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EDITORIAL 1

Nejradìji má Vzpomínku na Plzeò.

Jiøí Koláø

Dobrého pomálu, øíkávalo se kdysi, 
leè ve skuteènosti, že západoèeský lite-
rární mìsíèník Plž – Plzeòský literární ži-
vot vstupuje již do ètrnáctého roèníku,  
se dá spatøovat mnoho dobrého. A� je 
Plž takový èi makový nebo dokonce ona-
ký, poøád je zaslíbeným teritoriem lite-
rární kultury a pouhou svou pøítomností 
vystupuje na obranu literatury a kultury    
i literární kultury, tj. proti nekulturnosti     
a zejména nevzdìlanosti v mnoha po-
dobách. Z této pøíèiny se kdekterým mo-
derním barbarùm stává trnem v oku. Li-
dé pøestávají èíst, nech� proto i nadále 
vycházejí literární èasopisy, pøestává se 
rozumìt literatuøe a pøestalo by se jí ro-
zumìt nadobro, kdyby literárních èaso-
pisù a zvláštì literární tvorby nebylo. Co 
v této situaci zmùže malý Plž se svou 
troškou? Velice hodnì: spìchá totiž se 
svou troškou ètenáøùm v ústrety a vítá je 
mezi pøáteli kvalitní západoèeské litera-
tury.

Té nebývá ani požehnanì, ani po-
skrovnu, pøejeme si však, aby byla v Plži 
pokaždé zastoupena. Že publikujeme 
nové verše Romana Knížete a mezi au-
tory našeho èasopisu opìt vítáme bás-
níka Jaromíra Komorouse, to není velké 
pøekvapení. Víc pøekvapující je, že v led-
novém èísle mìsíèníku zkouší jiskøivý 
básník a pronikavý znalec poezie Milan 
Šedivý opìt štìstí jako – prozaik. Proè 

také ne? Jiný básník – sušický Jiøí Koláø 
– slaví v lednu životní jubileum a jeho 
sympatické tvùrèí rozpìtí mùžeme v Plži 
doložit i tím, že (vèetnì srdeèného blaho-
pøání) uveøejòujeme autorovy jímavé fe-
jetony o hudbì – a také nìkolik bystrých 
básnických parodií. 

Mezi mladými talenty vítáme Hanu 
Šrámkovou, debutující v Plži. Prolínání 
literatury s publicistikou je typické pro 
svého druhu umìlecký manifest Milana 
Kohouta, jejž uveøejòujeme ve zkráce-
ném, nikoli však cenzurovaném znìní. 
Pùvodnì se týkal i situace kolem plzeò-
ského Svìtovaru, nyní se týká celé kul-
tury ve svìtì a tedy i veškerého lidstva.

Osou našeho èasopisu jsou autorské 
rubriky. Od lednového èísla se v Plži ob-
jevují nìkteré nové: Ivo Fencl v masce 
Plzeòana, který ète, pøiblíží nìkteré slav-
né spisovatele: urèitì se zámìrem, aby-
chom je též èetli. A Milan Šedivý vykonal 
miniolbøími práci, když pøeložil všechny 
vítìzné práce z posledních roèníkù Ku-
samakury – Mezinárodní soutìže haiku. 
To, co takto v Plži nabízíme, je malá la-
boratoø èi „èesky” workshop poezie: jen 
si i vy zkuste napsat haiku! Další novin-
kou je zmìna ve výtvarné rubrice: bylo 
nebylo, ale kdysi dávno po listopadu 
1989 kreslil Vladimír Líbal do svého ski-
cáøe jeden sarkastický obrázek za dru-
hým. Urèitì nezestárly. 
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Roman Kníže

Texty

xxx

Noc.
Hlasy, hudba?

Smrt, jakého èasu?
Pod tvou ochranu se utíkáme.

Netopýr Straussùv,
ukøižovaný netopýr
slušivì pøibit, tobì ke cti a chvále.
Upilovaný nosorožèí roh v polévce.
Tanky stojí za Vislou.
Jakou to modlitbu, jaký cejch…

Výprask!
A komu?
Proè pranýøovat bláznivou,
spící na snìhu s labutí,
posléze probuzenou kráèející vidinou,
posléze ponechanou bez vysvìtlení
ve sklepì pøed bombardováním,
pøed ranou krèící se nad ránem

nocí o pomoc volající,
bosou…

Pod tvou ochranu se utíkáme.
Smrt jakého èasu si pro tebe pøijde?

Bude té noci místo vody led?
Netrpìlivì èekáme na svítání,
vìèná Penelopé, tanky stojí za Vislou.

xxx

Stromy obtìžkány obìšenci,
les plný èarodìjnic, podají lektvar, zmatou øeè.
Tmí se, nebe plné létajících ještìrù,

v jeskyni u ohnì tøi muèí jednu,
všichni zpozorní, když zaslechnou vlka.

Chci tì vidìt, až vypiješ èaj z otrušíku.
Záøí ve tmì krèek alabastrový,
žampionová jeho nahota.
Autohavárii svedou vždy na srnu,
mezi jednou a druhou smrští vyzpívám svùj pøíbìh.
Chci tì vidìt po požití èaje z durmanu.
Co jste tropili, když ještì nebyla mlha?
Co duchové v mlze…

Slyším volání; slyším pláè?

(fragmenty)
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xxx

A kdyby se všichni zbláznili,
vše jak uhlí na bìžícím pásu.

Dìd Rudolf, otec Jaroslav, syn Roman,
infarkty…
Kostel, hospoda, divadlo, vše vyhoøelo.

Roky služby, desátej, dvacátej, tøicátej…
Šup do pece, vše jak uhlí –
na bìžícím pásu…

na bìžícím pásu.
Sbírky básní, jedna, druhá, tøetí, hajdy!
Mozart, Chopin, Beethoven, žiješ jen jednou.
Snopy úrody – shoøely jeden za druhým.

Jeden za druhým zemøe každý Èíòan…
Nápoj lásky, nápoj smrti, nápoj zapomnìní.
Køes�any lvùm, demokraty medvìdùm, šlechtice vlkùm…
Svícny, domy, klávesy, všecko shoøí.
A kdyby se všichni zbláznili…

Jaro, léto, podzim, vše spìje k zimì.
Homér, Norwid, Thákur, vše plameni!
Rozdupány housle, rozdupány harfy, rozdupány loutny –

tradá, nebeská jízdo!
Pražané, krajané, Gajané, vše ze scény, vše na popel!
Terezín, Majdanek, Treblinka, jednou budem v stejném šatì.

Jak uhlí na bìžícím pásu.
A hurá pìtiletky, první, druhá, tøetí, vpøed!

A kdyby se všichni…

xxx

Veškerá krev vsákla v zem v opuštìném zákopu,

a nová prší z rudých mrakù.

Jaký je rozdíl v poètu umuèených mužù

a v poètu umuèených žen?

Co jste, hasièi, co jste dìlali,

když moje žízeò nebyla k utišení,

když nebyla k utišení bouøe mých smyslù!

Mezi jednou a druhou smrští vyzpívám svùj pøíbìh.

Kdo lapí moje okøídlené srdce?

Zmatení jazykù a pøece se pokoušíme o unisono,

pøece se pokoušíme o tón èistý jak sklo.

Pøece se pokoušíme o upøímnou zpovìï, zboø se svìte –

nelze!
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Jaromír Komorous 

Ideály tlí
Poslední dekáda století

Vidìl jsem je, vidìl.

Øezali pod sebou vìtve

a sypali popel si na hlavu

v notoricky známé bezradnosti.

Dlouho jsem nezažil tak trapná gesta

dohraná do krajnosti.

A pøece cesta

po nachystaném žebøíku

pøistavenému k oøezanému kmeni.

Ve stádu bez pamìti ideály tlí. 

Zase holt zaèít u dìtí. 

A nebýt na nì zlí.

O mlèení

Staøíèkové mlèí.

Ne, že by nemìli co øíct,

ale svìty jsou tak kakofonní,

že nikdo neposlouchá.

Jen v jelením paroží vítr bez oznaèení

a v roklích v duši vzniklých meluzína z hor.

Sklouzlá s hukotem z mrakù,

trestající bezdìènì hluchotou tón,

který se jim vydral s rozpaky z úst

a nevšimnut zapadl pod rozrytý stùl,

kde èíhavé hyeny tuší možné sousto.

Nutkavost manýr nedopus�.

Vážím, zda rozšíøit jich øad,

když nehodlám vbìhnout pod vyslaný 

                                                       mi šíp

a nechat se jím pøibít k zemi,

i kdyby mi bylo na mašli,

s úkolem vrtìt kafemlejnek

a jen obèas pohodit hlavou.

Staøíèkové mlèí.

Mé myšlenky? Ty plavou.

I tam

Zahuèelo v lesích za Novou Hospodou

v šoférské kabinì tiráka z Amsterodamu.

Jen krátce, po neutìšeném orgasmu,

však s ozvìnou u každého vozu.

A rychle pak nohu na plyn

za šancí na další rito.

Ulepená hrdosti,

kleslas do výše šaltrpáky!

Zablýskat se ani nestaèilo,

o hømìní si mùžeme vyprávìt.

I tam, kde se daøí kumulaci tìl,

probublává faleš a lhaní si do kapsy.

Tož, s milosrdnou lží se dá sic žít,

ale nepohnout Zemìkoulí.

Stabilita

Tak jim to øekl Jan.
Propukly ovace,
zatímco na place
leštili kliky u dveøí.
Utrousil: Chlastám jak Dán, 
dokud mì nezmìøí…

Když si to promítnu,
jde tu už o život.
Až spustí tesklivou,
vypálí urèitì i salvu z pušek…
Ze smutku neprolítnu.
Až nebude co, prodáme duše.
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A k díkùvzdání v prvním koši!

O pùlnoci pøistavte nìjakou káru
a roštìnky nechte na jindy.
Vypadává mi jazyk 
a cítím se nadbyteènì. 

Hned ráno zase dramolet!

Parlamentní vyhrabávky

Vyvezli city na nekontrolovanou skládku,
rozvahu nepustili pøes práh.
Pøed náhodným zachvìním labutích 
                                                        køídel
šálem si halí identitu i krk.

Øízeni azimutem vypatlancù
žalobce zamést pod koberec,
vykutanou dálnicí k periférii rozumu 
                                                     i potøeb.
Dùstojnost do smrti na vìšák dìjin.

Rozuzlení

Splniv svou historickou úlohu,
shozen na kopí vyhládlého žoldáka,
teï Cháron mì pøeváží už k druhému 
                                                       bøehu.
V posledním øevu, pro zažitou radost… 
                                                 Biè i nìhu
i tìch pár køídel uklidit do plamenù
a na bílou zeï krev z prstù otøít.
Proè má se rozednít, když oblohu 
                                          pokryly mraky?
A kdy pøišly? Ve ètyøi? Ve dvì? Ve tøi?

Po šedém nebi øítí se splašené 
                                               konìspøeží,
bezhlaví jezdci, bez otìží,
spoleènì leští epolety.
Uteklo snad století mezi dvìma svìty,
nic zvláštního se zas tak nestalo.
Jen nadìje má namálo
a víra má mìsíc po smrti.
Marnost? Beznadìj? Dojetí!

O pravdì

Když pravdì zaoblí rohy, zbude jen 
torzo.

Pod diamantovými kotouèi,

pod proudem vody

zásady tají,

aniž by tušily,

proè v èele flotily

první na plastiku plují

žena, nùše, píseò, kost.

Nikdy jich nebude dost.

Když pravdì amputují køídla, létají jen 
ptáci. 

Pod diamantový náhrdelník
ukrývám hladový krk.
Tak vzácný se mi jeví.
Ve rvaèce s proudem èasu,
v té bitvì s elitou rasù
ztrácím i verbální zbraò.
Co má se stát, se staò.

Když pravdu postaví ke zdi, umlká 
                                                   jen tìlo.

Divadelní premiéra

Odzvonilo bøitvì pøipravené v pøítmí,
polstrované tìlo pyšní se už v sametu.
Za praktikáble padají šupinky z gest,
za víèka kila sonetù.

My spíme si za své, komedoši.

No tak! Jsme v zábìru,
netvaø se vlažnì!
Den ještì neuzrál
a na chodbách drink.

A na ten dojde, vem na to jed.

Sežeòte zítøejší deníky,
projevte interes o další kus.
Zapudrujte mi tiše èelo
a za víno udìlte jednièku plus.
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Brueghelùv výjev
Milan Šedivý 

Stál jsem nerozhodnì na stezce. Jak 
jsem se tu ocitl, nebylo zøejmé, jisté však 
bylo to, že jsem stál v hlubokém polesí   
a mìl pár hodin volna. Z protilehlého 
smìru, jak už náhody øídí náš osud, pøi-
cházel pøítel. Mìl havraní vlasy a kousal 
do stébla se zelenou šešulkou na konci. 

„Jdi tam,” pravil bez vysvìtlení, nad-
lehèil vak na zádech, nadhodil ho hrbem, 
upravil popruhy a šel dál. Pùsobil pohnu-
tì a jeho odìv nebyl právì nejèistší. 

„To je paneèku nìco,” køikl ještì; už 
pìkný kousek ode mì.

Rozbìhl jsem se, abych se zeptal, co 
tím myslí, ale než mì to napadlo, byl za 
zatáèkou a jeho odrané kalhoty mi skrylo 
køoví.

Zvažoval jsem nejprve, že pùjdu pù-
vodní cestou, ale neurèitost jeho slov mì 
zaèala dráždit. Pøítelova zkušenost už 
slibovala, zatímco smìr nazdaøbùh byl 
jen svépomocnou snahou o nejisté kou-
zlo. Po nìkolika metrech jsem se vyhnul 
hlavní cestì a vydal se odboèkou. 

Brzy prosvitly mezi kmeny vertikální 
pruhy a netrvalo dlouho a pøede mnou  
se otevøela planina, jež pøed mnoha lety 
musela být polem. Obzor byl neèekanì 
široký a do dálky temnìl. Prostranství 
pod lesem zaplòovaly okrsky stavení. 
Kolem nich se pohybovali lidé. Ústøed-
ním bodem byla døevìná chatka, kterou 
pøi vchodu podpíral dubový pilíø. Ten nesl 
nad sebou chatrnou støechu, vzadu vy-
padávaly šindele, ale to moc nevadilo, 
cesta vedla pøedem; dozadu nebyl dùvod 
cokoli vystavovat. Støecha se však ne-
rozpadávala sama od sebe: pøíèinou je-
jího nebohého stavu bylo zatížení sho-
ra. Krov rozlamovala podivná, k hrdlu se 
úžící nádoba posazená místo komína. 

Komín bouda nepotøebovala, šlo o cel-
nici. Tím spíš jsem kroutil hlavou nad 
úèelem nádoby na støeše – k èemu tu-
hle klobouènickou nádheru? Uspokojivé 
vysvìtlení èlovìka nenapadlo, rozumné 
už vùbec, ale pokud jsem se z dálky 
poddal dlouhému pozorování, ze skuteè-
ného obrazu vystoupil za nìkolik minut 
obraz imaginární. Jaksi intuitivnì jsem vy-
cítil, že na skle nádoby musí být stopy po 
mastných prackách Nicolase Flamela, 
který ji na støechu nejspíš sám instaloval. 

Protože výsledný dojem z neuspoøá-
daného prostoru byl pomìrnì divoký, 
zvažoval jsem, jestli oblast nenavštívila 
pøednedávnem smrš�. Všechno pro to 
svìdèilo. Nejen ponièená støecha, celnici 
chybìla rovnou celá stìna. Ovšem tady 
jsem pochyboval, že újmu zpùsobily 
povìtrnostní vlivy – zdálo se to až pøíliš 
prospìšné. Ne, opravdu, živly nepomá-
hají lidem: chatka bez pøední stìny mu-
sela být už zøízena. Lidi lze zøídkakdy 
podezøívat z toho, že by nepodøídili vìc 
zcela úèelu. Celníci totiž takhle mìli nej-
lepší pøehled o všech, kteøí se míhali 
pøed stavením. O tìch i onìch – o všech, 
které lze oškubat. Kdo by se bez penìz   
i plazil, neuspìl by!

Vykroèil jsem a rychle rázoval dolù. 
Pøidal jsem do kroku, abych byl dole, než 
se setmí. Má hùl, na které jsem si nesl 
svých osm švestek, narážela do zemì. 
Udávala chùzi takt.

Obeznámen s centrem, rozhlížel jsem 
se po stranách. Nízká stavení pøi krajích 
byla roztodivná, na první pohled postrá-
dala smysl, jímž se už zdálky vyznaèo-
vala celnice, a svou rázovitostí pøipomí-
nala své obyvatele. Ti byli køeèovití, jiní 
pùsobili, že se vlivem nebohého osudu 



7

kané, tak moc jsem se zamìstnal úva-
hou. Právem jsem se obával, že u prv-
ního i druhého stavení nedostanu napít, 
co víc, že vodu nedostanu vùbec. Sku-
pinu barákù pøede mnou totiž zachvátil 
požár. Psí hlavy ubíhaly od doutnajících, 
ošlehaných zdí vydechujících tmavé cáry 
k nebi. 

„Pantáto, nevíte, kudy na celnici?” 
zavolal jsem na jednoho s kachní tváøí, 
jenž místo vyvolávání „hoøí” prchal k vy-
sokému, bíle omítnutému slepenci z bah-
na – snad obecnímu holubníku. „Tam 
nechoïte,” køikl zdálky, „buïte rád, že 
bloudíte!” a ztratil se v dýmu.

Byl jsem tedy rád, bezradnì jsem 
stál, kde to nejvíc praskalo, a vdechoval 
požár. Sledoval jsem, jak èerné kotouèe 
unikají a valí se pøes nedalekou zeï. Vy-
táhl jsem doutník a uvažoval, zda si pøi-
pálit, ale napadlo mì: radši ne, neznám 
zdejší protikuøácký zákon. Pohrával jsem 
si i s dalšími myšlenkami. Díval jsem se 
k zemi a špièkou boty poš�uchoval hou-
senku, aby byla rychlejší. Prostor pode 
mnou pokryl stín. Nevìnoval jsem tomu 
nejdøív žádnou pozornost, myslel jsem, 
že to stoupají èerné chuchvalce z po-
žáøištì, ale když jsem vzhlédl, úlekem  
se mi rozklepala kolena. 

Byl jsem zdìšen. Visela nade mnou 
tváø pøítele! Havran s rozcuchanou hla-
vou se mi díval na lysající temeno a kla-
pal na mì z výšky prázdnì zobákem. 
Obèas odkápl slinu, která mi pøistála ve 
vlasech. Vojtìch! Vojtìch Nìmec. Peda-
gogu na nebi – jak se tam dostal? Vždy� 
jsem ho opustil dlouho pøedtím na cestì, 
cožpak nemíøil lesem dál na východ? 
Opouštìjí mì smysly, je v poøádku sou-
slednost èasu, otáèí se svìt správným 
smìrem a vùbec: je všechno tak, jak 
má? 

Dal jsem se do bìhu, a aniž bych vì-
dìl, kudy utéct, prchal jsem pøed tím ptá-

zbortí, jiní mìli odìv jako notnì oklepa-
nou omítku, jiní se krèili a vrùstali pomalu 
do zemì, nìkteøí vypadali až hrozivì: tak 
na mì zapùsobil èlovìk u cesty, kudy 
jsem kráèel. Natahoval prázdnou misku 
pøed sebe, sedìl na bobku, a jak jsem    
s úžasem zjistil, pøirostl zadnicí k udu-
sané zemi. Ale vzdor drtivosti, jíž na mì 
zapùsobil, jsem se neubránil ohromené-
mu obdivu: totiž že koøeny rašící z jeho 
bílé øiti vùbec dokázaly prorazit zdupaný 
povrch, který byl pod ním ohlazen skoro 
na zrcadlo, zatímco se kolébal a vrtìl 
neustále na jednom místì – nejspíš øadu 
let. Tak slepice snáší vejce, pokud neza-
náší. Muž mìl èepici vraženou do èela    
a nebylo vùbec jasné, jak se tváøí na 
svého souseda. Ten ovšem mìl úplnì 
jiné starosti než se vìnovat jeho výrazu; 
toho stejnì jako zelí naložili do sudu – 
pøevržený ležel na boku podél cesty.       
Z obou stran kdosi prorazil obì víka        
v bednìní, takže muži vykukovala lýtka      
i chodidla. Prsty dolních konèetin úpor-
nì zarýval do prsti, aby pøední èást tìla 
mohl natáhnout a napnout co nejdál. 
Pravaèkou se pak snažil dosáhnout na 
nìkolik mincí poztrácených v blízkosti 
pocestnými, když prošli k celnici, kam 
jsem rovnìž míøil. Avšak jaká marnost! 
Taktak lapil jedinou, ostatní nebyly mu 
pøány. Do sudu se totiž opøel jakýsi muž-
ropušník – jeho tváø skuteènì mìla žabí 
rysy – a mocnými nárazy valil sud pryè; 
oèi mìl upøené kamsi do somnambuly. 
Koulel muže zcela bezohlednì, musel 
jsem èlovíèka uvnitø stíhat v duchu lítostí 
(jak asi drkotal zuby, špièáky a o sebe 
stolièkami). Hrubián s ním hrkal, jako by 
mu patøil. Jako by ani nekutálel myslící 
hlavu, a pøece!

Brzy jsem dosáhl prvního stavení, ale 
než jsem se zorientoval, kudy a z jaké 
strany jsem do obrazu vlastnì pøišel, po-
cítil jsem žízeò. Rty jsem mìl rozpras-



8JUBILEUM

Fejetony o hudbì
Jiøí Koláø 

Všichni chtìjí hrát Elišku

Není snad v klavírní literatuøe oblíbe-
nìjší skladby, než je klavírní bagatela 
Ludwiga van Beethovena Pro Elišku. Je 
to hudební trvalka, která k nám hovoøí 
pøes propast už dvou století. O její oblí-
benosti svìdèí èetné úpravy, mimo ji-   
né pro smyècový orchestr, ale slyšel 
jsem ji i v pøevleku do rockového stylu. 
Jde o skladbu støednì obtížnou, technic-
ky spíše snazší, takže se ji mùže nauèit   
i žák ménì pokroèilý. 

Nebylo snad a není žáka a žákynì 
klavíru každé hudební školy, kteøí by ne-
chtìli hrát Elišku. Cesty, jakými se žáci 
dostávají k Elišce, bývají rozlièné. Tak 
napøíklad žák slyší tuto vìc na školním 
koncertu, zalíbí se mu a už na pøíští ho-
dinì øekne paní uèitelce nebo uèiteli, že 
by se ji chtìl nauèit. Nebo ji slyší z rádia 
èi televize, dopídí se její identity a zaøadí 

ji do svého repertoáru. I dìti pøedškolní-
ho vìku, které ještì ani o klavír nezava-
dily, se snaží vy�ukat podle sluchu ale-
spoò jedním prstem zaèátek Elišky, ony 
opakující se tóny e dis e dis e h d c a.    
A když se jim to podaøí, mají radost, že 
už z Elišky nìco umí. I dospìlí, kteøí se 
kláves v životì ještì ani nedotkli, se sna-
ží o totéž a mají pak stejnou radost. Nic 
jim nevadí, že neví, v jakém je Eliška 
taktu a tóninì, pramálo toho vìdí o Beet-
hovenovi, o jeho zápasu s osudem a je-
ho hluchotì, ale to nevadí. Všichni chtì- 
jí hrát Pro Elišku, protože se jim líbí, je 
jedineèná, melodická, s trochou melan-
cholie a zdravého sentimentu, taková 
záøící perlièka na oceánu jiných velkých 
skladeb. 

Èasto si kladu otázku: Kdyby Beetho-
ven nenapsal nic víc, než tuto pùvab- 
nou bagatelu, zda by to staèilo k jeho 
nesmrtelnosti. Patrnì nikoliv. Ale to, že 

(dokonèení pøíštì)

valy oèazené zdivo, rozeznával jsem ne-
známý prostor poslepu a pomalu, po-
malouèku jsem po mnohých úrazech 
kráèel vpøed. Poznal jsem, jak zvláštní 
pocit je být odkázán na nerovnost po-
vrchu, aby se svìt skládal pod rukama 
do Braillova písma. Tak znovu a znovu 
se lomila zeï pod mými polštáøky a su-
nul jsem je smìrem, kde slepá víra tu-
šila konec a vysvobození. Když jsem    
ve finále vyvrávoral z dýmu a protøel 
štípající oèi, byla jen kus cesty ode mì   
– sto metrù ode mì svítila celnice.      
Stál jsem u cíle. 

kem bezhlavì. Po nohou lze pøízrakùm 
uniknout – to jsem si aspoò myslel. Ale 
bìda! Do bot se mi dostala su�, hlína mi 
pronikla do ponožek a usadila se mezi 
krnícími prsty (krr a krrr). Rozmazávala 
se jako èokoláda, žíly funìly pod náno-
sem živoèišných tukù, v hlavì mi dunìlo. 
Od podrážek se obèas pøi bìhu odva-
lovali trpaslíci – musel jsem v jednu chvíli 
poslepu zabloudit do zahrady kteréhosi 
zmateného pìstitele cibule a jahod, boty 
jsem mìl pak batikované poøádnì do-
èervena.

Náhle jsem se ocitl uvnitø. Tápal jsem 
docela dlouho, prsty køeèovitì ohmatá-



9

trhají porost a pak položí asfaltový kobe-
rec. Tak jako vyasfaltovali mnohé lesní  
èi polní cesty. Protože z hlediska dneš-
ních prùmyslových technokratù je tøeba 
všechno zprùmyslnit, tedy i pøírodu. Chá-
pu, že dálnice a další automobilové ko-
munikace musí mít svùj asfalt, ale pì-
šiny, polní a lesní cesty a zarostlé chod-
níèky? To už je zámìrná nešetrnost ke 
staletím ovìøenému stavu a estetické 
kráse, aby z pùvodní podoby pøírody už 
nezbylo vùbec nic. 

O tikajícím královstvíèku

Jsou zvuky, které mohou zraòovat.    
A jsou zvuky o síle tisícù decibelù, které 
mohou i zabíjet, což potvrzují velice se-
riózní lékaøské výzkumy a statistiky. Jsou 
ale i zvuky jemné, nìžné, vlídné, nevtí-
ravé a pøíjemné, které pùsobí blahodár-
nì nejen na sluchové orgány, ale hojí      
i duši. Tìchto zvukù si važme, tìch je 
nám v dnešní decibelové hrùzovládì ob-
zvláštì zapotøebí. Tyhle zvuky nezraòují, 
ale hladí.

Chcete, aby vám bylo dobøe? Na-
vštivte hodináøství a zaposlouchejte se 
do mnohohlasého sboru tikání. Každé 
hodináøství je totiž zvukový balzám.  
Ano, jde o tikot hodin, hodinek, cibulí, 
budíkù, chronometrù a všech tìch ostat-
ních dùmyslných strojkù a titìrných ma-
šinek, urèených k mìøení nìèeho tak ne-
uchopitelného, jako je èas.

Každé hodináøství skýtá kromì la-
hodného vjemu sluchového i pastvu pro 
oèi. Už pøi vstupu do hodináøství pohladí 
váš zrak množství hodin rùzných typù    
a tvarù zavìšených na stìnì i rozesta-
vìných porùznu v poloze horizontální. 
Hodin kuchyòských i pokojových, ná-
stìnných i stojacích. Tamhle upoutají  
váš pohled krásnì vyøezávané venkov-
ské kukaèky s natahovacím závažím ve 
tvaru jedlové šišky (teï právì zakukaly), 

tato klavírní trvalka existuje už dvì stì  
let a oslovuje i širokou veøejnost, která 
se o hudbu jinak pøíliš nezajímá, se za 
nestárnoucí právem mùže považovat.

Po zarostlém 
nebo vyasfaltovaném chodníèku?

Název této úvahy mìl pùvodnì znít 
pouze Po zarostlém chodníèku podle 
stejnojmenného cyklu klavírních skladeb 
Leoše Janáèka. Jenomže prùmyslový 
pokrok se i tady pøiživil na tomto nepo-
rušeném hájemství pøírody a i ty pùvab-
nì zarostlé janáèkovské chodníèky zprù-
myslnil. 

Co rostlo na takových zarostlých 
chodníècích? Pøedevším tráva, mohlo 
sem zabloudit i pár zdobivých chudobek 
a také všudypøítomný jetel, rmen a vý-
jimeènì z okolních strání se sem mohla 
dostat i mateøídouška. Nic nevadilo, že 
tudy obèas prošla lidská noha, nic nezù-
stalo natrvalo zdupáno, a i když nepìs-
továno a rostoucí divoce, všechno to 
bratrství rostlin se znovu vztyèilo, rostlo  
a obnovovalo. 

Kam vedly zarostlé chodníèky? Nì-
kdy za humna stavení nebo jen tak k le-
su a do polí, na høbitov, i mezi jednotli-
vými hroby se hojnì uplatòovaly. V pøí-
rodì i lidském zabydlení mìly své stálé 
místo, stejnì tak jako lesní pìšiny a polní 
cesty. Vlastnì z tìch pìšin, èasem opuš-
tìných a neudržovaných, zarostlé chod-
níèky vznikaly. Pøedstavuji si, jak Leoš 
Janáèek jde po takovém zarostlém chod-
níèku, v ruce zápisník a tužku a zapisuje 
si nápìvkovou mluvu ptactva, zakašlá-  
ní srnce nebo zatroubení jelena. A tu uvi-
dí lístek odvanutý a hle: je tu inspirace   
k jedné z nejkrásnìjších Janáèkových 
skladeb. 

A teï si pøedstavme, že pøijedou 
asfaltéøi a ty pøepùvabné relikvie pøíro- 
dy a lidské pamìti vyasfaltují. Nejdøív vy-
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s požitkem naslouchat hudbì. Nejradìji 
má tóninu D dur, o níž mnozí skladatelé 
praví, že je nejjasnìjší a nejradostnìjší 
ze všech tónin. Skladby hrané v této tó-
ninì prožívá Flok s neskrývaným vzru-
šením, oèi se mu radostnì rozzáøí a na 
dùkaz spokojenosti vrtí èile ohonem. 
Pøejde-li pán do mollové tóniny, projeví 
Flok svou sklíèenost a melancholii sla-
bým zakòuèením. Jazzová a taneèní 
hudba v nìm probouzí chu� k rytmické-
mu pohybu. Pøi Brahmsovì Ukolébavce 
naopak usíná spokojeným spánkem. 
Nejradìji spí s hlavou opøenou o svazek 
Hudebních rozhledù.

Stejnì tak se chová Flok i k hudbì 
reprodukované. Pøi Smetanovì Vltavì, 
která k nìmu a k jeho pánovi jednou u øe-
ky dolehla z blízkého tranzistoru, proje-
vil neodolatelnou chu� se vykoupat. Pøi 
poslechu Fibichovy selanky V podveèer 
se dožaduje veèerní procházky.

Hudební vkus Floka je velmi vytøíbe-
ný a je na takové výši, že dává pøednost 
hudbì vážné pøed lehèími žánry. Ope-
retu, Glenna Millera a Karla Vlacha sná-
ší ještì docela dobøe. Ozve-li se však      
z rádia tvrdý rock nebo big-beat, zježí 
chlupy, zaène žalostnì skuèet a zaleze 
do kouta. Slyší-li Lucii Bílou, vyje a prchá 
z místa její produkce. Náladu mu spraví 
až nìkterá ze Smetanových polek. Nej-
radìji má Vzpomínku na Plzeò. Tu by 
mohl poslouchat celý den, pøièemž by  
byl ochoten zapomenout i na své obvyk-
lé vyvenèení.

Když jeho pán rozpoznal nesporné    
a mezi ostatními psy zcela výjimeèné 
muzikální sklony svého psa, zabývá se 
nyní myšlenkou vzíti jej na koncert váž-
né hudby. Jen si není zcela jist, bude-li 
jeho úmysl správnì pochopen. Není mu 
také zcela jasné, jaké vstupné by bylo 
jeho psu u pokladny vymìøeno.

A jak tohle všechno vím? Inu, jeho 
pán mi o tom vyprávìl. „Mùj Flok je pros-
tì hotový zázrak,” dodal nakonec.

hned vedle jejich sesterské švarcvaldky, 
zde pendlovky v pìkné zavìšené truhliè-
ce pod sklem, a tady – ó Bože, ta nádhe-
ra – hodiny bicí, dávající o sobì vìdìt 
každou hodinu lahodnými a subtilními 
zvuky. A jsou zde i stolní hodiny s mra-
morovými sloupky, okázale se rozhlí-
žející, nebo� byly dozajista pøineseny      
k opravì z komody nìjaké zámožné 
mìš�anské domácnosti. A nesmíme opo-
menout ani øadu budíkù a cibulí od nej-
starších roskopfek, omeg, tissotek, až po 
nejnovìjší quartzky. A všechno to do-
hromady svornì tiká, zvuèí, šumí, cvrká 
a bije v pøebohaté škále barev, odstínù, 
oktáv a ladìní.

Hudbymilovný pes Flok

Flok je velmi muzikální pes. Tvrdit     
o nìm, že nemá silnì vyvinutý smysl pro 
hudbu, by bylo rozhodnì nespravedlivé. 
Vždy se tìší, až jeho pán usedne ke kla-
víru a zaène preludovat. Tehdy se roz-
košnicky protáhne, ulehne na bøicho       
s hlavou položenou na pøední packy        
a s oèima slastnì pøivøenýma jme se     
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Kultura není na prodej
Milan Kohout

Prožíváme obrovskou krizi spoleè-
nosti, spoleèenských zøízení a životního 
prostøedí. To, co je považováno za osvo-
bození ze spárù totalitních systémù, je 
jen nové zotroèení, které je ve svých 
dùsledcích stonásobnì nebezpeènìjší 
jak pro život lidí, tak pro celosvìtové ži-
votní prostøedí. Nová takzvaná svoboda 
pod pláštíkem demokracie je jen uvolnì-
ní moci nejsobeètìjším spoleèenským 
tlakùm a zájmùm pouze uzounké, nej-
agresivnìjší a vskutku kriminální bezo-
hledné èásti spoleènosti. 

Ekonomicko-politický systém pøedha-
zuje masám otrokù trhu pøedstavu, že 
mají nástroj kontroly své budoucnosti,     
a tím je demokracie. Pøitom je ale demo-
kracie jen koupenou dìvkou zájmù zlom-
ku spoleènosti, která tahá za nitky kul-
turní pestrobarevné tržní maškary, a nám 
se namlouvá, že se mùže použít jako ná-
stroj zmìny. 

Zatímco se pøíroda celé zemìkoule 
dusí zplodinami tržní kapitalistické civi-
lizace, demokracie produkuje plány na 
další nekoneèný rùst výroby k životu ne-
potøebných nesmyslù sloužících jen pro 
princip zisku podnikatelù-kapitalistù. A pøi-
tom se stále vìtší èást obyvatel topí v bí-
dì. Žijeme v daleko vìtší totalitì než kdy 
pøedtím. V totalitì, která je tržní propa-
gandou vtipnì vnucována lidem jako ko-
neèné øešení. 

Vìtšina spoleènosti je naprosto zpi-
tomìlá nikdy nekonèící reklamní kampa-
ní na pomíjivé a idiotské zábavní prázd-
né sraèky, které se pøedstavují veøejnosti 
jako souèásti kultury. Pøitroublé hvìzdy 
zavalují elektromagnetické vlny banalita-
mi obalenými kýèovými vizuálními mas-
turbacemi a pøedvídatelnými nekoneènì 
stupidními pøíbìhy, dojímajícími tržnì zpi-
tomìlé davy k ronìní slz prázdnoty a se-

bestøednosti. Celý maškarní roj se žene 
do nejbližších nákupních chrámù škrtí-
cích témìø každou komunitu na dnešní 
zemìkouli. Chechtot zámìrnì vygumo-
vané masy se pak ozývá ze støev tìchto 
odporných slupek konzumu a otroci trhu 
vypouští všechny své životodárné š�ávy 
do jímek majitelù chrámù zboží. Zdi me-
zi masou oblblých prázdnohlavcù a vy-
volených vychytralých majitelù lidských 
životù zaèínají rùst až do nebes, o kte-  
rá s „láskou” peèují parazitní nábožen-
ské organizace. Nesmyslné bohatství 
lidských š�áv se houpe v podpalubních 
kontejnerech a napájí motory luxusních 
jachet, na jejichž palubách se prochá-
zejí nejagresivnìjší lidské svinì a chech-
tají se smíchem vítìzù spoleèenských 
„soutìží”.

A jak otrokùm, tak otrokáøùm je úplnì 
jedno, že celá flotila se zvyšující se rych-
lostí podpalubních motorù míøí k vodopá-
dùm jednoho vesmírného pokusu o nej-
vyvinutìjší živoèišný druh. 

Zpráva pro svìtovou banku je jasná:

„Lidstvo musí urychlenì pøijmout sérii 
radikálních opatøení ke snížení emisí oxi-
du uhlièitého nebo se pøipravit na kolaps 
celých ekosystémù a vysídlení, utrpení   
a smrt stovek miliónù lidí. Tvrdí to zprá-
va, kterou pro Svìtovou banku zpracoval 
Postupimský institut pro výzkum dopadu 
globálního oteplování a klimatickou ana-
lýzu.

Pokud se nic nezmìní a naše civiliza-
ce bude prostì pokraèovat stejným smì-
rem, jakým se pohybuje dosud, prùmìr-
ná globální teplota se do konce století 
zvýší nejménì o ètyøi stupnì Celsia –     
a to je zhruba rozdíl mezi dneškem a po-
slední dobou ledovou v Evropì. Klima-
tologové se pøitom shodují, že aby byly 
dopady zmìn klimatu ještì pro biosféru, 

PØESAHY
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použití k samostatnému pøemýšlení, 
protože to by se mohlo stát smrtelnì ne-
bezpeèné pro totalitnì vládnoucí ekono-
micko-politické skupiny. 

Celá souèasná kultura je jen jakýmsi 
dobrovolným samohybem obrovské kle-
ce, ve které jsme se octli po pádu experi-
mentálních socialistických politicko-eko-
nomických systémù, o které jsme se ne-
úspìšnì pokusili v minulém století, a kte-
ré se, i když byly daleko chytøeji vystavì-
né, z celé øady dùvodù tragicky zhroutily. 
Dnešní propagovaná verze kultury není 
nic jiného než kulturní otroctví sloužící 
nové orwellovské totalitì, která se vy-
líhla uprostøed zaslepeného jásotu nad 
falešným osvobozením po nedávných 
zpackaných revolucích. 

Každému zdravì pøemýšlejícímu èlo-
vìku, který je ale dnes nucen žít na okra-
ji spoleènosti, je jasné, že pojem kultura 
by se mìl chápat jako osvícená zodpo-
vìdnost k životnímu prostøedí, k pøežití 
života na zemìkouli zahrnujícího i lid-
skou spoleènost. Že by se mìl tento po-
jem chápat jako kultura sdílená s kultu-
rou dalších živoèišných druhù a rostlin    
a jako sebezáchovný mechanismus kaž-
dé zdravé spoleènosti. Že je to kultura, co 
z nás dìlá lidský živoèišný druh. Že je to 
kultura, co zachovává zdìdìné instinkty 
podílení se, nehromadìní, nesoutìžení, 
kolektivismu a jiné hodnoty pro náš ži-
voèišný druh nejpøirozenìjší. Že je to kul-
tura, která nás dìlá mírumilovnými, která 
nám dovoluje žít autenticky v pøítom-
nosti a bez civilizaèních a tržním stylem 
života vyžadovaných pøetváøek, kultura, 
která je esencí skuteèné svobody kaž-
dého z nás a nikoliv individualistickými 
teoriemi falešnì servírované svobody. 

Kultura, která není nikdy na prodej, 
tak jako není na prodej láska a pøátelství, 
soucit, vášeò a lítost. 

Kultura, která nás nerozdìluje na 
spoleèenské tøídy. 

Kultura, která nepøipouští jakékoliv 
vykoøis�ování jednoho druhým.

jak ji známe, a také pro lidstvo zvladatel-
né, nárùst teploty by nesmìl pøekroèit dva 
stupnì. 

Podle zprávy Postupimského institu-
tu je však takový scénáø za souèasných 
okolností (tj. pøi stávajících polovièa-
tých opatøeních na ochranu klimatu) prak-
ticky vylouèen. Jestli se nic nezmìní, svìt 
èeká chaos, systémové selhání a zdra-
votní katastrofa srovnatelná s epidemií 
èerného moru, který ve 14. století zahu-
bil nejménì tøetinu evropské populace." 
(zdroj: http://www.blisty.cz/art/66323.html)

Slovo „kultura”, údajnì poprvé defino-
vané Cicerem jako cultura animi èili kul-
tivace duše, prošlo v historii rùznými de-
finicemi a chápáním filosofy dané doby. 

Dnes se pod slovem kultura nechápe 
jakýsi souhrn lidských projevù dané spo-
leènosti v daném místì, který by kultivo-
val spoleènost a zaruèoval její zdárné 
pøežití do budoucna, ale jakýsi zábavný 
park pro trhem zblblé masy konzumentù, 
kteøí se chtìjí jen nechat unést do este-
ticko-kognitivních drogových iluzí a ma-
sturbací vlastních vyprázdnìných identit.

Za šlechtìní kultury je považováno 
vykuchávání klasických dìl a jejich pøe-
vlékání do nových, trhem a náboženský-
mi organizacemi posvìcených kýèových 
senzaèních obalù. 

Za zdokonalování kultury je považo-
váno stavìní stále vìtších palácù pro 
pøedvádìní od skuteèného života odtrže-
ných umìleckých okrasných masturbací. 

Za pøístup ke kultuøe je považováno 
oživování principù øímských koloseí ser-
vírujících spektakulární a virtuálnì vi-
zuální show, po kterých se oblblé masy 
opìt vrhají do každodenního otroctví 
øízeného majiteli spoleèností. 

Souèasná verze kultury je nesena 
duchem marnosti a plané zábavy, neko-
neèných esteticko-kognitivních zacykle-
ní, nikdy nepøestávajícího naprosto jed-
nostranného konzumu vjemù bombar-
dujících mozek a nedovolujících jeho 
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mìla zcela zavrhnout zabetonovanou 
zkamenìlou pøedstavu o mìstì kultury   
a rozrušit vše, co je na ní možné rozru-
šit. 

Nová verze kultury by mìla rozzuøit 
všechny konformisty a zabednìné kon-
zervativce a propagátory totalitních my-
šlenkových staveb, jakými jsou kupøíkla-
du stavby náboženské. 

Nová verze by mìla nasrat vládnoucí 
ekonomicko-politickou garnituru, mìla  
by vpustit do kulturní praxe skandální      
a naprosto revoluèní kulturní obsahy, 
mìla by permanentnì rozèilovat zastán-
ce souèasného sebezáhubného spole-
èensko-ekonomického totalitního øádu, 
mìla by v každé kulturní akci rebelovat 
proti souèasné blbosti snažící se prodat 
souèasný systém jako svobodu a vol-
nost, mìla by se úplnì odlouèit od ja-
kékoliv prodejnosti umìní a od jeho pros-
tituce pro takzvané podnikatele. 

Nová verze by mìla dokázat, že ta-
kové rozrušení se dá provést i bez ob-
rovských dotací od tržními zájmy øíze-
ných institucí. Mìla by dokázat, že se 
rozrušení a znovuosvìtlení zažitých ste-
reotypù dá provést s pomocí tisícù do-
brovolníkù a jednoduchých kolektivnì 
provádìných akcí ve veøejném a semive-
øejném prostoru. Že se nová forma a de-
finice kultury dá uskuteènit pomocí an-
gažovanosti lidí žijících na dnì souèasné 
nesmyslné spoleèenské pyramidy. Že se 
dá udìlat pomocí takzvanì obyèejných 
lidí, kterým je souèasnými zabetonova-
nými a pøesnì kámen po kameni vysta-
vìnými teoriemi namlouváno, že nejsou 
umìlci a participanti na kultuøe a musí    
ji jen konzumovat. Kterým je namlouvá-
no, že kultura je jen zruènì øemeslnì 
odvedeným a do falešných citù zabale-
ným produktem trhu, a ten si mají koupit 
v nejbližším nákupním støedisku. 

Novì vytvoøená verze kultury by mìla 
být neoddìlitelnou souèástí života každé 
komunity neboli polis, nikoli tržnì prodej-
ným konzumním produktem. 

Také Plzeò by mìla vstoupit do his-
torie lidstva a zahájit naprosto odlišný 
pøístup ke kultuøe, který by se mohl stát 
prvním vzorem nového spoleèenského 
øádu po budoucím pádu sebedestruktiv-
ního tržnì kapitalistického systému, který 
jako rakovinový nádor roztrhává všechny 
pøirozené tkánì života po celé zemìkou-
li. Naše malé mìsto by se mohlo a mìlo 
stát prvním odvážným a hrdinným vzo-
rem hodným následování. Jak øíká filosof 
Sartre, mohlo by se stát první roznìtkou 
revoluce nového myšlení, myšlení, které 
bere kulturu jako revoluèní platformu. 

K tomu je potøeba úplnì zmìnit pøí-
stup k funkci kultury a umìní ve spo-
leènosti. Pøístup, který si napøed nade-
finuje naprostý odstup od souèasného 
chápaní tìchto fenoménù a pak si je 
rozebere na základní stavební kameny, 
každý pak obrátí vzhùru nohama, oèistí 
ho od zasmrádlé a zpuchøelé malty a po-
loží ho na úplnì jiné místo. Tím se na-
prosto rozruší zaprdìnost prostupující 
každou spáru starého systému a odhalí 
se pùvodní skryté plochy stavebních ka-
menù. 

Uvedu pøíklad drobné akce, kterou 
dìlám ve veøejném prostoru se svými 
studenty: Jdeme ulicí, zahlédnu koš na 
odpadky, vrhnu se k nìmu, vysypu ob-
sah kolem sebe a ještì ho rozkopu po 
chodníku a chci pokraèovat v chùzi. 
Standardnì pøemýšlející student je šo-
kován a jeho falešnì enviromentalis-
tická duše je pobouøena. Zaène pro-
testovat, že by se nemìly zaneøáïovat 
veøejné plochy ve mìstì odpadky a a�  
to okamžitì posbírám a vrátím do koše. 
Tím mnì nahraje na logickou smeè...     
a hned se jich všech ptám: „A ten asfalt  
a beton, kterým zaplácáváme zvolna 
celou zemìkouli, není odpadkem? Ty 
automobily zaparkované podél krásnì 
zameteného asfaltového chodníku ne-
jsou odpadky zaneøáïující veøejné plo-
chy?” Studenti se zarazí a jeden kámen 
v jejich mozku je pøevrácen. Plzeò by 
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Mocnina souèinu
Oldøich Janota 

„Ty, musím ti cosi øíct. U faráøa našli 
pod polštáøem podprsenku.”

„Jak našli?”

„No, nìjací ti jáhni èi co, když mu 
stlali postel.”

„Ale to pøece není možné. Zázrak!”

„Pøijela kvùli tomu jakási komise až    
z Bratislavy.”

„Však jasnì, takové vìci se musijó 
ovìøit, jestli v tom není jakýsi podvod.”

„Co to meleš, dy� já z toho mám tá-
kovouhle hlavu!" 

„Poèkej, snad nechceš øíct…”

„Ale né, nebyla moja. Byla Dity, tý mý 
kámošky z Olomóca.”

„Tý rozvedený se dvìma dìtma?”

„Šak ju znáš. Ona tadyma jela, a jak 
má depresiu z toho rozvodu, tak jí pøed 
kostelem napadlo, že zastaví.”

„Zastaví!”

„Tož co na tom? Šla dovnitø, byl tam 
zrovna jakýsi pohøeb.”

„…?”

„No pohøeb. Mluvil tam faráø, a jí to 
pøišlo nìjak blízký, jako by mluvil pøesnì 
vo tìch jejích problémech.” 

„Ten mladej, èernovlasej?”

„Jo, právì ten. Na druhy den za ním 
jela na faru.”

„Ona dycky mìla praštìný nápady.”

„Poslouchej pøece, faráø mìl nohu      
v sádøe, z fotbalu, natrhnul si achillov- 
ku, tak byl v posteli.”

„Dobøe, ale…”

„Von si pak stìžoval, jak ho bolej zá-
da, a ona na to, že by mu je mohla na-
masírovat.”

„Rozumim, rozumím. Život.”

„Jela tam pak ještì tøikrát.”

„Tøikrát?” 

„No vždy� já jí to øíkala, neblbni, tohle 
nemá žádnou perspektivu, žádný øeše-
ní!”

„Perspektivu, øešení! Pád Tróje, hrob-
ka Kapuletù! Pták nad jezerem jako sou-
èet rychlosti a mrakù na obloze! Mocni-
na souèinu se rovná souèinu mocnin! 
Nádhera!”

„To teda fakt nevim, co se ti na tom-
hle zdá nádhernýho.”

„To zastavení pøed kostelem. To ná-
hlé rozhodnutí, myšlenka odnikud, roz-
mar. Náhoda, kterou ale zaèínají všech-
na osudová setkání mužù a žen. Aby 
strom mohl vyrùst, potøebuje semínko. 
Mròavou, nezajímavou, naprosto pøe-
hlédnutelnou malièkost. Náhodu. Jenže 
na tomhle pøíbìhu je výjimeèné nìco ji-
ného. Ta záhada podprsenky pod pol-
štáøem. Že pøes všechno tady poøád 
zùstává úžasná, by� samozøejmì nepa-
trná možnost, že ji tam opravdu strèil 
Pánbùh.” 
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Tøi parodie
Jiøí Koláø 

Prosba

(dle Karla Tomana)

Mùj bratr dooral a vypøáh traktor.

A jak se stmívá,

vìrnému stroji

hlavu do výfukového potrubí

položil tiše,

pohladil mu pøevodovku

a zaposlouchal se,

co mluví kraj.

Øve tranïák z dálky

tichým svatveèerem,

tvrdý rock duní chladným šerem

a tranïák vøeští: 

síla, kravál, metal.

V jediný rachot slily se a letí

k vydìšenému nebi.

Svatý Václave, nedej zahynouti nám,

ni budoucím.

Komíny

(dle Antonína Sovy)

Ty èeské komíny jsou temno slité 

zèernalé mrakem dýmù pod oblaky 

vloženy v mìsto pod popílkem skryté 

jsou jako kalné, vyèítavé zraky

Tu popel jakýs z balkonu blíž kraje

a saze rmutné rejem mihotavým 

jak uhlovými èarami, když hraje, 

se nesou v dálce pachem smogu mhavým

Dým s kašlem dusících se k nebi stoupá

a s vùní síranù po kraji dýchá

vzduch emisemi výparù se houpá

a nìco jako vìèný bìh v tom vzdychá

Penny Market

(dle Fráni Šrámka)

Trápím se, trápím, myslím si,

kde bych tì nejradìji potkal.

Ulice støídám, parky, nábøeží,

bojím se krásných lží.

Na mùj práh kdybys vstoupila

snad bys mì tím zabila.

Chtìl bych tì potkat v Penny.

V Penny je vlání

na všechny strany, všechno je k mání.

V Penny je hojnosti života stùl,

koupíš jelito, podáš ženì pùl,

jelito voní kroupama, ach, vìènì tak 

                                                 s ním býti,

až k pláèi jsou jitrnice, jež pod sklem svítí,

a oblaka jdou, pøebìhlo svìtlo, pøebìhl 

                                                           stín,

muž má touhu rozsévaèe,

žena má úrodný klín…

Chtìl bych tì potkati v Penny. Šel bych 

                                                      ti vstøíc.

A až bys mi odešla, ach, zveèera již,

bys na mne nemyslela víc,

jen prosebný a dìkovný mùj hlas,

jak bych jen pouhým konzumentem byl,

kterého v Penny krásnì toužit vidìlas…
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Kusamakura I. 
(7. roèník 2002) v pøekladech Milana Šedivého

winter evening

with tiny stitches

the doll's smile returns

zimní veèer

s drobnými stehy

panenèin úsmìv je zpìt 

Ingrid Kunschkeová 

(Nìmecko)

Lukewarm midnight.

The moon is silvering

the rusty ship.

Vlažná pùlnoc.

Mìsíc postøíbøuje

zkorodovanou loï.

Ertore José Palmero 

(Argentina)

On the shell

of the snail

a snowflake.

Na budce 

hlemýždì

snìžná vloèka.

Willy Cuvelier 

(Belgie)

across the window

of an abandoned house

a wisteria bloom

skrze okno

zpustlého domu

vistárie kvete

Jerome Cuhman 

(USA)

A white cat

runs up a tree

A sign of summer

shows up

Bílá koèka

bìží na strom

Projev léta 

je tady

(Japonsko)

Startled newborn lambs

blink at spring and tremble their

temporary tails

Pøekvapená, novorozená jehòata

mžourají na jaro, tøepou svými

doèasnými ocásky

Belle Robertson Averyová 

(Nový Zéland)
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drops of spring rain

hanging on the wire –

in each a sun

jarní kapky deštì

zavìšené na drátech –

ve všech slunce

Milosav Doderoviæ 

(Jugoslávie)

Melted snow

Seeing off winter

Down the river

Otopljen snijeg

Niz rijeku

Ispraæa zimu.

Rozpuštìný sníh

po øece

vynášíme zimu.

Zlata Bogoviæová 

(Chorvatsko)

serene lake 

the birch leaf touched 

the white cloud

klidné jezero –

bøezový lístek støetl

bìlavý oblak

Radovan Živanoviæ 

(Srbsko a Èerná Hora)

forget-me-not sea

a woman with empty creel

sail on the skyline

moøe pomnìnek

žena s prázdným košíkem

pluje obzorem

Moira Clarková 

(Velká Británie)

Light on the thorns.

My granny's yellowed photo

in the black prayerbook.

Bodláky v jasu.

Zažloutlý snímek babièky

v èerném nebeklíèi.

Nediljko Boban 

(Chorvatsko)

kite flying

l slowly unravel?

the day?

drak letí

zvolna odmotávám

den

Lesley Dahlová 

(Kanada)

Edge of the road –

the partridge drinks

the dew on the poppy.

Po stranì cesty –

koroptev pije

rosu na máku.

Stela Moiseová 

(Rumunsko)
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Neuchopitelný Chesterton
Ivo Fencl

postøeh, že Chesterton „znamenal reakci 
na vývoj evropského duchovního života 
posledních padesáti let, který vedl k pe-
simismu, nihilismu, skepsi, diletantismu, 
hrùzám materialismu a determinismu,    
k omrzení, nudì a nervose”.

Málokterý autor je tak nezaøaditelný. 
Nevìøte, ale v jeho vlasti jej – pøi vší úctì 
– nemají ve všech literárních pøíruèkách. 
Pokud tam je, bývá oznaèován všelijak. 
Katolický tradicionalista, modernista, ale-
gorik, pragmatik, racionalista, revolucio-
náø a také reakcionáø a šovinista. To po-
míjím našeho Franka Tetauera, jenž vy-
hlásil Chestertonùv kult za podvod a mìl 
ho za mìš�áka bez sociálního zápalu, za 
extrémního individualistu, mystika a ro-
mantika pohodlí. Jan Bohuslav Èapek vi-
dìl v Chestertonovi bezdìèného deka-
denta. Durychovi na nìm zas chybìly 
„stopy pøestálých bolestí” a „odpadal mu 
od srdce”. Kolik cedulek, tolik hodnocení. 
Sám Chesterton o kritice napsal: „Buï je 
úplnì k nièemu, anebo donutí autora vy-
skoèit z kùže.”

Dalším paradoxem je, že spisovatel 
nám sice zanechal multižánrové dílo, ale 
tematicky stereotypní. Spolehlivì jej 
ovšem charakterizuje optimismus. By� 
donkichotský. Ale není takovým každý 
optimismus? Je romantické být Quijo-
tem, ale Chesterton bohužel svá posel-
ství nevkládal do zcela životných hrdi- 
nù. Nejednu závažnou myšlenku pak 
plochá figurka diskredituje a je tu i hy-
potéza, že se Chesterton bìhem opož-
dìného dospívání zhrozil možnosti, že 
by mohl existovat na svìtì jen on sám, 
zatímco jeho okolí by bylo iluzí. Snad ná-
sledkem toho postrádají jeho postavy 
psychologickou hloubku, milostné vzta-
hy u nìj pøešlapují na okraji zájmu a styl 

„Nejvìtším høíchem není pýcha, ale 
podceòování,” mínil mistr paradoxu Gil-
bert Keith Chesterton (1874 -1936), osob-
nost z nejcitovanìjších. Byl Anglièan, ale 
matku mìl z Francie. Na poèátku milénia 
se jím u nás zabývali hlavnì Alexandr 
Tomský a Jan Lukavec: Tomský v anto-
logiích Moudrost a vtip... (2006) a Úžas, 
radost a paradoxy života... (2007) a jeho 
oponent v monografii Fanatik, prorok èi 
klaun? (2008), která zastøešila pomyslný 
dialog Chestertonových interpretù. Tom-
ský mi prozradil, že s Lukavcem není ve 
všech náhledech zajedno, ale nuance 
nechme stranou. Plzeòan není vìdec, 
Plzeòan ète.

Zdá se jisté, že jedna vìc znamená 
objevit Chestertona v dìtství a druhou 
vìcí je dumat nad jeho aforismy v dospì-
lém vìku. Tento gentleman naštìstí pøed 
sto lety zatoužil díky nìjakému vnuknutí 
zužitkovat pro sebe i literární žánr ctìný 
pøáteli populárních odnoží kultury, totiž 
detektivku, a napsal mnohé povídky. Ne-
jen s páterem Brownem, tìch je jedena-
padesát, ale i s Mužem, jenž vìdìl pøíliš 
mnoho Horne Fisherem, s Pondem (Pa-
radoxy pana Ponda) i beze stálých oha-
øù (sbírka Stromy pýchy a jiné historie). 
V dìtství jsem nìkteré tyto pøíbìhy èetl, 
udìlaly na mì dojem a staly se vchodem 
k jiným dílùm téhož autora. Nebýt Brow-
na a jeho šarád (Nesprávný tvar, Kladi-
vo boží, Proroctví psa, Živá mrtvola, Ta-
juplná zahrada, Okøídlená dýka, Špièka 
špendlíku), nezaèal bych se zajímat       
o ostatní ohromné malièkosti.

Nebo ano? Co vím. Tøeba bych k nim 
pronikl díky Karlu Èapkovi, který Ches-
tertona obdivoval. Nicménì tøeba Fer-
dinanda Peroutku (další Anglièanùv zpro-
støedkovatel) jsem neznal, takže ani jeho 
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jímavì? Jak se vykroutit z té otázky? 
Snad zjištìním, že Chestertonova víra    
v ohromnost malièkostí plní pøinejmen-
ším terapeutickou úlohu. Ke ètení Ches-
tertona s jeho dìtským, ale nikoli dìtin-
ským pøístupem ke svìtu je nejvhodnìjší 
neklidná doba dospívání – a zajímalo by 
mì, kolik mladých si asi momentálnì be-
re podobnou radu k srdci. Málo, tuším,    
a obdobnì o vìcech veøejných rozho-
dují nìkdy vysoce sebevìdomí absol-
venti škol, kterým však „nìjaký” Chester-
ton navždy zùstane neèitelným. Pøesto 
stál za mnohým. Jeho Klub podivných 
živností najdeme na pozadí Vest pocket 
revue, jejímž jádrem je Werichova po-
vídka Muž, který sbírá fotografie rozzu-
øených. Jeho vyzývavá vìta z Heretikù   
o poštovní schránce, která se „nezdá  
být poetickou, protože jsme ji ještì ni- 
kdy nevidìli v básni”, inspirovala Wol-
kera. Vanèurovo Rozmarné léto obsa-
huje pøekvapivé paralely s knihou Léta-
jící hospoda. A je tomu sto let, kdy 
Chesterton v pøedmluvì k jednomu spi-
su na poèest Mistra Jana Husa (1915) 
velice srozumitelnì napsal o èeském 
kultu národního muèednictví i o zdejší 
odvozenosti z porážek. Nestárne.

zùstává únavnì verbalistický. A moderní 
svìt?

V jeho oèích také diskreditován, ale 
spásou je poezie každodennosti a v jejím 
rámci krejcarové krváky. „Musíme uznat 
zásluhy populární literatury, která vpro-
støed blábolení pedantù a školometù 
odmítá nazývat pøítomnost prozaickou    
a obyèejné vìci všedními,” mínil. Tušil, 
že rozvolnìnost kultury i morálky pove-
de k agresivitì a anarchii a že si spole-
èenská benevolence podá jednou ruce    
s relativizací všech hodnot. Zpùsob, jímž 
„otec” otce Browna vnímal odlidštìnost 
vìdy a jednostrannost racionality je pak 
hodnì blízký postmodernismu, který stej-
nì jako Chesterton zakouzluje odkouz-
lený svìt – a jeho malièkosti nás uèí vní-
mat ohromnì. „Není racionalistù,” na-
psal. „Vìøíme v pohádky a žijeme v nich.” 
Je snad takové tvrzení jen romantic-  
kým blábolením? Ne. Spisovatelka Shir-
ley Jacksonová obdobnì dodává: „Žádný 
živý organismus nepøežije v prostøedí na-
prosté reality, aniž by zešílel.” Rovnìž 
postmoderna Chestertona interpretovala 
a postavila také vedle filozofa Oswalda 
Spenglera (1880 -1936), který v bestsel-
leru Zánik Západu (1918 -1922) upozor-
nil, že dvacáté století není místné vní-
mat jako lepší než mnohá století pøed-
chozí a že Evropa nežije zdravìji než 
leckterá jiná soustátí, tøeba i døívìjší. On 
a Chesterton shodnì disponovali nechutí 
k moderní, mechanické materializaci ži-
vota, která nám nyní skuteènì chce dát 
mat i proto, že jsme nepouèitelní, neète-
me, a pokud èteme, nechápeme, a po-
kud pochopíme, zapomeneme. Pøipo-
mínám, že Ecùv román Foucaultovo ky-
vadlo vychází z jednoho Chestertonova 
výroku. „Od chvíle, kdy jsme pøestali vìøit  
v Boha, jsme ochotni vìøit èemukoli.”

Lhali si snad do kapes Chesterton      
i Karel Èapek, když optimisticky pøivíra-   
li víèka a odmítali si pøiznat, že na ze-   
mi bývá i šedavì, nudnì, ploše, neza-
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Øádeèky z podzimu
Evžen Pìnkava

Národní muzeum získalo darem od 
Muzea dìlnického hnutí mnohasettisí-
covou(!) a prý jedineènou sbírku, která 
mapuje èeské dìjiny od poloviny pøed-
minulého vìku do sklonku vìku minu-
lého. Jsou to ale skuteènì fenomény dìl-
nického hnutí? Patøí k nim originál ruko-
pisu Reportáže psané na oprátce, obraz 
(?) namalovaný sovìtským kosmonau-
tem Leonovem, chlebové figurky vytvo-
øené ve vìzení Antonínem Zápotockým 
nebo dary vìnované „dìlnickým” prezi-
dentùm republiky? Necharakterizují dìl-
nické hnutí mnohem víc žebraèenky ne-
bo potravinové lístky? Uvedené Muzeum 
údajnì vzniklo v bøeznu 1990 a v té dobì 
také pøevzalo opulentní fondy Fuèíkova, 
Gottwaldova a Leninova muzea.

Pavel Rejchrt po návratu z Nìmecka: 
„Zdrtilo mì po návštìvì sousední svo-
bodnìjší i mravnì citlivìjší zemì dvojná-
sob, že náležím k národu, jenž se sice 
nakrátko, zato osudnì zamiloval sotva 
pøed dvaceti lety do cizákù, kteøí /…/ toèí 
bez ostychu a omezení zdejším kapitá-
lem, politikou vysokou i nízkou, spoleè-
ností obèanskou i obcí církevní, zdìsilo 
mì, že zùstávám ratolestí tohoto kmene 
již vykotlaného, zbaveného už nadobro 
historické pamìti, zmocòoval se mne 
stud, že jsem pokrevní pøíbuzný tolika 
spokojených ba sebevìdomých slepcù, 
kteøí nevidí bohapusté zbarbarštìní druh-
dy mnohovrstevnaté duchovní krajiny. 
Snad mùžeme se jen modlit, abychom 
litovali svých nepravostí.”

Ètu Reinerovo dokumentární pásmo 
o Ivanu Blatném èili poctivou snùšku 
literárních drbù. Jiøí Mahen se prý v pod-
kroví brnìnského domku obìsil na šlích. 
Josef Chaloupka zemøel na otravu sví-
tiplynem. Pro svou matku Zdenu, která 
odešla ze svìta již v roce 1933, nalezl 

Blatný jediné slovo: Alkoholièka. Když se 
Nezval zasnoubil se surrealismem, zaèal 
nosit zelenou kravatu – a Jindøichu Štyr-
skému vylál v dobì tzv. moskevských 
procesù „do židù”, to už v dobì norim-
berských zákonù. Blatný dlouho „chodil” 
s Miladou Matysovou, hereèkou o šest-
náct let starší. Roku 1941 se mìl bás- 
ník naparovat, že „mìl 98 ženských”, 
naèež Reiner znalecky dodává, že to i ve 
veøejných domech nebo v boudì do-
movníkovì.

Hle, co literát Václav Kahuda nesli-
tovnì dí o Václavu Havlovi: „Pyžïuch, 
šukavý kriplík, koktavý autista, jehož 
hluboký hlas je zpùsoben tkáòovou ode-
zvou na testosteron, který je rovnìž pù-
vodcem jisté ‚zakrslosti’. ‚Malý macho’   
je obìtí èasného nástupu puberty. Je-  
ho poèáteèní totální neschopnost dojít 
úspìchu u žen zpùsobila jistou ‚neusa-
zenost’ sexuálních rolí. Jeho bisexualita 
dostala pøirozený ventil – pro jeho tìsné 
pøátelství s homosexuálním mladíkem. 
Po letech, kdy fungoval jako hlavní me-
diální figura oficiálnì pìstované opozi-
ce, koneènì dostala jeho mužská tenze 
prùchod a øada žen oslnìných jeho au-
rou pak cítila potøebu své sladké tajem-
ství vyjádøit nìjakou bulvární formou. – 
Smutný šašek.”

Další sarkastická, lapidárnì úseèná 
citace z nové Kahudovy knihy Vítr, tma, 
pøítomnost: „Naprostá vìtšina novináøù, 
v podstatì všichni v rozhodujících mé-
diích, jsou nìjakým zpùsobem spojeni se 
zpravodajskými nebo bezpeènostními 
službami. Pøedevším lidé z politického 
zpravodajství èasto prošli prací v BIS, 
vìtšina mladých je pak jednoduše za-
verbována pøi nástupu do zamìstnání. 
Existenèní a prestižní ambice jsou peè-
livì vyhodnocovány náboráøi už na vy-
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ještì nezná. Žena je vìrná tomuto ne-
známému dokonce ještì døív, než mu 
náleží. Frigidita znamená, že netoužíme 
po nièem, co není tento muž. Konèí ne-
èekaným, bezbøehým poznáním, jakého 
žádný muž nemùže zcela dosáhnout. 
Frigidita je touha, kterou žena chová jen 
ke svému milenci. Náležet neovladatel-
nì jedné jediné bytosti na svìtì je cosi 
ryze ženského. To je sice kruté a zoufa-
lé, ale má to nejblíž k pravdì.” Z knihy 
Hmatatelný život. 

Opìt Marguerite Durasová: „U spi-
sovatelù prostupuje jejich tìlo všechno, 
co napíšou. Spisovatelé kolem sebe bu-
dí erotickou touhu. Muži jako by se mi-
lovali s naší hlavou, jako by nám vnika-   
li do mozku, tak jako nám vnikají do tìla. 
Pro obyèejného muže je žena, která píše 
knihy, èímsi, co nikdy nebude mít. Spiso-
vatelé jsou ale úžasné erotické objekty. 
Nikdy jsem si nedokázala pøedstavit ero-
tiku bez inteligence a inteligenci bez jis-
té roztržitosti. Mnozí intelektuálové jsou 
jako milenci neobratní, stydliví a bojácní, 
odtažití. Spisovatelé, kteøí se umìjí úžas-
nì milovat, bývají jen zøídka velkými spi-
sovateli, a jimi bývají èastìji ti, kteøí se 
milují hùø a s bázní. Falešní pisálci ta-
kové problémy nemají.”

Ruský prozaik Michail Šiškin: „S lite-
raturou, literárním životem a vùbec zá-
jmem o knihy je v Rusku na nìjaký èas 
konec. Dokud øinèí zbranì, Múzy drží 
zobák, pøípadnì nìco mumlají, ale nikdo 
je neposlouchá. Navíc teï mnozí nadaní 
spisovatelé bohužel dostali patriotický 
prùjem. Ale skuteèná literatura vždycky 
existuje a je povznesená nad každo-
dennost. Loni v Moskvì vyšel napøíklad 
geniální román Vladimira Šarova Návrat 
do Egypta a je velká škoda, že se ztratil 
mezi titulky o krveprolití v Donbasu. /.../ 
Pokud nemáte o èem psát, znamená to, 
že sama nejste skuteèná. Knihy, zapsa-
ná slova, to vše jsou uprchlíci. Hudba, 
literatura, umìní, to všechno je útìk. 
Všichni jsme v masomlýnku èasu.”

sokých školách. Zde není potøeba hle-
dat nìjaký prùser v minulosti – zde staèí 
pouhé chtìní, vysoká motivace. Staèí si 
vybrat ze stáda… Tak se koneckoncù 
chová každá firma, tak proè by se stejnì 
nechoval stát, respektive ‚státní firma’?”

Pouhých pìtaètyøicet minut se vydr-
žím dívat na dánský film Larse von Trier 
Melancholia (ano, nikoli Melancholie)     
z roku 2011. Jsme svìdky svatební èi 
posvatební oslavy na honosném venkov-
ském sídle (my bychom øekli: na zámku). 
Do dosti konvenèního dìje poøád vstupu-
jí rušivé momenty, pøièemž se už zpoza 
slunce k naší planetce Zemì nezadrži-
telnì a zkázonosnì blíží èi øítí mnohem 
vìtší planeta Melancholia. Což je nazna-
èeno hned na poèátku a divákùm i akté-
rùm filmu zbývají dvì hodiny. Von Trierùv 
postmoderní filmový manýrismus je až 
pøíliš manýristický, ne-li kýèovitý, opíra-
jící se o rùzná univerzální témata: v tom-
to pøípadì o konec svìta. Paradox a pro-
timluv: film nudný – jak noèní mùra.

Petr Prouza v Literárních novinách:   
„I v letech normalizace se objevovaly za-
jímavé knihy vymykající se dobovému 
ideovému kánonu. Jenže po listopadu  
89 se atmosféra ve spoleènosti rychle 
promìnila. Hlas spisovatele už nikoho 
nezajímá. Nastoupily umìlé celebrity, 
jejichž krotké myšleneèky zøejmì kon-
venují vìtšinovému publiku. A hlavnì 
rozhoduje zisk a tomu se knižní trh pøi-
zpùsobil. Hojnì se vydávají klipovité, ký-
èovité vyprávìnky, které vycházejí vstøíc 
nenároènému ètenáøi, jenž nechce moc 
pøemýšlet, chce se bavit. A tomuto stavu 
napomáhá i skomírající èeská literární 
kritika. /…/ Zrcadla èeské literatury jsou 
nyní hodnì matná a podél cest je vystøí-
daly reklamní billboardy.”

Marguerite Durasová: „Pøedstavivost 
je nejsilnìjší tam, kde si myslíme, že ne-
existuje. Ve frigiditì. Frigidita, to je pøed-
stava touhy u ženy, jež netouží po muži, 
který vedle ní leží. Frigidní žena touží po 
muži, který se jí zatím nenaskytl, kterého 
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Moje duše bez tìla
Hana Šrámková 

Ti, kteøí èekají

Když veèer støetne se s nocí a padá,
nemyslí na to, že dole je tma,
on ví jen tolik, že ta noc je mladá,
a ve své moci ho nadobro má.

Na dnì se potkali
vypitých sklenek
nejistí, nestálí,
nedùvìøiví.
Dobrého nepálí,
a do myšlenek
nepatøí mrtví, jen živí.

Když noc ho pro ráno opouští
a øekne, co víc bys chtìl,
za sluncem jde s prstem na spoušti,
jedinì tak je to fér.

Ve støepech zlatavých
z rozbité èíše
èteme, že není høích
odejít sám.
Pár veršù tesaných...

Doteky 

Malé zamyšlení
nad tím, co už není,
i když vždycky bylo,
v dobách, kdy se snilo.
Ty sny, které bolí,
plné ohnì, ledu,
ptej se na cokoli,
zalhat nedovedu.

Skrz tvoje doteky spojení hledám
s tím, který na vìky vinným byl shledán.

Skrz tvoje myšlenky poznávám sebe,
až tam, kde led tenký na duši zebe.

I ve tvém mlèení slova se zraèí,
která øíct nesvedu: prosím, dost, staèí.

Jen nové zázraky ty staré vzkøísí,
nelituj… Proè taky? To bylo kdysi.

Prodáme svý životy

Prodáme svý životy
a zaèneme znova
jinde a jinak.
A už ne my, ale nìkdo jiný
vrátí se domù
k mámì a tátovi,
do práce a do školy.
A všechno bude v poøádku.

Prodáme svý životy
a za tìch pár šupù
si postavíme mìsto.
Nìkde jinde a jinak.
Mìsto, kde nás nikdo nenajde.
A nehledá...
Tak to bude v poøádku.

Prodáme svý životy
za trochu lásky a útìchy
ve správný èas.
A hudba v nás
zaène znovu hrát
a snad
budeme v poøádku.

Prodáme svý životy
a vyrazíme na cesty
nebo dveøe
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To se asi nedìlá
neumím být dospìlá
nad hromadou suti letí
moje duše bez tìla

vznáším se
už
nemám tìlo
které by se zimou chvìlo
na øímse

Nocturno 

Spáváš s rukou na budíku
a z bludištì vykøièníkù
vykøièené domy v dáli
tyèí se jak katedrály.

V chrámu lásky zvoní zvony.
Doma èeká ticho žití.
Ty zas èekáš, zda se zlomí
její touha po nebytí.

Zády k ní a zády k sobì
nikdo už se nediví,
èemu taky – po té dobì
snad každý svìt zšediví.

Pane inženýre

Sám sebe odkládáš do ticha,
divíš se, kam život pospíchá,
ta, které ses vždycky ptal,
mlèky trpí opodál.

Sníš s hlavou plnou èísel
a kouzlíš s èárou grafu,
když bolest rozezní se,
tón, podle paragrafu,
tišíš oválkem rùžovým.

I bez karet Ti pøedpovím,
jak to bude dál.
Kdy naposled ses smál?

nebo cokoli,
jen abychom ještì jednou 
zažili dobrodružství.
Zmìnu.
Bylo to všechno až pøíliš
v poøádku.

A až zas pøíštì budeme
prodávat svý životy
za pár šupù
pro samotu
pro lásku
a po stý se budeme ptát
Jinde? Jinak?
možná si uvìdomíme,
že všechny akcie už stejnì
vzal èert.

Kousek štìstí

chy� si to svý štìstí
za paèesy 
nebo za ruku
a ztra� se kdesi
a� tì nedohoní
žádná bytost
která ze zármutku
druhým nepøeje

ty jsi moje štìstí
sám se sebou bitvu svádím
dobøe, že nevíš
nevíš, a já neprozradím,
kdo ze tmy a smutku
stvoøil pøíležitost 
a pak
zlodìje

Incident

Špatná rozhodnutí
pod hromadou suti
náš svìt jako tìlo bez duše
leží v prapodivné pøedtuše
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Literární mnohohlasí

Nejen to, kolik rozlièných témat, pøístupù    
i metod nabízí souèasná postmoderní kritikou 
nemilosrdnì zmítaná a zkoušená literární his-
torie, si ètenáø mimodìk uvìdomí pøi listování 
Literárními kontrapunkty – autorským výbo-
rem z bohemistických studií vzešlých z pera 
Vladimíra Novotného, literárního kritika, his-
torika, publicisty a v neposlední øadì vysoko-
školského pedagoga, v souèasnosti pøedná-
šejícího na Univerzitì Pardubice. Kniha sestá-
vá z tøinácti vìdeckých statí pøednesených     
v nedávné dobì na rùzných bohemistických 
konferencích a sympoziích a rozdìlených do 
dvou oddílù podle jednoduchého pravidla: 
sedm studií prvního oddílu se dotýká èeské-
ho písemnictví 19. vìku, šest studií druhého 
oddílu naopak èeské (a do urèité míry i ra-
kouské a ruské, vždy v rámci širšího kulturnì-
spoleèenského kontextu) literatury první po-
loviny 20. století. Literární kontrapunkty vy-
dalo na sklonku roku 2013 plzeòské nakla-
datelství ArtKrist v redakèní úpravì Jany 
Horákové a ve výrazném grafickém pojedná-
ní Miloslava Krista.

Pokusme se nyní dílo, které má jistì am-
bici pøesáhnout hranice regionální literární 
vìdy, v krátkosti pøedstavit. Hned dvì studie 
prvního oddílu se dotýkají máchovské látky     
a z rùzných perspektiv rozebírají málo zná-
mou Máchovu lyrizovanou fantaskní prózu 
Pou� krkonošská. Autor studií rekapituluje do-
dnes ne zcela jasné okolnosti vzniku textu, 
všímá si rozlièných výkladù, jež dílu tradiènì 
stojícímu ve stínu Máchových básnických 
skladeb pøisuzují anglickou, nìmeckou, èi do-
konce francouzskou romantickou inspiraci, 
polemizuje se striktnì negativistickým vyznì-
ním máchovské poetiky a pozastavuje se též 
nad problematikou žánrového zaøazení díla. 
Novátorsky pùsobí Novotného pokus o kom-
paraci Èelakovského Literatury krkonošské, 
dobové satirické skladby odsuzující zejména 
èeské nakladatelské praktiky, s Máchovou     
o deset let mladší Poutí krkonošskou – toto 
srovnání se zamìøuje zejména na modulaci    
v prvním pøípadì ještì racionálnì osvícen-
ského, v druhém již (pre)romantického literár-
ního a umìleckého prostoru.

Zajímavá paralela spojuje dva literáty, 
jejichž jméno bývá v lexikografických pøíruè-
kách doprovázeno oznaèením „regionální 
autor”. Zatímco v pøípadì Jiljí Vratislava 

Jahna, pardubického rodáka, který se za    
dob svých pražských studií pøírodních vìd 
sblížil s umìleckým okruhem májovské dru-
žiny a svým básnickým vkladem – vedeným 
ovšem pøedevším v epigonském duchu – 
pøispìl spolu s ostatními horlivými vlastenci    
k rehabilitaci národní literatury a kultury v èa-
sech bachovského absolutismu, lze atribut 
„regionální” smìle zamìnit za „provinèní” èi 
„triviální”, je pøíbìh Karla Klostermanna mož-
no chápat v pøesnì opaèném smyslu: jako 
cestu spisovatele od regionálnì zamìøené-  
ho písemnictví k literatuøe uznávané a bohatì 
recipované celonárodnì a dnes i pøeshraniè-
nì, èesko-nìmecky. Vladimír Novotný pøibli-
žuje Klostermannùv život a dílo perspektivou 
pozapomenuté vzpomínkové knihy Èervánky 
mého mládí, na jejíž poetice dokazuje pøe-
konání Klostermannovy ponìkud tìžkopádné 
realisticko-popisné metody, jíž byla zatížena 
øada jeho pøedchozích dìl.

Pokud nepoèítáme solitérní studii vìno-
vanou F. X. Svobodovi, tematizující relativnì 
malý ohlas Svobodova úøednického povolání 
v jeho díle (a všímající si celkovì malého záj-
mu èeské realistické literatury o úøednickou 
profesi, a to i v èasech proslulé rakousko-
uherské c. a k. úøednické mašinérie), zbývají  
v prvním oddílu Literárních kontrapunktù dvì 
studie o domažlickém rodákovi, svérázném fi-
lozofu a spisovateli Ladislavu Klímovi. Refe-
rát Ladislava Klímy násilí hravé i dravé se po-
kouší vymezit fenomén násilí a brutality v Klí-
mových textech na základì tøí inspiraèních 
zdrojù: naturalismu, expresionismu a – možná 
trochu neèekanì – „jarmareèní” triviální litera-
tury s její zálibou v parodii a sarkasmu, což 
Novotného opravòuje k tvrzení, že „násilí mí-
vá u Klímy mnohdy nádech sžíravé a kruté, 
nicménì stále ještì hravé dadaistické hry”    
(s. 94). Druhý klímovský pøíspìvek se dotý-  
ká spisovatelovy literárnìkritické èinnosti, jež 
ovšem nabývala jen podoby nesoustavných 
esejistických textù hlásících se k dekadentnì 
individualistické podobì kritiky.

Druhý oddíl Kontrapunktù zacílený na 
èeskou literaturu první poloviny 20. století ote-
vírá rozsáhlá studie vìnovaná legionáøskému 
spisovateli Rudolfu Medkovi a jeho románové 
prvotinì Ohnivý drak. Vladimír Novotný se     
v textu kriticky vypoøádává pøedevším s ne-
švarem tzv. genologické dominanty, která 
komplexnímu, vnitønì promìnlivému literár-
nímu celku pøiøkne zjednodušující žánrové za-
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Poslední studie Kontrapunktù pak pøed-
stavují dvì skuteènì témìø neznámé osob-
nosti èeského písemnictví: Karla Valtra (nìkdy 
též Waltra) Èerného, divadelního a filmového 
režiséra, herce a pøíležitostného spisovatele, 
autora jediného psychologizujícího románu 
Pøípad herce Haltera, a Nikolaje Terleckého, 
ruského emigranta, jehož povìtšinou anti-
utopicky traktované dílo se Novotný pokouší 
zaèlenit do èeskoslovenského meziváleèného 
literárního a obecnì kulturního kontextu.

Nastal èas pro závìreènou rekapitulaci. 
Co mají Novotného studie uveøejnìné pod 
souhrnným názvem Literární kontrapunkty 
spoleèného? Na prvním místì je tøeba zmínit 
dùkladnou obeznámenost s veškerou dostup-
nou sekundární literaturou, pøedevším s le-
xikografickými pøíruèkami. Vùèi nim je ovšem 
autor nejednou zdrženlivý, obezøetný a èasto  
i kritický – ano, množství faktografických   
chyb v èeské slovníkové literatuøe bylo a je, 
jak známo, nemalé a kupøíkladu ve srovnání 
se slovníky nìmeckými ty èeské neobstojí.   
To ovšem neznamená, že by autor nedokázal 
složit hold dobøe odvedené práci, jak tomu je 
napøíklad u hesla Jiljí Vratislav Jahn v Lexi-
konu èeské literatury. Novotný si pøitom s obli-
bou vybírá postavy ménì známé, stojící spíše 
na periferii literárních dìjin, a snaží se je ur-
èitým zpùsobem rehabilitovat a pøedevším 
umístit do adekvátních dobových literárních, 
ale i spoleèenských souvislostí. V pøípadì 
známých spisovatelù je pak patrná snaha      
o neotøelé, provokativní zpracování (èasto 
spojené s žánrovým pøehodnocením), jež by  
k literátùm našlo novou interpretaèní cestu. 
Oproti vìtšinì soudobých literárních vìdcù 
Vladimír Novotný nerezignuje ve svých stu-
diích na biografickou látku: život spisovatele 
utváøí spolu s jeho literární tvorbou nedìlitelný 
celek a spisovatelovy životní peripetie nám 
bìhem èetby mohou nejednou poskytnout dù-
ležitou interpretaèní oporu. V neposlední øadì 
je tøeba zmínit esejistickou lehkost jazyka (No-
votný je literárním vìdcem sui generis a nej-
blíže má stále bezesporu k literární kritice), 
která textùm zajiš�uje ètivost a zpøístupòuje   
je i bìžnému, tedy ne-vìdeckému ètenáøi. 

Za nejednotný zpùsob citování (nejvíce  
se v tomto smyslu vymyká studie o Poláèkovi) 
se autor v knize omluvil, takže zbývá dodat 
jen závìreèné shrnutí: Literární kontrapunkty 
Vladimíra Novotného jsou zdaøile sestave-
ným výborem bohemistických studií dávají-

øazení – v pøípadì Medkova díla jde o ozna-
èení „legionáøská pentalogie”. Autor studie 
ovšem ukazuje, že v pøípadì Ohnivého dra- 
ka jde mnohem spíše o prolog k pozdìjšímu 
sevøenému „legionáøskému” dílu, sepsaný ješ-
tì v duchu pøedváleèné poetiky spoleèensko-
psychologických románù, obracející se k pro-
blematice národní povahy a zejména po for-
mální a kompozièní stránce bohatì èerpající 
ze zahranièní, najmì ruské literatury (Dosto-
jevskij, Turgenìv). Nejednoznaènost žánro-
vého vymezení je také leitmotivem referátu    
o Mužích v offsidu Karla Poláèka – populární 
knihu lze èíst jako témìø dokumentární text    
o fotbale, jako humoresku èi humoristické èti-
vo, jako fejetonový román èi jako román praž-
ský. A jedná se vùbec o román? Vladimír No-
votný v souvislosti s Poláèkovým dílem píše   
o (doslova) žánrovém kaleidoskopu a vedle 
akcentù humoristických si všímá též dùleži-
tosti Poláèkovy žurnalistické praxe novináøe   
z okruhu Lidových novin.

Zatímco Rudolf Medek a Karel Poláèek 
jsou spisovatelé sdostatek známí mezi od-
bornou i laickou veøejností, setkáváme se       
u zbývajících studií Kontrapunktù se jmény 
literátù, jejichž vìhlas je buï omezen jen na 
malou, striktnì vymezenou skupinu recipien-
tù, nebo patøí mezi autory zcela neznámé, 
„opomíjené a zapomínané”. Z Milady Souè-
kové, experimentální autorky, která druhou 
polovinu svého života strávila v severoa-
merickém exilu, je pøipomenuta próza Hlava 
umìlce – umìlecký experiment, který exklu-
zivní spisovatelce popírající veškeré tradice   
a vyznávající pøedevším svobodné principy 
hry a volné fantazie posloužil coby rafinované 
a možná trochu samoúèelné stylistické cvièe-
ní pro pozdìjší rozsáhlejší celky objevnì po-
stihující roli èlovìka v dìjinách. Nìmecky 
píšící plzeòské rodaèce Gertrud Fusse-
neggerové je vìnován èlánek výstižnì po-
jmenovaný Rodinné meandry v rakousko-
èeské Plzni. Vladimír Novotný pøitom neko-
mentuje kontroverzní postoje autorky, pro kte-
ré byla nejednou odsouzena i ve své nové 
vlasti, jíž se po druhé svìtové válce stalo Ra-
kousko, ale snaží se zachytit pøedevším spe-
cifiènost její (do èeštiny již pøeložené, leè stále 
nevydané) prózy Dùm temných džbánù, která 
citlivì zachycuje kontury mikrosvìta jedné 
konzervativní, tradiènì orientované nìmec-  
ké rodiny v tehdejší národnostnì, ale též so-
ciálnì a politicky rozdìlené Plzni. 
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Trempování nejen fantazijní

Má babièka se jednou pìknì blamovala. 
Vrátil jsem se s rodièi zpod Šeráku v Je-
seníkách, aby ihned vyprávìla: „Odjedete      
a co slyším. Kde jste spali? haleká chlap    
pod oknem. Pod Šerákem! oni na to. Takže 
jako vy. Taková náhoda.”

Babièka nebyla, jak vidno, babièkou Mé- 
ry a za celý život nepochytila sousloví „spát 
pod širákem”, což by Jana „Hafrana” Fránu 
pobavilo. Ten pod širým nebem usínal mno-
hokrát a mùže tak být autorem sbírky Rok pod 
širákem, již pøipravili Jana Horáková a Vladi-
mír Gardavský jako Kalendáø plzeòský 2015  
a již kresbami doplnila Milena Kutková. Gra-
ficky ji upravil Vhrsti a pøedmluva Jana Vale-
še zdùraznila autorùv talent na pointy. Ten 
má, i když jej nepokládám právì tady za mar-
kantní. Ale to není ke škodì, a koná-li se v je-
ho povídce pointa, není hlavní. Je to jen pøi-
daná hodnota pøedchozího vtipna a solidní 
charakteristiky svìta brdských, ale nejen brd-
ských poutníkù, jenž svižnì odsýpá i navzdo-
ry Valešovu tvrzení, že Frána pøi osobním set-
kání pùsobívá unavenì. Kdyby byl dooprav- 
dy unavený, nepodílel by se organizaènì     
na soutìžích Trapsavec a stìží by se v nich 
umís�oval na èelných pozicích. Je zkušeným 
autorem tohoto typu a píše obecnou èeštinou, 
ale nepøehání to pøi jejím užívání. Jako nì-
kteøí. A tudíž ani nemáme pocit, že si jako 
tramp hýèká nìjaké ghetto. Naopak, nebydlí 
ve svìtì existujícím jen pro sebe, a zaskoèí 
nás tudíž pøesahy textù, mezi nimiž najdeme 
hned dva ryze vodácké. U prvního mi vadí, 
nakolik stanul pouze u líèení toho, jak se na 
øece všichni postupnì „udìlají” (pøevrátí), nut-
no nicménì dodat, že jistá mechaniènost 
pøíbìhu je vyvážena postøehy o kráse údolí, 
které je z hladiny jiné než ze stezek. Ty lepší 
sekvence Fránova kalendáøe ménì šetøí dia-
logy a ledacos pøipojily ke stoletému fenomé-
nu èeského trampingu. Ledacos mytického.

Napøíklad povídka Jenom jednou se dotý-
ká prokleté kytary, která smí v každých rukách 
zahrát jen jednou, ale geniálnì. Výkonem 

oblažený ji však vzápìtí má nìkomu vìno- 
vat, a pokud to neudìlá, hrozí mu smrt. Èi je 
to jen povìrou? Kdo ví! Náležím do ranku 
ètenáøských skeptikù, kteøí výstrahu vnímají 
jako nepodloženou. Hrdinové varování mo-
hou, ale ani nejsou nuceni vìøit. Pøíbìh jen 
lehounce poškozuje fakt, že si každý z ma-
jitelù kytary tento efekt uvìdomí v osudnou 
chvíli sám. Nevyznìlo by snad lépe, kdyby byl 
na své mystické sólo upozornìn až kamará-
dy, když se po preludování probere z opoje-
ní? Ale to�, uznávám, detail.

Obdobou kytarové štafety je v jiné po-
vídce pomyslné pøedávání lehounké lesní víly. 
Tanèící nejdøív taktéž opojenému vypravìèi, 
pak jeho pøedtím spícímu kamarádovi. Frána 
pøed nás pøedestøel ještì deset dalších po-
vídek a kalendáø pùsobí kompaktnì, pøièemž 
nás postupnì a nenápadnì nechává poznat 
osobnost vypravìèovu. Ten se, zvíme, zprvu 
toulával s kamarádem Bimbácem, jenže Bim-
bác „zahnízdil” (èundrování mu zatrhla part-
nerka), takže vypravìè na jednom festivalu 
naráží na další bytost své „krve”, zdobenou 
pøezdívkou Hastrman. Nu, a na co díky tomu 
setkání ještì narazí ètenáø?

Na poetické vyprávìní oèima míèku, jenž 
trampíci nakonec zapomenou ve vlaku, a jen 
sní, kdo další do nìj asi bude èutat. Frána    
se nicménì neubránil obèasné paušalizaci, 
jako když ètenáøi beze všech skrupulí pøed-
hodí v jednom záblesku vizi bezdomovce      
(a tudíž pøece bytosti tulákovi blízké), který    
je bohužel nahlížen už dopøedu jako nemoc- 
ný èlovìk. A nejen to, i coby padouch, který 
znásilòuje ženy, naèež lze oèekávat leda de-
mentní potomstvo. Pozor, autore, pøíštì na 
podobné detaily! Tištìná povídka nesnese,  
co snese potlach u lesa! Jistìže tu vypravìè 
nevyjadøuje výslovnì stanovisko autora, ale...

Co se ale týká zachycení byrokratky,  
která má v této povídce mindrák z vysoko-
školských titulù, všechna èest. Malinko ne-
sourodì pùsobí próza Výchova dítek v Èe-
chách, která nás zkusila atakovat strachem  
ze skautù, ba i dìtièek. Až mechanicky 
kompiluje pár pøíhod o nesnesitelnosti mo-
derních holèièek a chlapeèkù. Budiž ospra-
vedlnìna mladistvostí hrdinù. K poèetí vlast-
ních ratolestí se ve vìtšinì povídek teprve 
chystají, nebo ani to ne. „V létì jsou lesy   
plný kopøiv, komárù, klíš�at a skautù,” nechá 
se zde slyšet jeden z nich. Jako vtip dobré, 
jako kapitola kalendáøe je to však deklarativ- 
ní úprk pøed malièkými, který je spíš siláckým 

cích ètenáøi možnost nahlédnout do centra      
i na periférii èeské literatury a obecnì i lite-
rárního života/provozu druhé poloviny 19.      
a první poloviny 20. století formou esejistic-
kých textù, pøi jejichž èetbì se jistì nikdo 
nebude nudit.

Martin Šíp
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Ivan Martinovský vyznamenán!

Dne 28. záøí 2014, u pøíležitosti Dne èes-
ké státnosti a svátku svatého Václava, obdržel 
PhDr. Ing. Ivan Martinovský z rukou primátora 
mìsta Plznì Mgr. Martina Baxy Cenu mìsta 
Plznì. Tím byly ocenìny jeho zásluhy pro 
mìsto Plzeò a zejména vyzdvižen jeho vùdèí 
tvùrèí podíl na vzniku i vydání prùkopnického 
díla Dìjiny Plznì v datech od prvních stop 
osídlení až po souèasnost (2004). Návrh 
vzešlý z okruhu jeho „žákù” podpoøila Èeská 
archivní spoleènost a øada významných his-
torikù èi osobností z oblasti kultury z Plznì     
a celé republiky. 

Emeritního mìstského archiváøe a pøispì-
vatele Plže v letech 2008 - 2012 není v Plzni 
potøeba pøedstavovat. Ti, jimž jeho „života- 
bìh” není podrobnìji znám, se mohou zaèíst 
do jubilejních laudatií, otištìných ve sborní-

cích uspoøádaných k jeho šedesátým (Vinde-
mia, Ústí nad Labem 1997) a sedmdesátým 
narozeninám (Nardi Aristae, Ústí nad Labem 
2007) anebo do vzpomínkových medailonù 
(Archivní èasopis 47, 1/1997, s. 31-34; 
Archivní èasopis 57, 1/2007, s. 36-41; Plž 6, 
11/2007; Roèenka ÈAS v roce 2007, s. 14-15; 
Minulostí západoèeského kraje 42, 2007,       
s. 643-648; tamtéž 46, 2011, s. 437-439; 
Roèenka ÈAS v roce 2012, s. 180-184). 
Autentické vzpomínky nejen na dobu jeho 
plzeòského pùsobení pøináší sborník Býti 
archiváøem (Èeská archivní spoleènost 2012, 
s. 11-32). 

Aèkoliv není Plzeòák „køtìný Žumberou” 
(nebo plzeòským pivem?), svým pùsobením  
v Plzni od roku 1983 se jím stal a svoji vìr-
nost novému domovu prokazoval a ukazuje 
stále. Vykonal mnoho užiteèného pøedevším 
jako mìstský archiváø (1984 - 1997), redaktor 
sborníku Minulostí západoèeského kraje 
(1985 - 2005), aktivní úèastník i spoluorgani-
zátor smetanovských sympozií k èeskému  
19. století v rámci Smetanovských dnù, po-
øadatel archivních pøednášek i cyklu Hudba    
z archivu (1984 - 1988). Martinovského tvùrèí 
potenciál a nezamìnitelný naturel ve spojení  
s entuziasmem i fenomenální pamìtí pøináše-
ly ètenáøùm peèlivì zpracované, ale zároveò 
ètivé historické studie, z nichž jedna z posled-
ních se spoluautorem Petrem Kreuzem (Vla-
dislavské zøízení a prameny související) byla 
ocenìna Cenou Collegia Carolina v Mnicho-
vì, komisí pro dìjiny Èeských zemí za nej-
lepší historickou knihu roku 2008, a série edic 
korespondence Karla Klostermanna, které 
stále platí jako vysoce nastavená la�ka v této 
disciplínì. V neposlední øadì to byly jeho po-
uèné glosy na rùznorodá témata z historie 
Plznì v denním tisku, rozhlase, ale hlavnì re-
cenze odborné historické literatury i populár-
nìjších prací, vyslovené s pøímoèarostí a ši-
rokým rozhledem, které v souèasnosti postrá-
dám. 

Život je nìkdy prapodivnì spletitý. Nezdá 
se spravedlivé, že Ivan Martinovský uprostøed 
tvùrèích sil a rozpracovaných prací (zejména 
o již zmínìném spisovateli Šumavy) je nucen 
se odmlèet. O to upøímnìji patøí laureátu pres-
tižního ocenìní pøání neutuchajícího elánu      
a optimismu pøi zvládání souèasných zdra-
votních obtíží po boku své charismatické cho-
ti, plzeòské výtvarnice a básníøky Kvìty Mon-
hartové. 

Jitka Janeèková

gestem než skuteèným citem èi necitem. Ne 
dost pravdìpodobnì vyznívá burleska Šíle-
nec, která by však obstála po pøevedení do 
komiksu. Tøeba do komiksu ve stylu populár-
ních Šerých zjevù Járy „Billíèka” Frièe.

Fránovy texty jsou èasto autobiografické, 
a pøece hýøí mnohým navíc. Tøeba fantas-
tikou. Rád pøijímám, ale mnohde ji s klidem 
interpretuji jen jako nezdùrazòované líèení 
snù „ze spacáku”. Ne-li jako žertovnou me-
taforu. Mystiènost? V tìch pøípadech není 
skuteèná a mám za nadbyteèné brát ji do-
slova. Pøíklad? Pointa, kde z vody zachránì-
ný Hastrman pøekvapivì vydáví reálného „an-
dìlíèka”. Další z vodáckých pøíhod, Ducha 
Staré øeky, chápu zase ponejvíce jako poe-
tickou informaci o jedné místní legendì (tak 
jaképak okultno). O to mocnìji pùsobí ab-
surdní, až surreálné finále vyprávìní Na øez-
báøský soutìži!

Vedle tìchto pábení a èarování tu najdeme   
i dvì programové a regulérní science fiction. 
Jednu humornou, jednu vážnìjší. Ta druhá je 
vizí neš�astníkù z plastových mìst budouc- 
na. Svedou se naši potomci ještì vrátit k ži-
votu spjatému s pøírodou, jaký dnes vedou 
zbytky toulavých chlapíkù a nìkdy i jejich 
dìvèat? Snad, ale je to nevyslovená otázka, 
která sborník uzavírá. Autorova tvorba uzavøe-
na není a pøedloží nám, myslím, i další pøíbì-
hy stejnì dobré jako ty, které pøedstavují vìt-
šinu Roku pod širákem.

Ivo Fencl
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Texty laureátù Ceny Bohumila Polana

Verše Jaroslavy Málkové

Prózu Vratislava Maòáka

Ivo Fencl (1964 Plzeò) 

- strážný, prozaik a publicista, 

  žije ve Starém Plzenci

Jitka Janeèková (1965 Plzeò) 

- archiváøka

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 

- hudebník a literát, žije v Praze

Roman Kníže (1952 Opava) 

- básník, žije v Plzni-Køimicích 

Milan Kohout (1955 Plzeò) 

- pedagog, básník a performer, 

  žije v Plzni a Bostonu

Jiøí Koláø (1935 Praha) 

- básník a prozaik, žije v Sušici

Jaromír Komorous (1951 Plzeò) 

- textaø, básník, publicista

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 

- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 

- pseudonymní kritik a básník, žije

Milan Šedivý (1977 Teplice) 

- básník a kritik, žije v Praze

Martin Šíp (1979 Plzeò) 

- bohemista a germanista

Hana Šrámková (1990 Plzeò) 

- studentka FPE ZÈU
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