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Listy Ason-klubu, krásně informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech. 

Ročník XXX, 2021, letos Listy č. 10 (od r. 1992 až dosud už Listy č. 281) z 4. 10. 2021. Strany 4, 

náklad 280 výtisků. Redakce: Helena Šlesingerová. Vydal Ason-klub Knihovny města Plzně, p. o., 
jako barevné bříško Plže č. 10/2021 za laskavého přispění Města Plzně.  N e p r o d e j n é ! 

*************************************************************************** 

  
MILÍ PŘÁTELÉ... 

 

„Všechno ve vašem životě je odrazem volby,  
kterou jste kdysi udělali. Chcete-li odlišné výsledky,  

učiňte odlišné volby.“  
 

 (Ralph Smart) 

 
* 

BYLO NEBYLO 
 
     …V září mohli Plzeňané volit mezi návštěvou literárních pořadů Střediska západočeských spisovatelů 
v rámci Letnic umělců, veletrhu Svět knihy Praha, anebo Noci literatury. Letnice umělců, posunuté 
kvůli covidu z jara na podzim, nabídly autorské čtení v Muzeu církevního umění…    
   
     Od LADISLAVY LEDERBUCHOVÉ: Byla jsem na autorském čtení ve Františkánském 
klášteře v Plzni. S krásnou literaturou jsem se tam potkala 14. září v 17 hodin v kapitulní síni s kaplí 
svaté Barbory. Prostor je to překrásný, a tak byl opět zvolen, vlastně už tradičně, Střediskem 
západočeských spisovatelů pro literární naslouchání. Jako každoročně i letos se akce pořádala 
v rámci plzeňských Letnic umělců. Jejich XI. ročník se tak konal navzdory covidovému nebezpečí, 
sice až po očekávaném termínu, ale konal!  
     Název literárně hudebního pásma Pod ochranou madony dával příležitost k představě o obsahu 
umělecké prezentace. V dramaturgii PhDr. Tamary Kopřivové, která pořad moderovala, zazněly 
básně inspirované křesťanskou symbolikou Panny Marie v rovině obecné, ale i texty významově 
odkazující ke konkrétnímu sochařskému ztělesnění madony – k Plzeňské madoně na hlavním oltáři 
chrámu sv. Bartoloměje. Na nezapomenutelné, až důvěrně blízké setkání s ní při příležitosti 
restaurace sochy zavzpomínal Jiří Hlobil. Pod gotickou klenbou síně svá literární vyznání Panně 
jako světici, ale i láskyplné mamince (s přesahem do všedních dní současného života) představilo 
ve vlastním přednesu svých veršů pět básnířek: Vlasta Špinková, Tamara Kopřivová, Jaroslava 
Málková, Milena Hasalová a Jarmila Vandová. Některé texty publikum mohlo už znát z autorských 
sbírek, některé však zde měly svou premiéru. 
     Různorodost motivů, poetik a stylů, jakož i různou hlasitost a kvalitu přednesu (negativně ji 
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ovlivnila mluvenému slovu nepříznivá akustika prostoru), integroval ženský pohled na mateřskou 
lásku, ať symbolu světice, ať současné ženy. A v několika případech i téma Plzeňské madony jako 
ochránkyně našeho města, jako duchovního štítu nad hlavami jeho obyvatel. V tomto smyslu byly 
vítané i věcné informace o plzeňské Naší Paní, jež do průvodního slova vkomponovala T. Kopřivová. 
A nelze se pochvalně nezmínit o klávesovém hudebním doprovodu Evy Voříškové, nejen hrála, 
ale i pěkně zazpívala vlastní píseň. 
     Kapitulní síň u františkánů má v paměti historické události, hudební produkce nedaleké minulosti 
a současnosti, stejně tak i literární pořady. Domnívám se, že tento poslední stojí za zapamatování. 
Já na něj budu vzpomínat jen v dobrém. (Plzeň, 18. 9. 2021) 
 

* 
(NEJEN) LITERÁRNÍ POZVÁNKY 

 
* Ve dnech 1. - 29. října 2021 Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Skvrňany 
(Macháčkova 28) na XVII. ročník velkého výměnného knižního bazaru Čtenáři čtenářům. Otevřeno 
v Po-Čt 9:00-18:00 hod., v Pá 9:00-13:00 hod. a vždy během trvání akcí v M-klubu. Více na 
https://okskvrnany-mklub.webnode.cz/bazar/.  
 

* Ve dnech 1. – 29. října 2021 Vás Knihovna města Plzně zve do Hudební a internetové knihovny 
(Táborská 22) na výměnný bazar CD, DVD, LP a knih Hudbu a filmy všem. Otevřeno v Po-Čt 
9:00-18:00 hod., v Pá 9:00-13:00 hod. 
 

* Ve dnech 4. – 8. října 2021 Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny Bory (Klatovská 109) 
na bazar knih Knižní swap a recykliteratura. Otevřeno v Po-Čt 9:00-18:00 hod., v Pá 9:00-13:00 hod. 
 

* Ve dnech 4. – 5. října 2021 Vás Knihovna města Plzně zve do L-klubu Obvodní knihovny Lochotín 
(Studentská 22) na bazar knih. Otevřeno 9:00-17:30 hod. 
 

* V sobotu 2. října 2021 ve 12:30 hodin jste zváni do prostor DEPO2015 (Plzeň, Presslova 14) 
na křest knihy Jiřího Kohouta 80 let Plzeň trolejbusová a knihy Jiřího Šplíchala 85 let výroby 
trolejbusů Škoda.  
 

* V úterý 5. října 2021 v 16:30 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do foyer Polanovy síně 
(B. Smetany 13) na vernisáž malé výstavy Tvůrci Ex Libris západočeské oblasti. Vstup volný. 
 

* V úterý 5. října 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na program Tvůrci Ex Libris západočeské oblasti. Uvádí Jan Langhammer. Vstup volný. 
 

* V úterý 5. října 2021 v 18:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Obvodní knihovny 
Skvrňany (Macháčkova 28) na další Koncert mezi knihami. Tentokrát Jan Řepka hraje Boba Dylana.  
 

* V úterý 5. října 2021 v 18:00 hodin Vás Západočeská galerie v Plzni zve do přednáškového sálu 
Výstavní síně „13“ (Pražská 13) na představení nové knihy Daniely Kovářové Vztahy (7+1 osudových 
omylů).  
 

* V pondělí 11. října 2021 v 16:00 hodin Vás Česká společnost elektroniků Hifiklub Klatovy zve 
k Poesiomatu na nádvoří jezuitské koleje pod Černou věží na Zahájení klubové sezony 2021-2022 
vzpomínkou na Jaroslava Seiferta… U příležitosti 120.výročí narození (23. září 1901) českého 
básníka, nositele Nobelovy ceny za literaturu, s poslechem básníkova poselství Klatovanům.  
 

* V pondělí 11. října 2021 v 10:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do M-klubu Obvodní 
knihovny Skvrňany (Macháčkova 28) na Kniháček: Klub pro rodiče s malými dětmi. Pohádky pro 
nejmenší, vyprávění a hry v knihovně, hravé čtení s využitím loutkového divadla Marionetino.  
 

* V úterý 12. října 2021 v 17:00 hodin Vás Knihovna města Plzně zve do Polanovy síně (B. Smetany 13) 
na Křest publikací edice Ulita a Kalendáře plzeňského 2021. Účinkují Ivo Fencl, Karolina Pláničková, 
Milan Šedivý, Květa Monhartová a Vlasta Špinková. Uvádí Vladimír Gardavský.  

https://okskvrnany-mklub.webnode.cz/bazar/
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* 
OHLASY * REFLEXE * POVÍDKY * BÁSNĚ * KRITIKY  

Vstup na vlastní nebezpečí! 
 

* 
RECENZE 

 
* MARTA ULRYCHOVÁ: Verzeichnis der altböhmischen Exempel (Soupis Staročeských 
exempel) Karla Dvořáka v prestižním finském vydavatelství Finské akademie věd   
 

     „Exempla jsou krátká vyprávění, příběhy apod., jimiž nejprve duchovní ve svých kázáních názorně 
dokládali ze života své náboženské výklady. Později se stávala součástí mravně naučných děl a konečně 
se osamostatňovala v souborech povídek jako větších celků zábavné světské prózy.“ Takto definuje 
exempla v Přehledu starší české literatury (Praha 1964) významný plzeňský pedagog, literární 
vědec, editor a specialista na starší českou literaturu Miloslav Šváb (1913–1986).   
     Pro Švábova spolužáka, literárního historika, editora a folkloristu Františka Dvořáka (1913–1989) 
(oba byli na Karlově Univerzitě žáky Václava Tilleho), se právě exempla stala celoživotní 
badatelskou vášní. Český vědec se stal snad jediným pokračovatelem amerického badatele Frederica 
C.  Tubacha, který vydal v roce 1969 v ediční řadě finské akademie věd (Academia Scientiarum 
Fennica) známé pod zkratkou FFC svůj Index Exemplorum. A Handbook of Medieval Religious 
Tales. Tento mezinárodní soupis exempel se Dvořák snažil doplnit zejména o excerpta ze středověké 
literatury vzniklé v českých zemích od jejích počátků až do předhusitské doby. Podobně jako Tubach 
i Dvořák odkazoval na verzi známého katalogu pohádkových syžetů Aarne-Thompsona (AT) z roku 
1961. Převzal jeho číslování a anglické označení typů, zároveň však přinesl něco nového: 
důkladnější popisy syžetů, přesnější odkazy na prameny a literaturu, u každého typu jeho varianty, 
odkazy na přísloví, konečně pak i nové typy a návrhy na eliminaci oněch Tubachovým, která 
se zdvojovala. Na základě latinských a staročeských tištěných pramenů Dvořák takto vytvořil 
cca 600 typů exempel, čímž Tubachův soupis téměř zdvojnásobil. Výsledek jeho snah vyšel 
v češtině pod názvem Soupis staročeských exempel (Praha 1978). 
     Ve své badatelské činnosti Dvořák pokračoval i v 80. letech. Byl si dobře vědom toho, že mnoho 
nevyužitého materiálu se skrývá v rukopisech. Aby měl jím stále doplňovaný soupis mezinárodní 
dosah, připravoval jeho nové vydání v němčině. V této době se setkal s někdejším studentem historie 
Kamilem Boldanem, který ho upozornil na těžko čitelný rukopis sbírky Historiae variae moralisatae 
z konce 14. století. Za Boldanovy vydatné pomoci v dešifraci starého písma tak mohl Dvořák svým 
překladem z latiny obohatit soupis o dalších 230 typů. Do svého kompletního katalogu je však již 
nezařadil, ale pojal jako dodatek.  Bohužel dokončit tuto verzi včetně rejstříků a korektur již nestihl. 
Po Dvořákově smrti v roce 1989 zůstal rukopis v držení rodiny. Jistá příležitost k jeho uveřejnění 
se naskytla kolem roku 2000. Zatímco medievistka Anežka Vidmanová napsala předmluvu, 
folkloristka Dagmar Klímová sestavila chybějící rejstříky. Rukopis byl poslán opět do Helsinek 
coby centra srovnávacích studií prozaického folkloru, kde bylo předtím Dvořákovi slíbeno jeho 
publikování v řadě FFC. Bohužel tento pokus vyzněl naprázdno. 
     Záměr se nakonec podařilo realizovat až o patnáct let později. Předcházelo mu šťastné setkání 
a domluva tří mužů – již výše zmíněného Kamila Boldana, tentokrát již coby renomovaného 
historika knihtisku, Dvořákova zetě Jiřího Krále a tehdy začínajícího folkloristy Jana Luffera.  
Ten nejenže zpracoval německý manuskript (k dispozici měl dvě verze, z nichž první se nacházela 
v Etnologickém ústavu AV ČR, kam ho věnovala autorova rodina, druhá ve vlastnictví K. Boldana), 
ale rozhodl se zpřístupnit jeho překlad i českému čtenáři. Vznikl tak Soupis staročeských exempel. 
Index exemplorum paleobohemicorum (Praha 2016), který předznamenal i námi pojednávané vydání 
německé z roku 2019.   
     Nejen v českém, ale i v německém vydání Jan Luffer odvedl poctivou editorskou práci. Ve vydání 
určeném zahraniční odborné veřejnosti se snažil z obou Dvořákových strojopisů uvést co nejvíce 
údajů, což je patrné zejména v poznámkách. Z prvého vydání Dvořákova Soupisu z roku 1978 
zařadil původní předmluvu a přísloví, která autor pro německé vydání nezamýšlel. Opravil rejstříky 
a u každého jednotlivého typu zavedl jinou strukturu odkazů. Zatímco v české verzi ponechal 
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Dvořákovy odkazy na AT, v německé použil odkazy na stejný katalog rozšířený v roce 2004 
Hansem-Jörgem Utherem (ATU). V závorce pak uvedl případy, kdy se ATU od AT lišilo. 
     Každý typ je uveden číslicí označující pořadové číslo onoho typu převzatého i s jeho anglickým 
názvem z Tubachova katalogu. Pokud je u něj uvedena hvězdička, jedná se o vlastní typ Dvořákův. 
Následuje alfabeticky řazené anglické označení typu vytvořené na základě dominantního motivu. 
Na něj navazuje stručný obsah textu exempla, pod nímž jsou v závorkách uvedeny odkazy buď 
na příslušné typy exempel, anebo na místa z Bible. Následují prameny českých exempel, srovnávací 
odkazy na další prameny, sekundární literaturu, naposledy pak na sbírky přísloví nebo jejich slovníky.   
     Původním Dvořákovým přáním bylo, aby se úvodu do problematiky exempel ujal literární 
historik. Ve stati Exempel im Königreich Böhmen (Exempla v Království českém) uvádí v německém 
překladu Rica Schoteho literární historička a latinistka Anežka Vidmanová jednak definici tohoto 
žánru, stojícího na pomezí literární vědy a folkloristiky, jednak podrobný výčet děl, z nichž Karel 
Dvořák čerpal. Pro celý středověk je podle ní pro exempla typické vzájemné ovlivňování 
západořímské a východořímské tradice. Ve 12. století, v době prudkého rozvoje vzdělanosti, jsou 
exempla již nepostradatelná a stávají se celoevropským majetkem. Ve vrcholném a pozdním 
středověku je do svých děl pojímají autoři píšící jak v latině, tak v lidových jazycích. V Čechách jejich 
obliba vrcholí v době panování Karla IV., zatímco husité se je snaží z kostelů, škol a literatury vymýtit. 
     Graficky úhledně vypravenou knihu doplňuje Lufferův úvod v překladu Steffena Retzlaffa 
Ein Fundstück aus dem Klementinum (Nález z Klementina), Dvořákova předmluva k prvému vydání 
z roku 1978, seznam staročeských pramenů, textů ke komparaci, sekundární literatury, katalogů, 
periodik a sbírek přísloví. Seznam exempel doplňuje konkordance Dvořákova katalogu s ATU, 
celou publikaci pak jmenný a předmětový rejstřík, jakož i nezbytná poznámka z pera editora. 
Je téměř symbolické, že Dvořákovou edicí se po stu letech v seznamu děl vydaných prestižní finskou 
FFC opět objevuje po Václavu Tillem jméno českého autora. Touto návazností dvou prací - učitele 
a jeho žáka - je také potvrzena někdejší úroveň české folkloristiky.    
     Není třeba zdůrazňovat, že v oblasti komparatistiky je Lufferova edice jeho soupisu významným 
počinem. Ediční práce obvykle nebývá na rozdíl od vlastní autorské tvorby korunována vavříny. 
Je službou konanou ve prospěch někoho jiného. Oba spolupracovníci – editor Jan Luffer a historik 
knihtisku Kamil Boldan zde vložili svoji erudici a mnohaletou trpělivou práci ve prospěch díla, 
o jehož užitečnosti jsme plně přesvědčeni.  
 
     Ukázky exempel z německého vydání (Helsinky 2019) 
 

     Opice utíká se dvěma mláďaty. To, které má radši, svírá v náručí, zatímco druhé se pevně drží 
jejích zad. Vyděšená psím štěkotem opice milované mládě upustí, druhé se tak bezděky zachrání.      
 

     Zbožná žena vyhledá poustevníka. Ten ji ale vykáže s odůvodněním, že žena jako nástroj pokušení 
by neměla vycházet z domu, a odmítne se za ni modlit. Žena zármutkem onemocní. Biskup ji utěšuje 
tím, že jí vysvětluje světcovy důvody. 
 

     Poté, co Marcellus dobyl Syrakusy, vydal rozkaz, aby byl ušetřen Archimedův život. Obdivoval se 
mu, neboť obléhání se protahovalo právě díky jeho znalostem. Když ho rabující voják našel, učenec si 
právě do písku kreslil jakési geometrické obrazce. S taseným mečem se ho voják zeptal na jméno. 
Archimedes, zcela ponořen do svého bádání, mu odpověděl: „Nepoškoď mé kresby!“ Voják ho usmrtil.    
 

     Tak jako kovář může kout a formovat železo podle svého přání jen tehdy, když ho rozpálí v 
ohni, stejně tak ďábel nemůže nikoho ponoukat k hříchu, aniž by ho předtím nerozpálil v ohni 
prostopášností.   
 

     Řeholnice uteče z kláštera za svým milencem. Ten ji však opustí a ona se dlouhá léta živí jako 
prostitutka. Když se bosá vrací do kláštera, zjistí, že po celý čas ji v jejích povinnostech zastoupila 
Panna Marie, která na sebe vzala její podobu. (Přeložila Marta Ulrychová)  

 (Plzeň, 21. 7. 2021) 
 
 

Uzávěrka příštích barevných Listů je 25. 10. 2021. Těšíme se na Vaše příspěvky! 
 

******************************************************************************* 


