosté, šlechtici, samozřejmě vyvolali
v krčmě malé pozdvižení. Špeluňka ztichla jak
kostel při kázání a každý se ohlédnul. U stolů se
rázem nešpitalo o ničem jiném.

A krčmář, ten se měl co ohánět, vida takové
nóbl hosty, ti jistě utratí nějaký ten stříbrňák.
Ihned zamířil k jednomu z lepších a zachovalej-
ších stolů a vyhnal odtud dva místní ožraly. Had-
rem setřel stůl i židle a uvedl Prďolu s Ďáblem
právě sem. „Zdravíčko, milostpáni,“ oslovil je,
nemoha si rovzpomenout na správné pozdravení
šlechty tak, jak to etiketa žádala . „Čím poslou-
žím?“

„Dej sem...,“ začal Prďola, ale Ďábel ho pře-
rušil. Vytáhl na dlani jeden stříbrný a podal ho
krčmáři: „Tady máš a neotravuj.“

Posadili se za stůl a Prďola se zachmuřil, ob-
raceje oči v sloup. „Vyhozenej stříbrňák, to máme
tolik peněz?“ zašeptal

„Kolik ráčíte utratit, Jasnosti,“ odpověděl
Ďábel naopak velmi zřetelně.

Prďola se rozzářil jako sluníčko, Ďáblu věřil
na slovíčko. Navíc si vychutnával ty pohledy
umouněných chudáků z přístavu. Před chvílí se
mu vysmáli a teď čumí na boháče. Očima sklouzl
ke stolu, kde okouněl Kápo a jeho kumpáni. Jejich
pohledy se setkaly a Prďola se hrdě ušklíbl. Toužil
po odplatě.

Ďábel se naklonil přes stůl a téměř neslyšitel-
ně zašeptal: „Vím, na co myslíte, pane, můžu to
zařídit. Jak by se vám zamlouvalo trochu je ošku-
bat v kartách?“

Prďola ihned přikývl.
Ďábel provokativně vytáhl zpod pláště měšec

a hodil ho na stůl tak, že cinkání mincí přitáhlo
pohledy všech pijáků. Pak se obrátil ke Kápovi a
jen tak ledabyle prohodil: „Rád bych si zahrál
Dvojku.“

Ti, co ještě nepřebrali a mohli vstát se oka-
mžitě přihrnuli k jejich stolu, ale záhy si udělal
místo Kápo a proklestil se až před Ďábla. „Rád si
zahraju.“

Ďábel mu postrčil židli a Kápo se usadil na-
proti němu. Okolo stolu se okamžitě rozestoupili
všichni ostatní. Jeden chladný pohled Ďábla je

však přesvědčil o jejich ubohosti a
přízemnosti, a tak se raději stáhli ke
druhé polovičce, kde seděl Kápo.

Ďábel vysypal měšec na stůl a celá krčma sbo-
rově vykřikla úžasem. „Padesát zlatých, hrajem do
posledního, vyrovnejte to.“

Kápo mrknul na Prcka a ten kvapem zmizel.
„Můžem začít, peníze tu budou hned.“

„Dobrá,“ Ďáběl položil na stůl balíček karet a
začal je míchat. Kápo se ale natáhl pro karty a se-
bral je Ďáblovi z rukou. Potom je pomalu a pečli-
vě zkontroloval, jednu podruhé protáhl mezi prsty
a když skončil s poslední, spokojeně pokýval hla-
vou: „V pořádku.“ A právě dorazil také Prcek a
položil před Kápa měšec.

Ďábel znovu karty promíchal a všichni obdi-
vovali jeho hbité prsty. Pak posunul ke středu
stolu pět zlaťáků a Kápo ihned dorovnal. Ďábel
hodil jednu kartu přes stůl, druhou otočil před se-
be: „Kulovej prcek.“ Hodil Kápovi druhou a další
otočil znovu před sebe: „Prcek Žaluda.“

Krčmou to zašumělo a Kápo zlostně praštil
do stolu. Ďábel si stáhl deset zlaťáků k sobě a při-
sunul karty Kápovi. Ten se chvíli mračil, ale jak
pomalu a pečlivě promíchával karty, po tváři se
mu rozléval úsměv. Odpočítal zlaťáky a jak se
hromádka kupila, krčmou se zvedal úžas. Mince
pak posunul levičkou do středu stolu a s jiskrou
v oku se podíval na Ďábla: „Dvacet.“

Ten nehnul ani brvou a chladnokrevně do-
rovnal sázku. Sebral dvě karty a postupně se na ně
podíval, červená sedma a osma. Prďolu přepadly
obavy, když se podíval Ďáblovi do listu, ale nave-
nek nedal nic znát. Kápo měl před sebou zeleného
krále a kluka.

Ďábel přikývl a dostal další kartu, červená de-
vítka. Kápo si také vzal kartu a otočil ji, kulový
kluk. S vítězným úsměškem pohlédl na Ďábla. Ten
znovu přikývl a dostal další kartu, červená desítka.

„Končím,“ položil karty na stůl, „červená
Čtyřka.“

Krčma ztichla do poslední myšky. Kápo po-
třeboval červeného nebo žaludského kluka na
Trojku. Pomalu sebral kartu z vrchu balíčku a
otočil ji, zelená desítka. Znovu třískl do stolu a
zlostně si odplivl. Davem se neslo šepotání, ale
jakmile Kápo přejel čumily svým tvrdým pohle-
dem, všichni zmlkli.

„Hrajem o všechno,“ konstatoval s klidem,
ale uvnitř to vřelo, jenom vybuchnout.

Ďábel teď měl určovat sázku a na něm bylo,
o kolik budou hrát. Přesto výzvu svého protihráče
bez námitek přijal a nijak se nevzrušoval tím, že
teď mohl přijít o vše, co vyhrál. Všechny zlaťáky
posunul do středu a když Kápo dorovnal svojí
hromádkou, zamíchal karty. Jedna karta pryč, dru-
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há zelená sedma, jedna karta pryč, druhá žaludský
král. Kápo poklepal prsty o stůl a mezi ně mu při-
létla karta. Další otočil Ďábel před sebe, červený
král.

„Esová dvojka, prohráls,“ usmál se povýšeně
Kápo a rukou shrábnul kopici zlaťáků. Karty ne-
chal ležet na stole rubem vzhůru.

„Blafuješ, nemáš vůbec nic,“ opáčil mu klidně
Ďábel a otočil jeho list, kulové eso a devítka a ža-
ludská dáma.

Kápo vstal tak prudce, že povalil svojí židli na
zem. Rozrazil si cestu mezi několika pijáky, kteří
tomu přihlíželi a i s Prckem a Smraďochem zmi-
zeli z krčmy. Když práskly dveře, Prďola se roze-
smál, až ho břicho bolelo. „Hospodo, zelenou a
pro všechny. Platim.“

Napjatá atmosféra byla záhy ta tam a každý
Prďolu poplácával po zádech. Krčmář za chvíli
postavil na stůl podnos se sklenkami sytě zelené
tekutiny.

Prďola zvedl jednu sklenku a plácl Ďábla do
ramene: „Tak barone, na vítězství. Na nejlepšího
přítele.“

„Děkuji, kníže, já nepiji.“
Ale krčmář, který stál opodál se ozval: „Ale

děte, milostpane, to není žádnej chlast, jen voda z
brčálu. To se tady u nás pije na zdraví.“

Tak se všichni napili. Krčmářova mysl byla už
stará, zcepenělá a nečitelná. Co řekl, tomu sám vě-
řil. Ďáblova chyba. Jakmile se napil, začal se kře-
čovitě kroutit a sotva popadal dech, vypotácel se
ven na čerstvý vzduch. Prďola si proklestil cestu

strnulým davem a vyběhl za Ďáblem. Nikdo další
z krčmy se neopovážil panstvo následovat.

Venku, když oba zmizeli v bezměsíčné noci,
se Ďábel pomalu proměnil zpátky ve svou nezem-
skou podobu. „Byl tam alkohol,“ zachrčel ztěžka.
Sršel z něj přitom oheň a kolem létaly jiskry. Pak
se změnil ve veliký plamen a rázem zmizel.

Prďola osaměl v prázdné ulici. „Počkej, teď
nemůžeš zmizet. Já ti to nařizuju, vrať se!“

Ale odpovědi se nedočkal. Chvíli tak postával
a pak si s jasností blesku uvědomil, jak je mu těž-
ko. Podíval se na své ruce a záhy pochopil. Kníže
byl pryč, byl uvězněný zas ve svém starém tlustém
těle. Bylo mu zle a smutno. Ale věřil, že zítra se
Ďábel vrátí a zase si budou spolu užívat. Vydal se
tedy pomalu domů, míjel špinavé domy páchnoucí
rybinou a vzpomínkami se ještě toulal v krčmě ve
chvíli, kdy Kápo přišel o všechny peníze.

Peníze, napadlo ho, všechny tam zůstaly. Ale
co, čert je vem. Ďábel jich má spousty.

A jak tak šel a přemýšlel, ani si nevšiml, že mu
cestu zastoupily tři postavy.

„Prďolo, Prďolo, dneska je hodně špatnej
den a ty se tu takhle couráš po nocích,“ ozval se
Prďolovi dobře známý hlas. „To neděláš dobře.“

Ale na útěk bylo už příliš pozdě a příliš těžko.
Malého tlouštíka obklopil Kápo se svými kumpá-
ny.

„Ďáábléé!!!“
A Prďola dostal tak přes držku, jako ještě ni-

kdy.

©1998 Jiří Brázda
Povídka ze soutěže Nejlepší přítel člověka
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KNIŽNÍ PUTNA
Mezi prasaty

Otupen americkým vychvalováním jsem začal
přeskakovat už i poutače na obálkách knížek vy-
cházejících u nás. A v tomhle případě jsem možná
neudělal dobře. Netěšil bych se totiž
na klasický anglický horor, takže bych
nebyl zklamán tak, jak jsem nakonec
byl. Opravdu se jedná o „obskurní,
temně fantastické dílko“, jak je uve-
deno na zadní straně obálky. Bohužel
se pohybuje natolik na hranici hororu
a romaneta, že se nedá vychutnat ani
jedno, ani druhé.

Je vidět, že autor se vyzná ze-
jména v oblasti hororu, protože tyto
úseky opravdu dokážou zapůsobit
natolik, že vám přinejmenším naskočí
husí kůže. Fantastická sekce ovšem
znatelně zaostává. Nesmíme
samozřejmě zapomínat, že tato knížka se poprvé
mezi lidmi objevila před 90 lety. Nicméně i tak na
mě působí snové úseky poněkud strojeně, neu-
měle.

Příběh podivného domu kdesi na irském
venkově, mohutné stavbě, kterou obývají pouze
dva lidé, by sám o sobě stačil na román. Dobrý

hororový román. O to víc, že
k tajuplnému příběhu přistupujeme
prostřednictvím dvou gentlemanů,
kteří objeví tajuplný rukopis až
v době, kdy z domu zbylo jen pár
hromad kamení a kdy se do jícnu
tajuplné propasti řítí vodopád
napájený ponornou řekou.

Kdyby zůstal Hodgson u čistě
hororového příběhu, byl bych
spokojen. Takto mohu jen krčit
rameny a utěšovat se tím, že 170
stránek není zase tak mnoho.

A proč Život mezi prasaty?
Vidíte, málem bych zapomněl.

Hlavním tajuplným protivníkem odvážného gen-
tlemana je totiž jakýsi kříženec člověka a vepře.
Přesněji řečeno, desítky takových kříženců.

William Hope Hodgson: Dům na rozhraní. Překlad: Jana a Jan Jam Oščádalovi. Obálka: Karel Soukup. AF167, Brno,
1997, 170 str. 99 Kč.
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Život je šachová partie
Alespoň v jedné z povídek českého výběru

z díla G. R. R. Martina. Stejně jako při všech před-
chozích setkáních s pracemi tohoto
spisovatele, i tentokrát získáme
pestrou paletu příběhů ze žánru
fantasy, sci-fi i hororu. Martin ve
svých povídkách předvádí, že se
dokáže vyrovnat s atributy symbo-
lizujícími ten který žánr natolik dobře,
že si snad ani nemůže nikoho
znepřátelit.

Na zahřátí dostaneme
pohádkovou fantasy v pustinách, ve
které nás samozřejmě čeká nějaké to
ponaučení. Spolu s ním zde ovšem
najdeme i zajímavou kresbu postav i
prostředí, ve kterém se pohybují.
v postavě čarodějnice Alys Šedé by snad ekono-

mové mezi námi mohli najít znaky
tržního hospodářství, protože Alys –
jako správná podnikatelka – pracuje

ke všeobecné spokojenosti pro všechny strany.
Mlhy zrána klesají do hlubokých údolí, aby se

skryly před všetečnými slunečními
paprsky. To vše na blíže neurčené
planetě, kde údajně řádí tajuplní
tvorové. Jednou provždy se rozhodne
záhadu vyřešit dobře připravená
jednotka „lovců“, která z turistického
ráje opředeného nádechem strachu a
tajemství udělá další z řady tuctových
planetek, které nestojí ani za zmínku,
natož za návštěvu.

A můžeme přejít k další fantasy –
Ledovému drakovi – který přilétá se
zimou a který svým ledovým dechem
přináší zemi mráz. Přilétá stále dříve a
setrvává stále déle, a to vše jen kvůli

dívence, kterou si oblíbil. Nakonec je za ni dokon-
ce ochoten nasadit život. Ledově křehký příběh
zaujme svou poetičností i psychologií hlavní po-
stavy, která se tak trochu vymyká lidským měřít-
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kům. Ale kdyby tomu tak nebylo, asi by neměl
autor o čem psát.

Nečekaná variace probíhá v čase, ve kterém od-
strkovaný ušlápnutý chudáček postupně ničí ži-
voty svých bývalých šachových spoluhráčů.
Nechápe ovšem to, co pochopí náš hlavní hrdina.
Nikdy není totiž naposledy, takže je velmi obtížné
určit, kdo se směje nejlíp.

Lehce tajemná Zavírací hodina přináší na scénu
tajuplný předmět, který se bohužel nakonec do-
stane do nepovolaných rukou. Jak je totiž pro

Ameriku typické, v podstatě vše nějak souvisí
s auty. Ani tato povídka není žádnou výjimkou.

Portréty dětí přinášejí na scénu opět moc vý-
tvarných děl působit na člověka. Zde spolu se
stárnoucím spisovatelem prožíváme chvíle osa-
mění, které samozřejmě něco přeruší. Samozřej-
mě, že obrazy, které posílá uražená malířka svému
otci. Dává mu tak vzpomínky, lásku, moudrost i
strach. Ten samozřejmě až nakonec, jak už to u
hororů chodí.

George R. R. Martin: Nečekané variace. Překlad: Jana a Jan Jam Oščádalovi. Obálka: Julie Bell. AF167, Brno, 1997,
193 str. 129 Kč.
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S rohem i bez rohu
Poslední jednorožec hodně dlouho neví, že je

poslední. Teprve když mu to dojde, vydá se hledat
své příbuzné, kteří zmizeli neznámo kam. Cestou
samozřejmě zažije nejedno dobrodružství a najde
si i pár souputníků, nakonec samozřejmě vše do-
padne tak, jak se dá v pohádkách čekat. Zlo do-
stane na p... pamětnou a dobro odejde hrdě
středem.

Autor kromě děje vybrušoval i
jednající postavy. Poměrně dovedně
se mu daří znechutit čtenáři
roztěkaného motýla blábolícího páté
přes deváté i vůdce loupežníků,
který si na sebe vymyslel desítky
oslavných balad. Kladní hrdinové
nejsou běloskvoucí ani nádherní, čas
od času se dopustí něčeho, za co je
nemůžeme mít rádi, nakonec ovšem
vždy úspěšně splní to, co od nich
okolí i čtenář očekává. Osobnost
jednorožky je dostatečně cizí, což
vyznívá zejména ve chvílích, které
musí tento nesmrtelný tvor trávit
v lidském těle. Tehdy si totiž začne uvědomovat,
jaký je vlastně život a svět lidí. Nemusíte se ale
bát, brzo ji to totiž zase přejde.

Tuto knihu opřádala pověst kultovního díla,
které odhaluje netušená zákoutí všeho možného.
Ano, příběh je pohádkově poetický, i když nechy-
bí ani momenty celkem věrohodně zakotvené
v realitě. Ale po jeho přečtení jsem nedospěl
k závěru, že bych četl něco, co doposud nemělo
obdoby. Prostě klasický příběh žánru fantasy

s klasickými atributy. Tedy – na dnešní dobu. v 60.
letech – kdy román vyšel v originále – se snad
mohl čtenář pozastavovat nad autorovým fantasy-
borectvím. Beaglova jednorožka totiž nejen že ne-
ní podobná koni, ona zároveň ohrnuje nos nad
snahami smrtelníků o její polapení. Směje se po-
kusům panen i výjezdům lovců. Před zraky lidí se
skrývá prostě tak, že v ni nikdo nevěří, takže v ní

všichni vidí obyčejného koně.
Nevím, jaký jazyk zvolil autor

v originále, mně ovšem v české verzi
připadaly některé výrazy poněkud
staromilské až archaické. Jazyk je
živý a jako takový se vyvíjí. Sice mi
dnes nečiní zvláštní problémy číst
knihy vydané před některou
z posledních válek, nicméně v nich
pociťuji nádech nezvyklosti. Pokud
se ovšem v takovém jazyce objeví
nějaká kniha vydaná v současnosti,
nezbývá mi než pokrčit rameny.
Také jsem trochu znejistěl nad
chybějícími čárkami před

přechodníky, četba starších zdrojů mě ovšem
utvrdila v tom, že před přechodníky se opravdu
čárky píší.

Ještě několik slov k obálce. Nevím, podle če-
ho ji vydavatel vybíral, ale nějak jsem nepochopil,
jak s touto knihou souvisí bílý kůň s rohem upro-
střed čela nebo jakýsi kopiník s červeným křížem
na prsou. Ani na jednoho ani na druhého jsem
během četby nenarazil.

Peter S. Beagle: Poslední jednorožec. Překlad: Michael Bronec. Obálka: Oliviero Berni. Altar, Praha,
1997, 225 str., brož., 119 Kč.
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Ghůl, ten tvrdej hleba má
Když už jste jednou ghůlem, nezbývá vám

než bloudit po světě, půjčovat si od lidí jejich těla
takříkajíc na věčnou oplátku a nudit
se. Nebojte se, vy se moc nudit ne-
budete. Autor vám totiž namíchal
klasický detektivní thriller, ve kte-
rém osamocený policajt bojuje proti
nadzemsky mocnému protivníkovi.
Má to samozřejmě o to těžší, že žije
doslova na okraji společnosti, kde
po něm pomalu ani neštěkne pes. A
samozřejmě to má složité i v tom,
že mu jeho historky nikdo nevěří.
Ale nebojte se, nakonec to určitě
nějak dopadne. Když ne dobře, tak
určitě špatně.

A kdo vlastně je ten ghůl
v podání Stephena Gallaghera? Jakýsi prastarý
duch, který dokáže posednout čerstvé mrtvoly a
který je dokonce dokáže uchovávat v jakémsi ve-
getačním klidu, když je zrovna nepotřebuje. Tím

pádem dokáže dokonale měnit podobu, takže je
na něj jakýkoli policejní postup krátký. Nebýt ne-

ohroženého důvtipného policisty, musel
by nudu zahánět jen drsnými vraždami.
Takhle si současně může hrát na kočku
a myš s policistou, který mu nedá
vydechnout.

A jak je to celé napsané? Vcelku to
ujde, sice nic úchvatného, ale řemeslná
práce. Děj je dostatečně napínavý,
postavy celkem věrohodné, zloduch
dostatečně drsný. Zkrátka dobré čtení
pro chvíle oddechu. Možná bych si
troufl pochybovat o definitivnosti
závěru, ale jinak nemám vážnějších
připomínek.

Ještě snad pár slov, proč se kniha
jmenuje právě takhle. Hlavní hrdina totiž žije na
předměstí Phoenixu, které se před ním rozkládá
jako kotel. A protože v Americe mají elektřiny
dost, je v noci město zaplaveno stovkami světel.

Stephen Gallagher: Údolí světel. Překlad: Richard Podaný a Jindřich Smékal. Obálka: Karel Soukup. AF167, Brno,
1995, 225 str., 5.000 výtisků, 75 Kč.
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Kosmická opera blízké budoucnosti
Allen Steele je obecně považován za novodo-

bého autora klasické space opery. Něco na tom asi
bude, alespoň podle jeho prvního publikovaného
románu soudě. Začátkem příštího století bude nad
Zemí viset několik velkých základen,
čímž vzroste počte lidí dlouhodobě
pobývajících mimo přitažlivost naší
rodné planety na několik stovek.

My se samozřejmě zaměříme na
západní polokouli, nad kterou kromě
státem podporované stanice „Fre-
edom“ (Svoboda) roste i dvojice
komerčních těles. v tom, které je
určeno k pobytu, se dokonce
obyvatelé mohou těšit z umělé
gravitace, která je vytvářena rotací těla
základny prstencovitého tvaru. I když
se jmenuje poměrně vznosně
„Olympus“ (Olymp), nikdo jí neřekne
jinak než „Skycan“ (Nebeská piksla). A toto jmé-
no dost vypovídá o vztahu lidí k ní.

My kromě dění na této stanici a
v jejím okolí sledujeme i životní
osudy významnějších postav a
poznáváme tak důvody, které je

vytrhly zemské přitažlivosti. Život na stanici není
nepodobný pracovním podmínkám montérů pra-
cujících delší dobu daleko od domova. Tomu od-
povídá i pestrý kaleidoskop postav s různými

psychickými úchylkami a vlastně i
nevalná morálka zaměstnanců. Není
se co divit, když člověk nemá skoro
žádné soukromí, nesmí pít alkohol,
nemá moc příležitostí k sexuálním
radovánkám a ani jídlo a hygienické
podmínky za moc nestojí. S vyhlíd-
kou minimálně ročního pobytu mimo
Zemi tak většinu lidí nahoře drží
touha po penězích s vyhlídkou na
zajištěnou a bezstarostnou budouc-
nost.

Celý příběh nám vypráví astro-
naut, který se dostal do vážných
problémů na Měsíci a který vše

nahrává na magnetofonovou kazetu. Tato situace
trochu vypovídá o autorově vztahu k vlastní oso-
bě, protože tento vypravěč je bezpochyby jeho
alter egem. Stejně jako on je to začínající spisova-
tel, který se pobytem na vesmírné základně snaží
získat nějaké podněty pro svůj román. I když je
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v podstatě přímým účastníkem většiny význam-
ných událostí, do děje příliš nezasahuje a staví se
spíše do role pozorovatele.

A jaká je hlavní zápletka? Nejde samozřejmě
o nic menšího než o základní práva občanů USA
daná jim ústavou. Federální agentury se totiž
chystají pošlapat některá z těchto práv natolik, že
to hrstce odvážných vlastenců patřičně hne žlučí a
přinutí je dělat věci, které by je asi jinak nenapadly.
A protože jde o kosmickou operu, nemusím ani
příliš zdůrazňovat, že všechno v podstatě dobře
skončí a většina hrdinů tento boj za svobodu do-
konce i přežije.

Jediné, co je možno autorovi vytknout, je to,
že nepředpověděl rozpad východního bloku (ro-
mán vyšel v roce 1989), takže stále ještě probíhá
poměrně vyrovnaný souboj mezi dvěma největší-
mi kosmickými mocnostmi – USA a SSSR. Také
myšlenka lunárních základen a ruských výprav na
Měsíc se zdá s odstupem deseti let poněkud nad-
nesená. A konečně i projekt evropského raketo-
plánu Hermes, který byl pravděpodobně natrvalo
uložen ke kytičkám, a který ve Steelově románu
vesele vynáší kosmonauty, astronauty i různé ha-
rampádí do vesmíru.

Allen Steele: Orbital Decay. Obálka: Romas. Ace, New York, 1989, 324 str., brož, $5,50.
-jtp-

Krysa muzikantem
Jak to tak vypadá, Harry Harrison, si potře-

boval zase na chvilku odpočinout, a tak sáhl po
osvědčeném hrdinovi – nezničitelné Kryse
z nerezu – Jamesovi Bolivarovi diGrizovi. A pro-
tože už měl asi dost minus prvních a
druhých dílů, umístil děj tentokrát
kamsi mezi dosud vyšlá pokračování.
Skoro bych řekl, že se v tomto pří-
padě nacházíme někde mezi prvním a
druhým dílem, i když si nejsem tak
zcela jist.

Jim je dopaden při pokusu o od-
vážnou loupež a nečeká ho nic
horšího než smrt. Pokud by ovšem
dokázal získat jistý tajuplný artefakt
z jisté vězeňské planety, získá tím
zároveň právo na další vegetaci. Aby
se nepokusil o nějakou hloupost, je
mu pro jistotu do těla vpraven
časovaný jed, k němuž mají protilátku pouze ti,
kteří ho posílají na výpravu. I když jim Krysa tak
úplně nevěří, nehodlá riskovat život a tuto drsnou
nabídku ke spolupráci přijme.

Nemusíte vůbec pochybovat o tom, že vý-
prava na vězeňskou planetu nebude procházkou
růžovým parčíkem. A protože Jimovi noví za-
městnavatelé nejsou úplní nelidové, nabídnou mu
pomoc několika speciálních agentů. A protože jich
je tak akorát na sestavení hudební skupiny, přímo

se nabízí bezpečné krytí. Muzikanti totiž budou
mít mimo jiné zajištěn poměrně volný pohyb po
planetě, což by jim mělo při hledání artefaktu po-
moct.

Vypravování dalšího děje by už
bylo pro fanoušky tohoto
neohroženého agenta nošením dříví
do lesa. Hrdinové se k cíli dostanou
teprve po překonání různě složitých či
nebezpečných nástrah. Uspořádají pár
koncertů – většinou úspěšných – a
vůbec si padnou docela do noty.
Kromě hlavního úkolu pomůžou
trochu zlepšit postavení některých
skupin trestanců a několik zloduchů
dostane co proto. Vyvrcholení
samozřejmě zase nebude takové, jaké
by mělo správně v příbězích tohoto
stylu být.

Pokud jste četli alespoň jeden příběh Kluzké-
ho Jima, víte, co vás čeká. Literárně nenáročná zá-
bava, ve které není nouze o napětí, bláznivé
kousky i poměrně inteligentní humor. Některé
prvky snad vyznívají trochu šablonovitě a poně-
kud známě, ale o to snad přece jde v každém seri-
álu. I když tento díl nepovažuji za nejlepší, stále si
myslím, že seriál o nerezové kryse patří k těm po-
vedeným, které stojí za to číst. Pro zábavu, pro
ukrácení dlouhé chvíle na cestách a tak podobně.

Harry Harrison: Stainless Steel Rat Sings the Blues. Obálka: Jean Pierre Targete. Bantam Spectra, New York, 1995,
244 str., brož, $5,99.

-jtp-
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Nové knihy v Putně – SF
Harry Harrison: Ocelové vize, Návrat, brož. 232 str., 139,- Kč
David Gemmell: Vlk ve stínu, Návrat, brož. 369 str., 168,- Kč
Terry Pratchett: Těžké melodično, Talpress, brož. 422 str., 150,- Kč
Karel Čapek: Válka s mloky. Továrna na absolutno, Milénium, brož. 429 str., 189,- Kč
Jan Weiss: Dům o 1000 patrech. Zrcadlo, které se opožďuje, Milénium, brož. 573 str., 199,- Kč
Paul McAuley: Čtyři sta miliard hvězd, Milénium, brož. 300 str., 149,- Kč
Amy Thomsonová: Virtuální dívka, Talpress, brož. 311 str., 169,- Kč
J. M. Roberts: Conan a lovci lidí, Mustang, brož. 293 str., 159,- Kč
Pournelle & Stirling: Král a žoldnéř, United Fans, brož. 335 str., 155,- Kč
William Gibson: Zběsilá jízda, Návrat, brož. 309 stran 168,- Kč

Nové knihy v Putně – Záhady

Miloš Jesenský: Wunderland. Mimozemské technologie třetí říše, AOS Publishing, 1998, 199,- Kč
Nové časopisy v Putně

Živel č. 9: Tentokrát je část čísla věnovaná městu a architektuře, dále články o kyberpunku atd.
Internet č. 6: přílohou je CD-ROM, obsahující mj. i dva a půl ročníku AmberZine.

Allen Steele v českých překladech
(stav k 30. 4. 1998)

Povídky vydané v antologiích

Smrt Kapitána Budoucnosti ...........................in Science Fiction 1995 (Netopejr 1997)

Povídky vydané v časopisech

Smrt kapitána Futura .......................................in Ikarie č. 7/1997
Pomník neznámého vojína .............................in Asimov’s č. 6/1997
Blues ufňukanýho kluka ..................................in Asimov’s č. 7/1997

Povídky vydané ve fanzinech

Doblinova přednáška ......................................in Putna č. 1/1998

Autorský medailonek

byl otištěn v Ikarii č. 7/1997

Dan Simmons v českých překladech
(stav k 30. 4. 1998)

Romány

Hyperion ...........................................................Laser 1996
Pád Hyperionu .................................................Laser 1997
Píseň Kálí ..........................................................Perseus 1998

Povídkové sbírky

Modlitby ke zlomeným kamenům..................Perseus 1997
obsahuje: Řeka Styx teče proti proudu, Oči, do kterých se ve snech neodvážím podívat, Vanni Fucci je živ

a zdráv a žije v pekle, Noční můra z kolébky, Vzpomínání na Siri, Metastáze, E-lístek do Viet-
namu, Iversonovy díry, Oholit, ostříhat, dvakrát kousnout, Smrt Kentaura, Doba mrchožroutů

Povídky vydané v antologiích

Metastáza, Vanni Fucci v pekle strádá, osudu se nepoddává, Iversonovy jámy
.............................................................................in Temné vize (AF 167 1996)
Metastáze ..........................................................in Hrůzný čas (Mustang 1996)

Lov na Kelly Dahlovou .................................. in Science Fiction 1995 (Netopejr 1997)

Autorský medailonek

byl otištěn v Ikarii č. 10/1996
-HAL-
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Výběr z myšlenek malířů – II.

Václav Pícha

Na letošní Pragocon si Václav Pícha připravil přednášku, která se nakonec neuskutečnila. Nicméně nakonec na ni došlo, a
to v rámci jarního Literárního víkendu SF&F workshopu, který tentokrát proběhl v Českém ráji. I když se jedná o myš-
lenky malířů, ve velké míře je možno je použít i v oblasti literární.

Vladimír Komárek

... v obrysech věcí, na které se dívám, / maluji to, / co oči nevidí / A to je umění!
(Jaroslav Seifert: U malíře Vladimíra Komárka)

Vždycky jsem se snažil, aby moje obrazy byly
čitelné a srozumitelné. Chci malovat kousek krásy
v současném kultu ošklivosti. Krásy, za kterou se
většina umělců stydí. Nechci malovat střeva sou-
časného krvelačného světa. Nechci šokovat, abych
na sebe upozornil. Maluju pro bezbranné lidi
s citlivou duší. Nechci „rvát vášně na cucky a sa-
mé cáry“, jak radí Hamlet hercům. Lidská tragédie
je bílá, tichá, stojatá jako vody a bez konce. Uvě-
domuji si to dnes, když začínám odčítat čas, jak to
dělají na raketových základnách. Maluji oltáře útě-
chy. Touhu po smíření. Ono totiž není co objevo-
vat. Jen chvíli postát, než přijde konec.

Chci malovat obyčejné věci a chci je povznést
na neobyčejné (a udělat to) tím nejobyčejnějším
způsobem.

Jak vidíte, nic jsem nevymyslel a objevit ne-
chci. Všechno bylo řečeno už před několika tisíci
lety. Být objevitelem v umění je touhou nezralých.

Myslím si, že kumšt, ta jeho síla, je
v maximální jednoduchosti. Velcí mistři vždycky
nějak vycházeli z ní.

Zamalovávám na obraze věci, které považuju
za nadbytečné. Řídím se jakýmis pocitem, který mi
brání v tom, abych maloval všechno, co vidím.

Namalovat se dá všechno a všelijak. Jde o to,
aby tento způsob byl v souladu s vlastním estetic-
kým názorem. v současnosti je estetika bez břehů.
Kritika v současnosti je bez kritérií. Může se
všechno a každý z nás si musí vybrat.

Líbí se nám to, k čemu jsme dorostli. Jde o
to, abychom dorostli pokud možno vysoko.

Prodejnost ale také není kritériem hodnoty
díla. Velmi často to bývá právě naopak.

Žádný malíř nemůže malovat pro všechny.
Pro všechny může malovat akorát tak Komunál.

Každý z nás je přesvědčen, že vidí svět správ-
ně, a přitom ho každý vidí jinak.

A to je tedy podstatné, umět se maximálně
vciťovat právě do toho „svého“ obrazu, „své“
grafiky, „své“ sochy, uzavřít s nimi věrné přátel-

ství a naučit se je nosit každodenně (což znamená tr-
vale) hluboko v srdci, jako nejvzácnější talisman a
dar. Takové dary totiž patří v lidském životě roz-
hodně k nejskvostnějším. Nelze je ničím nahradit
a patřičně docenit – ani sebeobratněji volenými
slovy díků a uznání, ani penězi, ani čímkoli jiným.
Ještě tak nejspíš mlčenlivou úctou a láskyplnou
vděčností k umělci, jenž dokáže – prostřednictvím
svého díla – druhým lidem rozdávat, co jemu sa-
motnému je nejdražší...

Na psaní pamětí jsem se připravoval už od
dětství. Jistě je zajímavé číst paměti nás nevšed-
ních lidí. Musíme myslet na budoucnost. Proto ta-
ké na podzim nosíme jablka do sklepa, která pak
přebíráme a nahoru nosíme jenom ta nahnilá. Ta
zdravá necháváme „na pak“. Takže celou zimu jí-
me nahnilá a na jaře vyneseme poslední shnilá na
hnojiště. Ale mysleli jsme na budoucnost.

Je důležité, aby lidé věděli, co jsme zažili,
když jsme žili. Kvůli tomu v Egyptě stavěli pyra-
midy. A protože nám se nechce nosit kameny na
hromadu, píšeme paměti. My, význační lidé, by-
chom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí. Ale
za sto let si nebude ani kam sednout a budeme
muset všichni stát. A kde by pak stáli ti sádroví.

Mnohdy se svými názory naprosto nesouhla-
sím. Klidně se opřu třeba o klasika. Když se mi
podaří někoho ukecat, řeknu si: „Líná huba, holé
neštěstí.“ Když pak je z toho nepříjemnost, tak si
řeknu: „Mluviti stříbro, mlčeti zlato!“

Zas je pravda, že člověk sám neudělá revolu-
ci, neudělá žádný veliký skok. To je jenom malin-
kej krůček, který může přidat. Kumšt je krásná
věc, ale nesmí se od něho chtít ani uznání, ani pe-
níze. A kdo to dokáže, může se dočkat i těch
hmotných statků. Většinou se jich dočkáme
v letech, kdy nás už neoslní.

Moje nejlepší obrazy jsou ty, které jsem ma-
loval pouze pro sebe. Pak se ukázalo,
že jsou nejblíž i druhým.
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Jan Zrzavý

Umění vyrůstá ze života a pro život je určeno.
Umění pro umění není k ničemu a mizí beze stop.

Umělecká díla všech věků trvají svými kvalitami
výtvarnými a intenzitou životní náplně. Dílo umělce
vyrůstá ze samých hlubin jeho bytosti a ježto nutně
je dítětem své doby, nemůže být nemoderním.
Mnoho z těch, jimž nedostává se talentu a jimž
umění samo není důvodem a cílem jejich činnosti,
ale cestou ke kariéře a uchvácení moci ve veřejném
životě, nejhouževnatěji usilují překvapit neobvyklostí
a nápaditostí, „novostí“ formy, neboť jinak nemo-
hou učiniti své dílo zajímavým. Až vyprchá senzace
novosti, není-li malířských kvalit, zbude jen ducha-
prázdná mrtvá kostra.

Falešnou skromnost neuznávám. Mé umění je
podstatou, jediným důvodem a chtěním mého ži-
vota, jím trvám i padám. Proto kdybych si nebyl jist,
že se mi podařilo realizovat mnohé ze svých pocitů a
poznání života v umělecká díla trvalých hodnot, ne-
odvážil bych se vnášet je do veřejného života.

Jako lidstvo ve své podstatě se nemění, tak i je-
ho umění zůstává týmž. Různé formy výrazů jsou
jen obměnou myšlení a názoru člověka o bytí a jeho
poměru k životu. Od objevení se lidstva,
z nejzazších temnot jeho vzniku, nerozlučně provází
jej víra v boha a náboženství. Vědomí jsoucnosti
boha je nejhlubším uvědoměním své vlastní bytosti a
skutečnosti bytí. Odpověď na otázky o příčině,
smyslu a cíli života, všemi vrcholnými kulturami byla
dána náboženstvím a stejně. Nelze tyto tisícileté zá-
věry bez všeho zrušit a přes noc od sebe odvrhnout
jako bezcenné, nepotřebné a překážející. Tím méně
v umění, jež stejně jako náboženství je intuitivním
poznáním života. Zmizení náboženského cítění člo-
věka znamená mravní úpadek a je provázeno roz-
vratem a nemohoucností v umění. Všechna veliká
díla minulých kultur jsou idoly a výtvory nábožen-
skými. Teprve představa boha přivádí divochy
k vytvoření prvních soch. Umění bylo, je a bude
vždy v podstatě uměním náboženským.

Vím, že tímto svým přesvědčením narazím na
běžné názory většiny moderních intelektuálů a ten-
denčních kritiků. Možná však, že ti, kteří dnes hluč-
ně propagují beznáboženskost a civilnost umění,
v budoucnosti snad již dost blízké budou hlásat a
dělat opak toho, neboť duchovní skryté proudy tu a
tam již probleskující, připravují nutnou reakci proti
materialistickému názoru dneška a duchovnost a ná-

boženskost budou neodpustitelným
požadavkem tou měrou, jakou je jimi
dnes pohrdáno. Nelekám se též toho,
že přímo nebo nepřímo bylo mi

vytýkáno, že obsah předbíhá u mne zájem malířský.
Odvažuji se tvrdit, že velikým Mistrům (Michelan-
gelo, Leonardo, Rembrandt) zjevovala se forma
vnitřního duchového i vnějšího obsahu jejich děl.
Napřed je míti co říci, až v druhé řadě jak říci.

Mé umění ve svých definitivních výtvorech je
předvedením oněch stavů duše kotvících v samé
tmě podvědomí bytosti člověkovy, z nichž všechno
jeho dění vzniká a navenek se projevuje. v malířství
znamená povýšení hmoty do sféry duchovní a nadá-
ní jí psychickými silami. Nemohu přesně určit, jak
dále se bude utvářet, neboť je tajemstvím budouc-
nosti, jakým bude život, z nějž vzniká.

Tvořit, malovat, je vášeň. Vášeň nejsilnější a
nepřemožitelná, která, byť všechny touhy v tobě
uhasly, nesmí pominout. Všeho se můžeš zříct, ve
všem rezignovat, ale v umění nikdy. Nic nesmí být
dost silné, aby tě mohlo zdržovat, žádná překážka
dost velká, abys ji nepřekonal.

Varuj se přílišných pochybností o sobě. Nedů-
věra je největší tvůj nepřítel, který ti vyráží štětec
z ruky. Musíš usilovat o to nejvyšší, žádej si uskuteč-
nit nemožné, nepřestávej o tom snít. Pevně věř, že
toho můžeš dosáhnout. Víra je onen okřídlený oř,
bez něhož nelze vystoupit k výšinám. Ale varuj se
též přeceňování sebe. Přílišná pochybnost a přílišné
sebevědomí je sekera o dvojím ostří.

Až budeš umět tolik, že se budeš moci odvážit
k vlastní tvorbě, neohlížej se a nedej zmást tím, že
druzí malují jinak. To, co se ti u tebe i u jiných líbí, je
to pravé, co potřebuješ a hledáš. Nedej se omámit
hesly modernosti, jdi jedině za svou představou a
nelekej se, bude-li výsledek zdánlivě nemoderní.
Tvoříš-li, jsi nutně moderní.

Z čeho vytvoříš své dílo? Ze svého života, ne-
boť nic jiného nemůžeš znát a nic jiného nemáš. Ze
své lásky a štěstí, ze své bolesti a utrpení vytvoříš
svoje dílo, učiniv slovo tělem.

Velikost a prudkost talentu mohou tě samy o
sobě učinit dobrým malířem, ale ne velikým uměl-
cem. Talent je předpokladem, ale ne zárukou veli-
kosti, tajemství génia? Nejen v talentu samotném, ale
v mohutnosti pudové, ve velikosti a síle jeho citů,
vášní a chtění, v jeho velikosti mravní. Velikost
umělcova je podmíněna jeho velikostí lidskou. Jen
budeš-li velikým člověkem, můžeš být i velikým
umělcem.

Mnohost není bohatství a plnost, temperament
není ještě cit. Prostota a chudoba jsou krásnější a
mravnější než změkčilost přepychu, střídmost zdra-
vější než přesycenost, střízlivost a jasná hlava cenněj-
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ší než sentimentální opojení. Jsou to ctnosti pravého
muže a největší umělecká díla nesou tyto znaky.

Jedním z největších poznatků, k nimž duch člo-
věka se vyšinul, je poznatek, že vidění není záleži-
tostí oka a smyslů, ale duše.

Žádný umělec snažící se představit skutečnost
věcí, jejich realitu a podstatu, nemůže namalovat víc,
než jen svou představu o nich, svůj sen o skutečnos-
ti.

Říká se, že založení vizuální je podstatné, dosta-
čující. Zajisté, bez vizuální citlivosti nelze malovat. Je
předpokladem, ale k umění ještě nestačí. Je velmi
mnoho malujících lidí s touto schopností, talentů, ale
kolik z nich je skutečných malířů, jak málo z nich
dosahuje hodnot, hodných zájmu, stává se skuteč-
nými umělci! Většina jich zůstává na naturalistickém
opisu přírody, více nebo méně obratném a vkusném,
někteří dosahují i virtuozity a líbivosti, jíž nezkušený
divák může zaměnit s uměním. v nejlepším případě
odkoukávají a imitují formy cizího umění, užívajíce
jich špatně a nevědouce proč, což je vlastně ještě
horší a úspěchu skutečného umění ještě škodlivější
než naturalistický kýč.

Umění je zákon a řád, obraz je jiná příroda, pří-
roda sama pro sebe, příroda rostoucí z nitra člověka,
řídící se vlastními zákony tvarovými. Tvar, barva a
prostor v pravém a dokonalém obrazu jsou neoptic-
ké, dosažené zcela jinými prostředky než v přírodě,
jsou duchové, bezpodmínečně u každého umělecké-
ho díla.

Duchovým východiskem a pojetím malby na-
zývám ono, kdy malíř sestrojuje své obrazy pouze ze
základních podstatných tvarů a barev bez zatížení
nebo znečištění jich opticky viděných přívěsků a ná-
hodných prchavých jevů, kdy takovým představením
věcí sestrojuje účin, jímž působí jenom na ducha,
zpodobuje je jenom v jejich podstatném, věcném a
věčném bytí, nebo pomocí jich vzbuzuje v diváku
svoje niterné zážitky, pocity a stavy, z nichž tyto věci
a okolní svět vidí. Je to malíř převážně meditativního
ducha, jej znepokojuje jsoucnost věcí, hledá smysl
jejich tvaru. Jejich barva zní mu celou bytostí, jejich
tvar zapleten je do jeho. Ztotožňuje se s nimi, tajem-
ství jejich bytí je i jeho vlastní záhadou.

Malíř smyslový je člověk převážně vizuální. Je-
ho východiskem je jenom optický jev předmětu, jej

poutá jenom jeho vzhled, nemá zájem o jeho účel a
smysl. Skvělost nebo diskrétnost jeho barvy a tvaru
jej okouzluje a vzrušuje, lichotí jeho smyslům, a
z jiných dojmů nezprostředkovaných jen očima, za-
jímá je snad jen vůně, tvrdost a měkkost, hladkost
nebo drsnost, lehkost jeho hmoty a povrchu. Vnímá
jenom fyzické vlastnosti věcí, přístupné pěti smys-
lům, ostatní jejich projevy necítí, hlas jejich neslyší.

Nejdokonalejší dispozici dává spojení obojího
ve stejné míře. Což je velice řídké, proto je tak málo
velikých malířů. Co však přesto může dokázat malíř
založení převážně meditativního, dokazuje Leonardo
da Vinci a naopak dílo Rembrandtovo ukazuje, jak
z východiska převážně vizuálního lze dospět
k velikým uměleckým dílům. Oba dosáhli nejvyšších
vrcholů umění malířského. Při velké nerovnováze
těchto dvou nadání je tvůrčí proces velmi obtížný a
bolestný. Obojí je stejně těžké, jenže snad při prvém
je větší naděje k dosažení konečné syntézy než u
druhého, kde je velmi nejisté, zda instinkt bude dost
silný, aby prorazil hranici, oddělující podvědomí
k viditelnému projevu. Ve šťastných období malíř-
ství byla tato nadání rozdělena ve větší rovnováze
než v umění současném. Velmi často převažuje jed-
no druhé, nedostihujíc žádné harmonie. Proto je
dnes tolik malířů kýčařů, nepřesahujících pouhou
optickou imitaci, nemající ani stopy ducha, jenž
smysly oživuje a vede. Ve středověku jich nebylo a
také středověk vykazuje nečistší vrcholy malby. Ne-
bylo pustých ismů a imistů, tvořících mrtvé zpotvo-
řeniny nejnižší duchovní i mravní úrovně.

Je tedy potřebí obojího: zření duchového i
smyslového. Jedno bez druhého nepřivede tvorbu
k umění, prvé samo o sobě dovede jen schémata, vi-
sící v nelidském vzduchoprázdnu, projekty strojů
neuskutečněných v hmotě, druhé podává jen hluchý
povrch, stroje bez pohonné látky, jež by jim dala ži-
vot pohybu. Je to jako duše bez těla a tělo bez duše.

Každý umělec žije vlastně dva životy. Jeden
obyčejného všedního žití a druhý zvláštního nepo-
koje a vzruchu, hledání a touhy po nalezení své cesty
k vzdálené nové kráse a pravdě. Ta cesta je nesnad-
ná, nejistá, plná zákrutů a záludností, pochyb i zkla-
mání. Z mnoha povolaných najde ji jen málo
vyvolených.

Jako podklad pro přednášku posloužily následující tři knížečky:
Jan Bauch: Jak udělat z obrazu báseň
Vladimír Komárek: Srdce ve skříni
Jan Zrzavý: Rozkoše, meditace a Údolí smutku
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VĚDA A TECHNIKA V PUTNĚ
Internet poradí také hlasem

Zdá se, že budoucí nápor předních softwaro-
vých firem míří do oblasti hlasových technologií.
Společnost Microsoft nedávno investovala 6 mili-
onů dolarů do firmy General Magic. Tak získala
přístup k její technologii integrovaných datových a
hlasových aplikací při vzdáleném přístupu
k počítači prostřednictvím modemu. Využívají je

například pracovníci na cestách. Výsledkem spo-
lupráce obou firem má být aplikace Serengeti, kte-
rá integruje služby e-mailu, faxu, adresáře,
kalendáře a burzovních informací do systému pří-
stupného webovým prohlížečem, nebo po telefo-
nu pomocí vlastního hlasového rozhraní. Na trhu
se má Serengeti objevit v polovině tohoto roku.

ZT podle FM Dnes

Internet ze zásuvky
Koncem minulého roku se objevily první

zprávy o nové technologii umožňující datový pře-
nos prostřednictvím elektrorozvodné sítě. Díky
tomu by bylo možné připojit se k Internetu pro-
střednictvím zásuvek 220 V, které jsou všude.
Technologie vyvinutá britskými společnostmi
Nortel a Norweb Communications moduluje sí-
ťové napětí vysokofrekvenčními kmity, které jsou
na straně spotřebitele oddělovány pomocí speciál-
ního zařízení umístěného u domovního elektro-
měru. Tento způsob spojení by mohl mít

dvacetkrát až třicetkrát větší rychlost a propust-
nost než telefonní linky. Zákazník by při tom platil
pouze nevelký paušál za využití rozvodné sítě, ne-
závisle na době skutečného používání. Nortel na
letošním mezinárodním počítačovém veletrhu
CeBIT předvedl novou verzi této technologie pod
názvem Digital PowerLine DPL 1000. Její očeká-
vanou předností je budoucí snadná aplikace u ja-
kéhokoliv typu spotřebitelského počítače včetně
notebooků. Podle předpokladů se má v praxi
uplatnit po roce 2000.

ZT

Mikrovlnkou k Nobelovce
Objevy obvykle vznikají netradičním přístu-

pem k obecně známým skutečnostem. Obvykle
potom musí následovat další práce, avšak bez no-
vého pohledu a určitého odstupu to asi nejde.
Největším problémem bývá překonat navyklé po-
stupy myšlení. Mnoho z nás používá mikrovlnou
troubu k přípravě potravin. Nápad použít ji jako
laboratorní přístroj je právě tohoto druhu. Jeho
autor sice Nobelovu cenu nezískal, ale ti, kteří je-
ho nápadu využijí, třeba mohou. Mikrovlnná
trouba k tomu poskytuje výborné předpoklady –
ohřívá vložený předmět tím víc, čím větší má
elektrickou vodivost a navíc se prohřívá rovno-

měrněji celá hmota. Některé chemické i bioche-
mické reakce probíhají v mikrovlnné troubě za
jiných podmínek, pakliže mohou probíhat vůbec.
Možnosti regulace, dostupnost a cena také před-
stavují vážnou konkurenci při výběru.

Zatímco tedy vědci „pečou“ sloučeniny kovů,
enzymy a další záhadné směsice a sloučeniny, nám
zde několik námětů využití vaší mikrovlnné trouby
i na něco jiného než jsou potraviny. Zkusili jste ji
využít například k sušení? A co myslíte, jaký názor
na ní mohou mít červotoči, moli a ostatní hmyz a
plísně se zájmem o váš majetek?

ŠeS

HLÁSNÁ PUTNA
Hádanka v Putně

Vyřešili jste hádanku Leonarda da Vinci v minulém čísle Putny? Určitě ano.
Ale přesto zde je správná odpověď: člověk.
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Nebula 1997
Výsledky byly vyhlášeny 2. května 1998 v Santa Fe, Nové Mexiko, USA.
Román: Vonda McIntyre: The Moon and the Sun
Novela: Jerry Oltion: Abandon in Place
Noveleta: Nancy Kress: Flowers of Aulit Prison
Povídka: Jane Yolen: Sister Emily's Lightship

HVĚZDY V PUTNĚ
Červnová hvězdná obloha

Tentokrát se pokusím zahrnout vás pokud
možno jen strohými fakty. Tak tedy co v červnu
uvidíte.

Venuši Jupiter a Saturn uvidíte, pouze když si
pořádně přivstanete. Jupiter a Saturn Uran a
Neptun vycházejí kolem půlnoci,ale zlepšení se
chystá. Mars neuvidíte. Nejlépe bude pozorova-
telný Jupiter. Merkur bude možné spatřit až
v koncem měsíce. Z této situace můžeme vytěžit

pouze jednu výhodu: Jen obtížně si můžeme splést
planetu s hvězdou. Jestliže po 22 hodině spatříte
jasný objekt vycházející asi 10 stupňů nad západ-
ním obzorem a rychle stoupající a zase zapadající
máte velkou naději, že vidíte právě přelétající Mir.
Informacemi jsem vás sice příliš nezahrnul, přesto
vám však přeji dobrou viditelnost a hodně štěstí
při pozorování.

ŠeS

Obsah
Večer se sci-fi – květen + úvodník ...................................................1
Jiří BRÁZDA: O Ďáblu a jiných přátelích ...................................... 2
W. H. Hodgson: Dům na rozhraní ................................................... 6
George R. R. Martin: Nečekané variace........................................... 6
Peter S. Beagle: Poslední jednorožec................................................ 7
Stephen Gallagher: Údolí světel.........................................................8
Allen Steele: Orbital Decay................................................................. 8
Harry Harrison: Stainless Steel Rat Sings the Blues....................... 9
Nové knihy a časopisy v Putně........................................................10
Allen Steele v českých překladech...................................................10
Dan Simmons v českých překladech ..............................................10
Výběr z myšlenek malířů – II...........................................................11
Comics v Putně...................................................................................14
Věda a technika v Putně....................................................................15
Hádanka v Putně ................................................................................15
Nebula 1997 ........................................................................................16
Červnová hvězdná obloha................................................................16

Putna / 6. číslo / 1998 / 6. celkem
Vydává: klub J. M. Trosky Mladá Bole-
slav pro své členy a příznivce.
Vychází: každou 2. středu v měsíci.
Náklad: několik málo výtisků.
Toto číslo vyšlo: 17. 6. 1998.
Uzávěrka příštího čísla: 16. 7. 1998.
©1998 SF klub J. M. Trosky MB

Zpracovalo: DTP studio PES
Redakční rada:
prezident: Jiří T. Pelech
viceprezident: Zdeněk Töpfer
sekretář: Zdeněk Randa
technik: Slavoj Ševců

Adresa: Zdeněk Töpfer, v Rokli 154
293 01 Mladá Boleslav

emajl: putna@vecnost.cz
Internet: http://putna.vecnost.cz


