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EDITORIAL 1

Èédina je némlich to samý!

Patrik Linhart

Èeská spoleènost se rozdìlila na 
stále ménì komunikující tábory, proudy   
a smìry – a co Plž? Táhne svou ulitu dál 
èíslo od èísla a èíslo za èíslem. A jak ji 
poctivì a mnohdy z mála sil táhne, nalé-
zá pøi tom trpìlivém tažení i texty, o nichž 
lze povìdìt, že „z úst lidu vzešly”. Proto 
jako veselou èi neveselou aktualitu uve-
øejòujeme bezejmenné anekdotické i ne-
anekdotické textíky, netýkající se pouze 
ctìných dùchodcù, v redakci èasopisu 
hojnì zastoupených. Ponìvadž vyznává-
me zásadu nadèasovosti, pøíjmení jedno-
ho politika jsme v tomto pøíspìvku oproti 
znìní „z lidu vzešlého” malinko pozmì-
nili: mohou pøece pøijít jiní a ještì horší. 
Však už pøicházejí a jsou tady a teï.

Z tohoto pohledu, máme za to, je vy-
slovená úleva zaèíst se do další èásti 
kunderovských meditací z pera Karolíny 
Plánièkové, též básníøky a nyní též ve-
lice úspìšné zpìvaèky v jedné èínské 
provincii. Už je to nìjaký èas, co pøišly  
na svìt, zdá se však, že žádný zoubek   
v nich nehlodal, ba naopak: tohoto tvùr-
èího èili inteligentního humoru je nám 
více než zapotøebí. Málokdo asi v Plzni 
zná mariánskolázeòského prozaika Mi-
chala Rejžu Pavlíka, aèkoli vydal už dvì 
hodnotné knihy a dokonce v Praze, což 
se poštìstí opravdu málokterému Zá-
padoèechovi. Teï je z nìho i autor Plže. 
Pýchou našeho mìsíèníku budiž Patrik 

Linhart, tvùrce mnoha osobitých knížek: 
snad mu vydrží kuráž, s níž již dlouhá 
léta komentuje všelijaká domácí kulturní  
i šerednì nekulturní špr�ouchlata. Nyní 
nech� tak houževnatì èiní ve své autor-
ské plží rubrice! Právì tak uvítejme v Plži 
dvì vážené návštìvy: s Revolver Revue 
tradiènì spojovaného Michala Matze-
nauera a výsostného básníka a esejistu 
Jana Suka, ostatnì dokonèujícího román 
o pøedkovi Josefu Sukovi. Právì tak je    
v Plži opìt Vladimír Babniè a Filip Kory-
ta. Jakub Fišer žel až pøíštì. 

V lednovém èísle nám vypadl ze sou-
pisu autorù Ivo Fencl, šlo však jen o ne-
š�astnou náhodu a prozaikovi se omlou-
váme. A� se na nás nehorší také Marek 
Velebný, že jeho recenze vyšla nepode-
psaná: napsal ji opravdu on! Též v èísle 
únorovém je Fencl samozøejmì zastou-
pen: bude ve své autorské rubrice pokra-
èovat, stejnì jako Lumír Aschenbrenner 
a Vladimír Líbal, zatímco nejen Antibuko-
lika, ale i rubriku Rok s haiku (protáhla 
se na ètrnáct mìsícù) uzavíráme. Pro-
slýchá se, že pøekladatel s tornou plnou 
haiku odputuje v bøeznu do Irska zkou-
mat keltskou renesanci a po návratu bu-
de básnit v keltštinì! K životnímu jubileu 
blahopøejeme Marii Korandové, jazyko-
vìdkyni a laureátce „Polanovky”. To je    
k únoru vše – a už aby bylo vlídné jaro.



2POEZIE

Vladimír Babniè 

Bùh sní slovy
xxx

Náš svìt ještì nepøipravený na lásku
po vteøinách a navìky

Geniální performer
krvácí a hýøí efekty

Šeptá i øve svou nápovìdu
našim dokonalým (ne)smyslùm

xxx

Už tiším svùj hlas
za on-line kdákání
Lámou mi vaz
množí se potkani
V Tržnici, krutostí veselé
bez nìhy nám tu smutno
Omáèky sladkokyselé
u stolu, v loži rmutno
Vztahy „vo hovnì”
jménem Realita?
Polínka do ohnì
Tak syta lidská vitalita?

xxx

Každý národ napájí svá stáda slov
a za to svým básníkùm platí bièem
Vìky spásají ten žírný chov
Spása jazyka budiž klíèem
k svobodì proti zotroèení
Barbarùm obrací se žaludek
Pamatuj i nových rèení
cti podnìt a važ pøísudek
Sliny loupežných marketù
a� neotráví rodnou zem 
V pùdì mìj pevnou parketu
dekret soucitu dej všem

I tìm, co melou jen panty
pøijímají „Trojské” granty
falešnì, falešné imigranty
døíve strašidla i Santy

xxx

Pojï, zasadíme naši báseò
na nelinkovanou zahradu 

Ptej se jen mých oèí a já tvých

Kdyby po mém bylo 
svìt hledí bez plotù

Ale ten náš
nad záhony prolíbaných
bledì rùžových vrásek 
patøí budoucí úrodì 
stromù, trávy a kamenù lásky

xxx

A pøeci...
Odpoèívám a pozoruji dravce
s ostrou tužkou slepými nabito
Kdekdo chce stát se Zemìsprávce
všem po právu blínu nalito
Pletou se jazyky a duøí uzliny
Slabým kladou se prsty na spouš�
Monitory teèou, prasklé bubliny
VIP pozvánky zvou na pouš�
A pøeci...
v Chudenické hospodì
zrzka s òadry dvou oøíškù
nic není tu proti pøírodì
nabízí kráse nábližku
A pøeci...
farmáø nakládá dobytku
úøednice sází a ošetøuje keøe
Hasiè jde dobrovolnì na pitku
každý po svém otevírá dveøe
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xxx

Široký horký den, má zpovìdnice
Tiché rozhøešení nadìjí a zmatkù
Milenka zvoucí do svìtnice
Chce pøedstavit svou matku
Hle Duše Tvá, v tom Nebi
co její Krása nikdy Nepomine
Živly bouøí pro ni ...že by?
Hle Duše Tvá, co nikdy Nezahyne
V alejí tøešní
upíjím snem
své víno mešní
Bdící z Høímeždic
pozdním odpolednem
vchází do Zemìtic

V informaèním smogu demagogù  
diktátem médií… V tom pokroku 
k zániku se probudil Nový èlovìk 
Nadèlovìk s korekcí vùle k moci 
a majetku. Vyøešil svou rovnici úspìchu  
Je totiž souèástí každé známé                 
i neznámé promìnné  
Bùh je Láska, ještì sní slovy, avšak 
nekloní se k žádné víøe. Nikde jej 
nehledej, spí v Tobì, ten Nový èlovìk 
spí v každém z nás 

PRÓZA

Vzpomínka na léto
Michal Rejžo Pavlík

Listí. Zlátnoucí listí i kapradí. Šeles-
tivé listí, do kterého dopadají paprsky 
slunce.

Zase kráèí krajinou, do níž se snáší 
listí. Staèí, aby mírný vánek prolétl mezi 
vìtvemi, a buky spouštìjí na zem vánici, 
kterou je nutno brodit se jako v zimì snì-
hem. Žlu� bukových listù ale prosvìcuje 
les, záøí, je plný slunce. I obloha nad ko-
runami stromù svítí èirou modøí, jen té-
mìø holé vìtve kazí dojem léta. Proè si 
rozepnul kabát? Vždy� cítí, že to vše je 
jen vzpomínka.

Rána byla plná mlh. Když se probu-
dily a otevøely stan, z mlhy vystupovala 
jen matnì první øada nízkých smrkù, jež 
se veèer zdála témìø nadosah. Jedna     
z nich vystrèila do mlhy prst a rychle ho 
stáhla zpìt, mlha mrazila a okamžitì jí 
obalovala kùži. 

Dopoledne, když slunce koneènì roz-
pustilo mlhu, ocitly se na kopci na okraji 
lesa. Vedle cesty ležela hromada na se-
be naskládaných klád. Nebyla vysoká, 
vìtšinu vytìženého døeva již zøejmì od-
táhly do údolí traktory èi zde snad ještì 
konì, protože cesta nebyla znièena sto-
pami velkých kol, zbývalo posledních pár 
kmenù. Opøely o nì batohy a posadily se 
na vrchní, již osušenou kládu, aby na-
èerpaly teplo, které jim tolik chybìlo po 
chladném ránu. Pøestože hned po pro-
buzení je èekal strmý výstup, v namrza-
jící mlze je ani pohyb pøíliš nezahøál.

Tøi oblièeje se teï otáèely k slunci, 
nastavovaly mu pokožku a kùže vzpo-
mínala na léto.

Jakmile opustil dubinu, otevøel se mu 
výhled na svažující se louku a na vrchol-
ky smrkù. Oèi pøejíždìly prostor. Pøímo 
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„Noci jsou už dlouhé a chladné. Jen rudé 
svíèky na høbitovech pøipomínají svou 
barvou ranní èervánky, když svítí do 
temné mlhy.” 

„Svìtla svíèek na høbitovech jsou 
kouzelná,” odvìtila èervená. „Vèera na-
veèer jsme procházely kolem opuštì-
ného høbitùvku na pùli cesty mezi dvìma 
vískami. Na každém z hrobù se komíhal 
plamen svíèky. Høbitov záøil už z dálky, 
jak jsme k nìmu sestupovaly od vsi. To 
svìtlo mì pøitahovalo. Toužila jsem zavøít 
za sebou høbitovní branku a celou noc 
tanèit mezi hroby. Celou dlouhou noc… 
Cítila jsem, že je nejlepší èas uspoøádat 
høbitovní slavnost. Každý rok touhle do-
bou mì naplòuje tentýž pocit.”

Rozesmál se. „Vidím, že tøi dívky se 
samy nebojí ani v tento èas. V èas du-
chù. Nebály by se ani strávit na høbitovì 
celou noc… Pravda, proè se bát? Mrtví 
jsou tiší, mrtví jsou klidní, mrtví už jen 
sní. Mrtví nejsou nebezpeèní. Ale pøece: 
nedaleko odtud, jen pod kopcem, stojí 
nevelké mìsto a na jeho okraji velký 
høbitov. Celý jeden høbitov patøí nìmec-
kým vojákùm z druhé svìtové války. Ne-
bály byste se ani tam?”

„Vidím je jako pøed oèima,” odvìtila 
temnì fialová. „Jdou v zástupu, tìžko 
táhnou hnáty na konci dlouhé války po 
zemi. Nevidím už pøed oèima èlovìka, 
vidím sbírku šrámù a bolestí. Proplou-
vala bych mezi køíži jako víla a hladila 
svýma nohama zem, pod níž spí. Není 
èas na strach, je èas na pohlazení. Èas 
na odpuštìní èlovìku.”

Pokýval hlavou. „Brzy bude zase 
noc,” pravil. „Noc bude mrazivá, aèkoli 
den mate, den voní létem. Nevìøte dni, 
který už nestaèí noci. Nebojíte se ani 
zimy? Zimy jako v hrobech?”

„Mám v sobì dost tepla,” promluvila 
nyní žlutá. „Krev mi nemrzne v žilách, ale 
stále koluje, toèí se tìlem, zde v horách 

uprostøed je vyrušilo cosi, co ènìlo do 
prázdné krajiny – tøi skvrny: jedna èer-
vená, jedna žlutá a jedna temnì fialová.

Jedna ze skvrn se pohnula. I ona za-
registrovala neznámý pohyb.

„Straky!” ukázala svým spoleènicím. 
„Skáèou si támhle na konci cesty, tam, 
kde se cesta láme za obzor.”

„Nevidím je,” pokrèila rameny druhá.

„Už zmizely,” otoèila se zpìt první. 
„Nevím, kde se tam tak najednou vzaly. 
Objevily se jen na okamžik a zase zmi-
zely. Byl to jen mžik, jako když se ráno 
vyhupuje na obzor slunce.” 

„Za ranních èervánkù zahlédl kdosi 
na konci cesty køídla strak…” vyslovuje 
po chvíli ticha nakonec pomalu a výraz-
nì poslední z nich.

Objevil se pøed nimi zcela neslyšnì. 
Jako by se jeho nohy ani neotíraly o po-
vrch zemì a nevydaly jediný zvuk. Ne-
zlomila se pod nimi jediná suchá vìt-
vièka, která upadla na cestu z bøízy na 
okraji louky. Stanul pøed nimi jako blesk  
z èistého nebe. Jako by se právì spustil 
z oblohy nebo vylétl z hlubin zemì. Je-
diné mrknutí oèí a cesta najednou nebyla 
prázdná. 

Poklonil se pøed nimi a svou poklonu 
doprovodil mohutným gestem ruky. 

Podívaly se na sebe a usmály se. 
Pøipadal jim, jako by právì pøišel z jiného 
století. Jeho boty, kalhoty, košile a sako   
i zpùsob, jakým je zdravil, pùsobily znaè-
nì staromódnì. Celý jeho zjev podtrho-
valy malé brýlièky na zakroucených nož-
kách. 

„Hezký den,” odpovìdìla mu první    
z nich a druhé dvì doprovodily její po-
zdrav úsmìvem.

„Za ranních èervánkù zahlédl kdosi 
na konci cesty køídla strak…” zopakoval 
muž poslední vìtu, již vyslovila tøetí 
dívka, snad ji zaslechl, a pokraèoval: 
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se smìrem, kde dosud u tøí dívek sedí-
cích na kládách postával zjev muže jako 
z pøedminulého století. Bylo jich stále 
více, kdo ví, odkud se braly. Brzy vytvo-
øily celou øadu od jednoho kraje cesty     
k druhému.

Muž najednou nemìl stání. Jako by 
kdosi vzal do ruky silný magnet a on byl 
obleèen v kovovém brnìní, jako by ho 
vsával vzdušný vír, jako by ho unášel 
vodní proud. V rychlosti se dívkám uklo-
nil, mnohem støízlivìji, než když se pøed 
nimi objevil. Odcházel smìrem, odkud se 
upøenì dívaly oèi strak. Jakmile se vydal 
na cestu, straky se otáèely a pomalu za-
cházely za obzor. Zanedlouho zmizela na 
stejném místì i matná postava. 

Tøi barevné skvrny sestupovaly z kop-
ce. Prošlapávaly si cestu spadaným lis-
tím, jež záøilo spolu se sluncem a vná-
šelo do krajiny pocit léta. Sbíhaly cestou 
mezi urostlými buky rostoucími v prudké 
stráni plné skal. A když sebìhly ke 
korytu, jímž stékal shora k mìstu úzký 
rychlý potok, a zastavily se u nìj, aby si 
jako v létì osvìžily tváøe, všimla si èer-
vená špièatého kamene vedle cesty, za-
sypaného listy. Ukázala na nìj a temnì 
fialová èetla, zatímco žlutá, stále kleèíc    
u potoka, k ní otáèela oèi, zašlý vyrytý 
nápis:

Tìmito lesy se v roce 1900 prochá-
zel a rozmýšlel své dílo ZA RANNÍCH 
ÈERVÁNKÙ filozof.

se rozproudila dokonce mnohem rychleji 
než ve mìstì, ze kterého jsme vèera 
vyrazily. Nebojím se dotekù zimy. Moje 
oèi hoøí, když se poránu dívají na šípky  
a trnky obalené první jinovatkou. Moje 
srdce bije jako bláznivé, když cítí, jak se 
snáší první námraza z vìtví. Je èas krá-
sy.”

„Ano,” souhlasil a zeptal se naposle-
dy: „Kam kráèí tøi dívky podzimem?”

„Za krásou krajiny,” otevøela rty žlutá.
„Za vzpomínkou na léto,” zvedla hla-

vu èervená. 
„Za pochopením èlovìka,” zadívala se 

mu temnì fialová do oèí.
Jeho oèi rychle uhnuly a ruka pøitiskla 

brýlièky, jako by se bála, že pod pohle-
dem živých oèí prasknou stará sklíèka.

„Pochopení èlovìka!” vykøikl a køeèo-
vitì se rozesmál. „Také jsem se o to sna-
žil!” odsekl rázem zlostnì. „Celá léta! 
Vyvarujte se snaze pochopit èlovìka! 
Dosáhnete jediného: samy se zaènete 
rozpadat! Nesnažte se pochopit èlovì-
ka! Jen sebe samé promìníte v mrtvoly! 
Ano, hnijící mrtvolný pach, to je jediné, 
co ve vás nakonec zbude. Necítil jsem 
nic jiného, když jsem procházel mìsty.  
A� to byly Benátky, Janov, Mnichov, No-
rimberk – ve všech mìstech jako by oží-
val mor. Rozklad! Mrtvolnost! Konec… 
Varuji vás! V tento èas, kdy se i mrtví       
v hrobech probouzejí!”  

V dálce na obzoru na konci cesty se 
znovu objevily straky. Skákaly po cestì 
odkudsi z dálky, zastavovaly se a dívaly 

Ilustrace Miloslav Krist
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V. NELZE PUSTIT

Teï už ale mìla opravdu vztek! Tolik 
krásných slov, a Kundera její prst vede 
na „nelze pustit” (navíc ve smyslu pustit 
se do nìèeho). Lze ještì vùbec pøipustit, 
aby Mesiáš duchaplnosti zasahoval 
svými Nesnesitelnými Žerty do jejího 
života? Musela konstatovat, že glorifiko-
vaný autor podlehl urèitému verbálnímu 
sadismu, když jí z celé øady magických 
slov ze str. 240 (jako napø. víno, smysl-
ný, tìlo, doteky, slzy, miloval, vzrušující, 
erotické fantazie, touha apod.) urèí útrp-
né „nelze pustit”. Jak se pak má do nì-
èeho pustit, když jí Kundera takhle brání 
v myšlenkovém rozletu? Je to sadista, 
ale ona na jeho hru stejnì pøistoupí, pro-
tože se navzájem potøebují. Stane se je-
ho literární masochistkou a nechá se dál 
trýznit touto vzrušující hrou. Vtom ji do 
oèí praštilo slovo „moè” a øekla si, že 
mohlo být ještì hùø. Pokoušet se psát     
o moèi duchaplnì by znamenalo stát se 
spojencem vlastních hrobníkù. Zajímalo 
by ji, jestli by Mesiáš duchaplnosti doká-
zal napsat esej o moèi. Možná by za ni 
dostal koneènì Nobelovku, protože by 
akademici v šoku zapomnìli na jeho 
udávací aféru. Vzápìtí se trochu zasty-
dìla za tento projev neloajality vùèi své-
mu Božskému autorovi a rozhodla se, že 
by bylo dobré se taky koneènì pøiznat. 
Pøiznat se, že dnes svého Kunderu pod-
vedla. Doufala, že ji pochopí, odpustí jí, 
ocení její upøímnost a pøijme i její poká-
ní. Vždy� už teï pøináší den co den obì� 
na oltáø jeho Božské Nesmrtelnosti. 
Snad jí tedy odpustí, že ještì pøedtím, 
než její prst ukázal na slovo „nelze pus-
tit”, zatloukla pokus pøedchozí, jehož vý-

Evangelium podle 
Mesiáše duchaplnosti II.

Karolína Plánièková

sledkem bylo „podzemí metra”. To se jí 
zdálo natolik nepoetické, že se rozhodla 
vùli autora ignorovat a zkusit to znovu. 
Nakonec se jí to však ponìkud vymstilo. 
Nic ji nenapadalo, snad jen to, že nelze 
pustit je snad ještì horší než podzemí 
metra. „Kundera už asi vážnì zaèíná být 
trochu senilní. Copak zapomnìl, jaká 
slova mi vybral pøedtím? Jedno horší než 
druhé. Jako svìtovì uznávaný autor by 
taky mohl vìdìt, že se nelze pustit do 
psaní bez inspirace, pokud vám ovšem 
nevadí, že budete psát naprosté bláboly 
a plky o nièem. Nebo se mi z uražené 
ješitnosti mstí?”

Znovu se propadla do mírné skepse. 
Když její románek s Kunderou zaèínal 
lehkým šibalským úsmìvem, všechno se 
zdálo být tak jednoduché! Byla opojena 
nejen Kunderovými, ale místy dokonce    
i vlastními slovy, což se ukázalo jako 
ponìkud nebezpeèné. Minimálnì tak, 
jako když nìkdo s pøesvìdèením tvrdí, 
že chce být spojencem vlastních hrobní-
kù. Teï se jí zdálo, že veškeré její na-
dìje jsou pohøbeny a ona je tím hrob-
níkem, který místo hlíny zasypává svùj 
vlastní pokus o vztah s Kunderou další-
mi tìžkými, avšak bezobsažnými slovy. 
Ta padají na zbyteènì luxusní, okázalou 
rakev, která, jak se ukáže, je prázdná, 
nic v ní není. Jen forma bez obsahu, hra-
jící s vypoèítavým efektem na city. Tou-
žila vrátit se na úplný zaèátek, v nìmž 
byl její nápad èíst každé ráno Kunderu   
a z jednoho náhodného slova uèinit mot-
to celého dne, ještì èistou a vlastnì vel-
mi naivní pøedstavou. Pøedstavou vìøící-
ho, kterému nestaèí nedìlní kázání fará-
øe v kostele, a tak si každý den pøedèítá 
z Písma. Pro ni byla oním Písmem sva-
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tým Kunderova Nesmrtelnost a v rozhod-
nutí oddat se jí s èistotou øádové sestry 
neodhadla, jak tìžké bude pro ni stýkat 
se s Kunderou, a pøitom dodržovat ce-
libát a všechna další pøikázání. Jak by 
vlastnì vypadalo takové Desatero podle 
Kundery? To není tìžké odhadnout, tìžší 
bude se jím øídit. 
  

DESATERO PODLE KUNDERY

1. Já jsem Kundera, tvùj Bùh, já jsem 
tì, ètenáøi, vyvedl z otroctví provinèní 
èeské malosti. Proto nebudeš èíst jiného 
autora mimo mne. 

2. Nezobrazíš autora jinak, než jak si 
pøeje. Nebudeš se nièemu takovému kla-
nìt ani tomu sloužit. Já jsem Kundera, 
tvùj Autor žárlivì milující svého ètenáøe.

3. Nezneužiješ jména svého autora. 
Kundera nenechá bez trestu toho, kdo 
by jeho jména zneužíval. 

4. Pamatuj na den odpoèinku, že ti 
má být svatý. Šest dní budeš èíst mé kni-
hy v tomto poøadí: Smìšné lásky, Žert, 
Život je jinde, Nesnesitelná lehkost bytí, 
Valèík na rozlouèenou, Pomalost. Ale 
sedmý den je dnem odpoèinutí, den sva-
tý, nebo� toho dne budeš èíst Nesmrtel-
nost. 

5. Èti Kunderovu tvorbu, abys byl 
dlouho živ na zemi, kterou tak jako tak 
znáš jen díky Kunderovi, svému jediné-
mu Autorovi. 

6. Nezabiješ Kunderovu genialitu.
7. Nezesmilníš ètením textu jiného au-

tora.
8. Nepokradeš Kunderovy literární ná-

pady a nebudeš je vydávat za své. Stej-
nì by ti nikdo neuvìøil, že bys na nì 
mohl pøijít sám, bez inspirace svým 
Autorem. 

9. Nepodáš køivého svìdectví proti 
bližnímu svému!!! (A už vùbec ne StB!) 

10. Nebudeš dychtit po nièem, co pa-
tøí tvému autorovi: ani po jeho talentu, 
ani po jeho slávì, ani po jeho Nobelovì 
cenì, kterou zatím nezískal. 

Než se dívka zaèala øídit tímto Desa-
terem, znovu a znovu jej s uspokojením 
proèítala a nemohla se doèkat, až podle 
nìj zaène skuteènì žít, úplnì se mu od-
dá a spoèine v celibátu s Kunderou. Jak 
skvostná pøedstava, jaké neskonalé 
štìstí! Celým tìlem jí probìhla vlna vzru-
šení, ale nebylo to vzrušení mrzce fy-
zické, bylo to vzrušení metafyzické, ryze 
intelektuální a ten pocit byl tak silný, že 
byla odhodlána se ho už nikdy nevzdat  
a navozovat si ho co nejèastìji. Její vá-
šeò pro Kunderova slova zaèínala být 
velmi nebezpeèná, protože postupnì 
nabývala fanatických rozmìrù. Vzpo-
meòte na první pøikázání: Nebudeš èíst 
jiného autora mimo mne. Jednu závis-
lost, kterou pùvodnì oznaèila za ver-
bling, teï nahradila jinou: kundera-
verblingem nebo chcete-li, kunderingem. 
Problém byl, jak jistì vidíte, v úzké spe-
cializaci této závislosti. Zatímco závislý 
fe�ák mùže zneužívat celé spektrum 
omamných látek, jí už zùstala „jen” látka 
kunderovská. U obou typù závislých se 
však bude projevovat stejný typický 
prùbìh závislosti: od prvních hravých 
pokusù, závratnì inspirujících a vyvolá-
vajících extatické projevy brainstor-
mingu, až k brainwashingu narkomana, 
jenž zoufale shání další dávku drogy, 
pøestože ví, že nemá peníze, nebo že 
novou prostì nesežene, i kdyby se sna-
žil sebevíc, protože žádná nová už nikdy 
nebude.

VI. POHYBOVAT

Zvláštní, pomyslela si, z šesti slov už 
ètvrté sloveso. Zkusí si to ještì jednou 
zrekapitulovat: pohybovala se od leh-
kého šibalského úsmìvu pøes naøídil, 
nejasné, odejít, nelze pustit až k pohybo-
vat. Podaøí se jí v tom náhodném øetìzci 
slov najít nìjakou souvislost, symboliku 
nebo nìjaký konkrétní vzkaz od Kun-
dery? Zkusila si proto napsat všech šest 
slov do sloupce.
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I. (Lehký šibalský) Úsmìv
II. Naøídil
III. Nejasné
IV. Odejít
V. Nelze pustit
VI. Pohybovat

Šest slov èi slovních spojení, neko-
neèný poèet variací. Naøídil úsmìv, na-
øídil nejasné, naøídil pohybovat. Nejuni-
verzálnìjší kombinace. Proè zrovna ta-
to? Dìsilo ji, že naøídit se dá prakticky 
cokoli, tudíž lze toto slovo formálnì i sé-
manticky spojit s jakýmkoli dalším tva-
rem konkrétního obsahu. Odejít a pohy-
bovat spolu významovì souvisejí, obojí 
lze dokonce uèinit s lehkým šibalským 
úsmìvem. Nelze se pustit do nìèeho ne-
jasného, a pøitom se zároveò pohybovat 
s lehkým šibalským úsmìvem. Leda, že 
by vám to nìkdo naøídil. Tahle hra ji za-
èala bavit. Teï by jen potøebovala obo-
hatit loterii Kunderových slov o nìjaké 
podstatné jméno zásadního významu, 
které by zároveò bylo hravé, pùvabné, li-
bozvuèné, zkrátka vpravdì kunderov-
ské. Infinitivy už ji nebavily. 

Když pøed chvílí vyslovila myšlenku, 
že onìch šest slov slibuje nekoneèné 
množství variací, spletla se. Anebo mož-
ná ne, ale zøejmì nebyla tou pravou oso-
bou, která by všechny existující kombi-
nace našla. Sotva vymyslela pár upoce-
ných, upachtìných souvislostí, došla jí 
inspirace. Jestli to takhle pùjde dál… 
Radši o tom nebude ani pøemýšlet. V té-
to chvíli mìla pocit, že její hra se slovy 
zaèíná spíše pøipomínat demonstrativní 
pokus o literární sebevraždu, ne-li do-
konce sebevraždu dokonanou. Bude po-
tøebovat hodnì štìstí, aby ve své loterii 
Nesmrtelnosti vylosovala dalších Š�ast-
ných deset. Deset slov, která by ji spasila 
a zároveò jí zajistila literární nesmrtel-
nost. I když takový optimismus je opium 
lidstva, jak øekl její oblíbený postmo-
dernista, ona pøece má na opium právo. 
A� žije optimismus i Kundera! A� žije       

1. apríl, den narození jejího duchovního 
Vùdce! A a� se zrodí, žije a už nikdy 
neskonèí den, který ji vynesl do víru zá-
vratných Kunderových slov, do jejich 
pastí i orgiastických výšin! Zdravý duch 
páchne blbostí, nech� nad ním triumfuje 
verbling a brainstorming! 

VII. VE SKØÍNI

Její modlitba k jedinému Bohovi byla 
vyslyšena. Ano, los koneènì padl na 
slovo podstatného významu, pøímo na 
podstatné jméno. Sice na nìm na první 
pohled neshledávala nic poetického, ale 
pak si øekla, že taková skøíò mùže skrý-
vat mnohá tajemství, a to se jí zdálo ne-
jen tajemné, ale i zábavné. Navíc spojení 
„ve skøíni” pøímo vybízelo k tomu, aby se 
podívala dovnitø, aby na ni nehledìla jen 
zvnìjšku, ale zamìøila se na její obsah 
se vším všudy  od tìch nejvyšších vrstev 
až k tìm nejnižším fochùm, na samé 
dno. Teprve po této úvaze dokázala do-
cenit krásu spojení „ve skøíni” a bohatství 
asociací, které se najednou samy vyno-
øovaly. Rázem zaèala k tomuto slovu po-
ci�ovat mateøskou nìhu. Byla neskonale 
vdìèná Kunderovi, že ji znovu pøivedl   
do jiného stavu, do stavu, v nìmž se ko-
neènì cítila jako žena, jako matka, jako 
Autorka. Kundera by urèitì podíl na 
svém otcovství popøel a genetické testy, 
které by prokázaly pokrevní pøíbuznost 
myšlenek, zatím také neexistují, což by 
tomu filutovi nahrálo, ale jí to nevadilo. Jí 
staèil ten pocit, že je tìhotná s Kunde-
rou. V náhlém pøívalu štìstí si pøedsta-
vila, jak by to Kunderovi oznámila. Mìla 
by za ním jet do Paøíže, nebo prostì jen 
zavolat a øíct mu: „Jsem s tebou tìhot-
ná?” Urèitì by nejdøív dìlal, jako že ji vù-
bec nezná, chtìl by se zbavit své zodpo-
vìdnosti, ale ona by mu dala ultimátum. 
„Nic po Tobì nechci, chci jen, abys to vì-
dìl. Ale pošli mi z teï už naší Nesmr-
telnosti dalších Š�astných deset, jinak 
prásknu, jak to všechno bylo.” Kundera 
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by se odmlèel, vypadalo to, že zavìsí, 
ale nakonec se vzpamatoval. „Dobøe, to 
není problém, pošlu to hned zítra, nadik-
tuj mi adresu.” 

„Apríííííííl! Všechno nejlepší k dneš-
ním narozeninám!” rozesmála se.

Na druhé stranì bylo asi tøi vteøiny 
hrobové ticho, zdálo se nekoneèné. Pak 
Kundera koneènì promluvil. „Ty jsi ale 
potvora! Ale musím uznat, že jsem si to 
tak trochu zasloužil… Uf, v osmdesáti by 
se mi nechtìlo být otcem.”

Ona se jen pousmála a rozlouèila se 
s tím, že i tak jejich dohoda o zásilce 
Š�astných deseti samozøejmì platí.

Znovu se vrátila ke slovu z 245. strán-
ky. V duchu se Kunderovi omlouvala za 
svùj nejapný Žert s jejím tìhotenstvím    
a taky za to, že jí slovo skøíò zpoèátku 
nebylo dost dobré. Za to, že její poèá-
teèní pøedstava byla spojená s ne-
vzhlednou, objemnou (gravidní!) alma-
rou. Došlo jí, jak povrchní byla tato první 
myšlenka. Má-li se držet skuteèného vý-
znamu slova „ve skøíni”, pak pøece nezá-
leží na tom, zda je to reprezentant ele-
gantního renesanèního nábytku, nebo 
nepøíliš vzhledný kus praktické výbavy 
selského stavení. Na èem doopravdy 
záleží, je to, co se skrývá uvnitø. I v ne-
vzhledné skøíni lze najít všelijaké skvos-
ty, napø. 1. èeské vydání Kunderovy Ne-
snesitelné lehkosti bytí, a naopak, v na-
venek pùvabné skøíni mùže být kdejaký 
nechutný bordel (tøeba èlánky o spolu-
práci s StB). 

Spojení „ve skøíni” teï shledávala jako 
nejvíce poetické a š�astné v celém do-
savadním soužití s Kunderou, samozøej-
mì hned po lehkém šibalském úsmìvu. 

VIII. TO

„To, to, to, to, to, to, to se mi snad  
zdá,” zakoktala se dívka, když tøetí den 
po Kunderových narozeninách koneènì 
pøišla slíbená zásilka. V ní bylo jen jed-
no slovo složené ze dvou písmen: TO. 

„To je ale neuvìøitelná drzost, poslat 
takovýhle stupidní vzkaz,” rozèílila se 
dívka a mìla sTO chutí ho roztrhat. 
Avšak zabránila  jí v tom úcta k šedinám 
a stáøí jejího Autora. Mìla ho ráda a už 
se nauèila tolerovat jeho rozmary. „Na-
rodil se na apríla, už prostì jiný nebude,” 
povzdechla si. Pak zaèala usilovnì pøe-
mýšlet. To Kunderovo TO mu  jen tak ne-
daruje! Ještì se bude divit, jak mu TO 
natøe! Nejradši by tu jeho Nesmrtelnost 
chytla pod krkem a vytøásla z ní duši. Po-
nìkud úchylná pøedstava, mìla by spíš 
poøádnì zatøást s Ním, aby se koneènì 
vzpamatoval a pøestal být takhle Nesne-
sitelný. Nechápe, jak to s ním jeho že- 
na vùbec mùže vydržet, ona by ho snad 
musela zabít. Netuší, v jakém znamení 
je paní Kunderová narozena, ale Býk ur-
èitì nebude. S Beranem Milanem by ne-
ustále musela bojovat o dominanci, a to 
by se Kunderovi nelíbilo. Už dávno na ni 
pøestala žárlit. Zjistila, že vztah s Kunde-
rou je snesitelnìjší, pouze když žije ve 
Francii, daleko od ní, a ona si mùže sa-
ma urèit, kdy se s ním setká. Najednou  
si uvìdomila, jak je TO osvobozující. 
Pøestává na nìm být závislá, bylo TO 
peklo, ale její Život už je jinde. Teï si 
bude sama urèovat, kdy, kde a za jakých 
podmínek se mu bude vìnovat. Kundera 
bude muset respektovat, že Ona už na 
Nìm není závislá a že se situace mùže 
obrátit. Že i takový samolibý a sebestøed-
ný autor mùže být obèas závislý na svém 
Ètenáøi. 

Teï se zcela svobodnì rozhodla, že 
slovu TO už nadále nebude vìnovat 
svou pozornost a že kapitolu prostì 
ukonèí. „Kundera není pánem mého èa-
su, a rozhodnì ne za podmínek, kdy mi  
z Francie pošle tak stupidní slovo. Mìl 
by se stydìt!” A taky si øekla, že její vztah 
ke Kunderovi ještì musí doznat dalších 
zmìn. Už nebude nekriticky pøijímat, ba 
pøímo hltat jeho brilantní myšlenky a vir-
tuózní formulace. Stane se jeho kritikem. 



10PRÓZA

Kvìtoslav Chvatík bude koukat. Ale co 
Chvatík, to spíš Kundera bude koulet 
oèima a prosit o milost!

       

IX. KOLIK JE HODIN?

Zvláštní, pomyslela si, že zrovna na 
tohle se jí po tom všem teï Kundera ptá. 
Ve Francii je pøece stejný èas jako tady! 
Ale možná se jí neptá kvùli sobì, chce ji 
jen upozornit na fakt, že posledních pár 
dní zbyteènì brzy vstává. Ano, musí mu 
dát za pravdu. Neví, èím to je, ale pro-
bouzí se teï kolem pùl tøetí a pak už ne-
mùže usnout. Vstávat tak brzy považo-
vala za zloèin proti lidskosti, ale stejnì  
se jí podaøilo setrvat v posteli maximál-
nì další hodinu dvì a pak se rozhodla 
vstát. To samé udìlala i teï. Bylo pùl 
ètvrté, když nakrmila obì koèky a ote-
vøela Nesmrtelnost. Pøeèetla nìkolik 
stránek a Kundera jí vzápìtí položil pøed-
chozí otázku. Zvedla oèi k nástìnným 
hodinám, ruèièky ukazovaly 3:49. „Ne-
køes�anský èas,” prohlásil Kundera, „ale 
potìšující je, že je trávený s mou kni-
hou.” Dívka na to nic neøekla, jen si po-
myslela, že Kundera zaèíná být nìjak 
starostlivý a neèekanì empatický. Asi mu 
došlo, že pøedtím to s tím TO opravdu 
pøehnal, a teï se snaží napravit si svou 
reputaci, složit jakýsi reparát z jejich vzá-
jemného vztahu. Je vidìt, že s ním ne-
smí jednat až moc uctivì, pak si toho 
pøestává vážit a dùsledkem je jeho aro-
gantní jednání, které vyvrcholilo inciden-
tem, který už nebyla sTO pøekousnout. 
Teï se jejich vztahy zaèínají vracet do 
normálu, vlastnì se nedá øíct, že do nor-
málu, protože dostávají jiný rozmìr. Ona 
už nechce být jeho nekritickou obdivova-
telkou, která staví oltáø každému jeho 
duchaplnému slovu, a sloužit mši za jeho 
genialitu nechá, kdy bude sama chtít 
(jestli vùbec bude chtít!), a když poruší 
jeho Desatero, možná se mu z toho ne-
bude zpovídat. A� si nemyslí, že ji utáhne 
na vaøený nudli! 

Teï ale mìla radost, že Kundera tro-
chu pøibrzdil, pouèil se ze svého krizo-
vého vývoje a udìlal TO gesto smíøení.    
I když pøedtím trochu remcala, vùbec 
neváhala a ihned se rozhodla ho pøi-
jmout. Vzpomínáte si, jak Kundera ve    
3. kapitole Nesmrtelnosti rozebírá filozo-
fii gest? Tím, že se jí dnes zeptal na to, 
kolik je hodin, projevil Gesto empatie      
s její nespavostí, a to bylo víc než sym-
patické. Znovu si tím zaèínal získávat je-
jí náklonnost, a tak se rozhodla, že mu 
odpustí a už na nìj nebude tak pøísná. 
Tøeba to s tím TO nemyslel špatnì, mož-
ná to bylo jen takové nedorozumìní, kte-
ré navíc už teï odèinil svým pokusem    
o laskavost. Ovšem otázkou zùstává, 
zda vùbec Kundera umí být laskavý. 
Øekla si pøece jasnì, že si ho nebude 
idealizovat a že už vùèi jeho osobì ne-
bude tak nekritická jako dosud. Mùže 
øíct, že zná Kunderu závratnì inteligent-
ního, originálnì filozofujícího, brilantnì 
formulujícího, mistrnì fabulujícího, sží-
ravì ironického, nekompromisnì sarkas-
tického, ale laskavého? Troufá si øíct, že 
takového Kunderu opravdu nezná. Roz-
hodla se, že pøestane filozofovat nad 
Kunderovou osobností a zaène se ko-
neènì vìnovat motivu hodin. Ale nìjak 
se od nìj nemohla myšlenkovì odpoutat, 
úvahy nad ním ji zase natolik rozptýlily, 
že ji vùbec nic nenapadlo. Asi byla ještì 
stále v šoku z toho, jaké poselství jí pøed 
chvílí sdìlil. Vyjadøovalo nesobeckost     
a jistì ho muselo stát trochu pøemáhání 
pøiznat si, že pøedtím pøestøelil. Bylo TO 
od nìj velkorysé gesto, a TO jí staèilo. 
Rozhodla se tedy, že tohle téma opustí, 
nemá cenu u nìj setrvávat, když ji nic 
nenapadá. Zmìna postoje ke Kunderovi 
jí zajistila jistou míru nezávislosti. A Kun-
dera se zase projevil neèekanì velko-
ryse. S uspokojením musela konstatovat, 
že jejich vztah zaèíná být vyrovnanìjší.         

(Pokraèování pøíštì)



V nebeské zemi 
(Motiv z Dobøíše)

Král Václav se díval z okna. Mé roky 
                                          byly nezávislé,
kroky mì vedly kolem všeho nikam;

moje srdce, 
oharek, skrojek, hodinový klid,
mezi lóžemi a odpolední stravou,
v pøedehøe dlouhé jak pomatencovo dílo,
mezi tvrdohlavostí
         být mužem

a slabostí
         skrývat v sobì ženu. 
Nejjemnìjší dotek
neskuteèným prstem,
lnutí k tomu,
co stokrát obsáhla bezhlavá duše, ta,
jež také bydlí v nebeské zemi  
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xxx

Jazyk plamene, možná jiskra, jiskøièka.
Èetba pùlnoèního zpravodajství vázne.
Monitory signalizují, že tu není místo.
Bude tøeba vzlétnout, prchnout, 
                                                 vzdálit se,
obydlet nehostinné meteority, pøichytit 
                                                 se Marsu,
Venuše, bledého prstence planety Pluto,

zavržené,

bloudící tam, kde slunce nesálá,
kde oslòuje tmu.

Nic nového pro toho, kdo èetl Platona,
kdo vìøil v Sokratovo vzkøíšení,
obcházel rajskou zahradu a zapomnìl, 
co má být položeno na práh, snìhem
                                                          noci
i strachu posypaný

Mozart

Události odvinou se od dané skuteènosti,
prý jsme všichni v moci daných událostí, 
vzdorujeme pìstmi, jež tvoøí 
                                   nedokonèený Bùh,
slyšíme zádušní hudbu, ale je to pouhý
Mozartùv smích,
který mne zaskoèil v alpském rodišti
                                                        ticha.
Prý máme se spolehnout.

Všichni vstaneme
v odevzdanosti.

Tolik v bibli, koránu, védách.
Tolik køiku pro jednu úzkost,
že pøíští èlovìk jde pøes pole, les,
po mýtinì námi vysnìné

Jsme zmarnìni
Jan Suk

xxx

Loï stodoly ztracené v mlze. Zelené
                                            moøské šelfy.
Lípa.
Kmen. Lipový kùl v èlovìku.
Koøeny hluboko v žilách,
žíly pomìrnì pevné, bez kornatìní.
                                          Srdce pracuje.
Hodiny a minuty nepoèítá,
bez námahy jde proti nám, hrne vzduch,
                                               poráží zeï.

Vteøinová ruèièka obvykle chybí.
Vím to od vèerejška, od chvíle,
kdy mne objala jiná skuteènost

NAVŠTÍVENKA
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Hokusai

Bájná hora v Japonsku. Jaké má jméno?
Její jméno je vlna, její název je vzduch.
Všechny názvy plují ve vrstvách.

Pneuma

je latinským pojmenováním
existence.

Kdyby to èlovìk jen tak utrousil
v intelektuální kavárnì, v Paøíži, Vídni,
na vsi,
byl by terèem výsmìchu,
protože žijeme jen kvùli èetným
                                             zranìním

xxx

Zmarnìni. Tìkají na hostinách.
Tìkají v povìdomých tváøích.
Otevøel jsem dvùr, otevøel jsem tepnu.
Zdi se sobì podobaly,
ale èlovìk vesloval k jinému souostroví.
Tam pøipomnìl si minulý, drzý život.
Klukoviny. Rytmus vìtví. Èerò 
                                             obsypaných
plodových stvùr.

Zmarnìni, øíkám, jsme zmarnìni.

Vynechávají nás. Osud se o nás neotøe,
ruka se zlomí døív, než požehná, 
ano,
než udìlá køíž
nad èelem zázraku

Nejdál, u pólu. Odevzdán chrtímu letu, 
                                                psovodùm,
smyku po vrstvách skuteènosti, 
                                     houslovému sólu,
aèkoli poblíž orchestr hlídá zbytek 
                                    umoøeného svìta.
Veèer bude koncert.
Vyletí páv
z lázeòské koupele; oèistná moc
spodních pramenù, o nichž jsem psal
všechnu poezii.

Tak jednoduché to bylo.

A tak složitì jste mne pøipravili o rozum

Skrumáže a karamboly.
Dennì trup letadla zabodnutý do boku 
                                                        skály.
Nìkolik požárních sborù,
jak v prvorepublikové hospodì,
kde zvìtralé vteøiny èepují do pùllitrù 
                                                 nesmyslu.
A romány prší jak o závod.
Thomas Mann neopustil pokoj, záclona 
                                             se pohybuje,
vzduch dialogem pøetížený
okyslièují topoly, topoly 
u váleèných pøedpolí.
Všude je kousek americké prérie.
Hedvábný šátek Emily Dickinsonové.
Mlhavá vøesovištì.
Odtékající modø básnì.

A ty
zvykáš si, že jsi byl eskortován,
že tì zajali, vyslýchají tì, aèkoli jsi doma
zapomenul ústa
ve skøíni s prádlem dìjin

Pod Avignonem

Je daleko
do koncertního sálu s plavunìmi tónù.
Blízko
ke krajinì prohmatané neznámým 
                                                 božstvem.
Jako tenkrát, když jsem pøekroèil 
                                                    horizont
pod Avignonem, autobus dýchal 
                                                insigniemi,
rùží pokoutnì donesenou do hotelového 
                                                      pokoje.
Všude byla nasekaná zelená kleè.
Modø zelenkavého potahu zemì.
Na konci roubená
píseènou vlnou – obrazností.
Hrady stoupaly dìtem
do rukou, prstù, vlasù
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Nejdu tam ani sem
Michal Matzenauer

Nikam nejdu

Nikam nejdu
a tak se nikam nedostanu
Takže se nikam nedostanu
protože nikam nejdu
Nìkdo se nìkam dostane
když nìkam jde
Já ale nejdu tam ani sem
tak se nemùžu nìkam dostat
Kdybych šel tam
tak bych tam byl
a nebyl bych tady
ale protože tam nejdu
tak tam nemùžu být
a jsem tady
i když jsem sem nešel
No ale tady bych taky nemìl být
když nikam nejdu
Jak vùbec mùžu nìkde být
když nikam nejdu
Jenže já nechci nikam jít
tak bych nemìl být nìkde
a mìl bych být maximálnì nikde
a když nikam nejdu a jsem nikde
tak se nemohu vrátit
Kde tedy jsem
že se nemohu vrátit
a kdybych se nakrásnì vrátil

kde jsem doteï byl
když jsem nikam nešel
a nikde nebyl

Co se dìje

Co se dìje
Kdy to pøišlo
Je to stále ještì tady
Ale když to odvoláme
nenajde se nikdo asi
kdo by ještì pomohl nám
aby se nám dobøe žilo
a mìli jsme všeho dosti

Stejnì máme celkem vzato
vzpomínky na lepší èasy
Chodili jsme do kostelù
Nosili jsme dlouhé vlasy
Vzpomínat je celkem dobré
Není to však k uživení

Po polední zas to pøišlo
Šlo to támhle tam tím smìrem
Nezdá se že by to chtìlo
øíkat všechno co tím myslí
protože ví – svìt je krásný
a bohatý na nesmysly

Giovanni Battista Pergolesi roku 
1736 umírající ve františkánském 
klášteru v Pozzuoli 

Po událostech
tìlem padl do domovního šera.
Vstal brzy, naèechral ticho v sobì,
ticho sváteèního veèera samoty.
Nepøátelské slovo vynesl pøes práh,
zamkl; okolní pøíroda zmlkla,
zahrady proudily hudebnì,
stromùm bylo dovoleno pøijít.

Zavøený pøíbytek trvá,
aèkoli se rozednívá.
Všude je horeènaté svìtlo
sálù,
ošetøovatelky Rembrandtovy,
samaritánky Franse Halse 
vypouštìné do kadeøí prostoru,
vinoucí se v zázraèné symetrii,

a ty

pluješ k Neapoli, k zlatým hlavám bohù,
sám
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Jedu z práce. Je mi 75 let.

Musím vlakem, protože jsem o øidièák pøišel jako zdravotnì nezpùsobilý.

Poté, co mi ve vlaku štípne lístek prùvodèí s naslouchátkem a silnými dioptriemi, 

vystupuji.

Vystupuji velice opatrnì. Mám totiž jen jedno oko.

To pravé mnì vypíchl sedmdesátiletý oèní chirurg pøi odstraòování šedého

zákalu, když se mu tøásly ruce, protože mìl Parkinsonovu nemoc.

Z lokomotivy vytahují strojvedoucího na invalidním vozíku.

Procházím nádražní halou, kterou hlídá hrbatý policista, který se pomoèil.

Opìt to nestihl.

Vycházím ven a jdu na tramvaj.

Øidièka žádá cestující, aby jí øekli, kde má zastavit, protože trpí ztrátou pamìti.

Vystupuji a mám hlad.

V restauraci mi èíšník oznamuje, že jídlo dostanu, jakmile se podaøí dostat kuchaøe   

z komatu.

Objednávám si pivo, ale èíšník kvùli tøesu rukou pùlku vylije, než dojde k mému stolu.

Chci zaplatit, ale èíšník nerozezná stovku od tisícovky a nemùžeme pøijít na to,       

kolik má vlastnì vrátit penìz.

Jdu domù.

Dìti ve vìku 48 a 50 let se mì ptají, jestli bych jim nepomohl najít nìjakou práci.

Ne, dìti moje, na to jste ještì pøíliš mladí.

Ještì pracujeme MY.

Veèer jdu do Národního divadla na Labutí jezero. Beru si radìji Pampers, abych      

to vydržel.

Pøedstavení je hned v prvním dìjství zrušeno, protože osmašedesátiletá baletka,

pøedstavitelka hlavní role, padá a láme si krèek kyèelního kloubu.

Vracím se domù. Odložím obì zubní protézy.

Pustím televizi a sleduji celostátní oslavy narozenin prezidenta Alouska, který             

se k naší radosti v plné síle, zdraví a svìžesti dožívá 120 let a nabádá vládu,          

aby zvýšila vìkovou hranici odchodu do dùchodu.

Hurá do dùchodu



15LEMOVINY

Lumír Aschenbrenner

šlápnout vedle bolíšlápnout vedle bolí
V minovém poliV minovém poli

PØEŠLAP

Základny?
Nákladný...
serem na to!

Základny?
Nákladný...
serem na to!

NATO

Grafická spolupráce
Helena Jarolímková

Pøešlap – NATO
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Nechovám dìti
Patrik Linhart 

Nechovám dìti v nìjaké obzvláštní 
lásce. Ale dìti ke mnì kupodivu tíhnou   
a ptají se mne na rùzné vìci. Tøeba mùj 
syn se ptal, jestli pùjdu do kina na po-
slední Hvìzdné války. Øekl jsem, že na 
film nejdu, i když né proto, abych pro-
hlašoval: Já vám to øíkal! Albert opáèil 
slovy: „Jako Darth Vader si se dávno od-
halil.” Inu, nìkdy jsou haranti prostì milí. 

Odpovìdi na jisté otázky nenajdete 
ani u sebe, ani u pøátel, ani v moudrých 
knihách, by� by je psali Petra Soukupo-
vá, Ondøej Buddeus nebo František Rin-
go Èech. Je tøeba se ptát takto: Ach, ty, 
prosincová chudobko, jsi pøíslibem jara, 
zapomenutým vagantem léta nebo jen 
milouèkým poslem apokalypsy, na jejímž 
poèátku kapitán lodi Polární hvìzda se-
zná, že zmizely tìžké ledy, a na jejímž 
konci se vy, sedmikrásky, vyspórujete      
s moøskými sasankami a v hlubinách 
moøe vzplanete ohnìm èerným jako 
smola? Možná však, že nìjaký básník, 
Radek Fridrich, Pavel Jazyk, Bohouš 
Vanìk-Úvalský nebo jiný kocour bou-
chaè zachrání svìt, zase se utrhne ze 
øetìzu a okresní soud mu urèí jeho pátý 
aliment. 

Literární událost mùžeme komento-
vat slovy „magické pohlazení na duši” 
nebo jít na vìc s taserem. Za sebe volím 
druhou možnost, a jak mne informoval 
mùj agent, v pøípadì takové akce jako 
byla Pocta Josefu Hrubému v pøednáš-
kovém sále Studijní a vìdecké knihovny 
v Plzni, by to bylo nanejvýše vhodné: jak 
jinak by bylo možné ochrániti básníka 
pøed tou sladoletovou performancí kul-
turních pracovnic?! Nìco podobného – 
domnívám se – jsem zažil v Mìlníku,  
kde si místní básníci dojatì pøedávali 

èestná uznání a hereèka okresního di-
vadla v Nymburku s vervou televizního 
vykladaèe karet recitovala jejich poesii.           
A v Teplicích se jednoho podzimního ve-
èera stalo, že v knihovnì vystoupila Hali-
na Pawlovská – a ty pracovnice pøevál-
covala, nebo� jednak umí makat s píár-
kem a jednak je to vzducholoï. I když 
možná plzeòské knihovnì køivdím, ne-
mohu si své informace ovìøit – možná 
nešlo o poctu, ale o tribut, a to ve vší iro-
nii, které to slovo skýtá.

Mirek Balaštík v souvislosti s literár-
ními cenami øíká – cirka – proè nevypích-
nout  mainstream? A já souhlasím, èeská 
literatura není underground. Øeknìme si 
rovnou: proè nepodpoøit autorku, která 
konkuruje severské scénì? A proè neu-
dìlat rozhovor s autorem, který má na to 
zaujmout ètenáøe Instinktu èi Blesku? 
Proè neudìlat tento rozhovor opentlený 
tak, aby zaujal i èlovíny, kteøí by jinak 
vábnièce lebenstil magazínu nepodlehli? 
Petra bere Marlu láskyplnì za ruku a vy-
padá to fakt dojemnì, jak jdou spolu tou 
obrovskou mramorovou halou nìkam, 
kde se pøebaluje. Takovou teèku za roz-
hovorem se Soukupovou udìlal Balaštík. 
Lze øíci, že ètenáøi tohoto lakonického, 
až lakomého interview zprostøedkoval, 
co chtìla Soukupová naznaèit: Cesta 
chladnou mramorovou halou exhumani-
sované cool kavárny do nikam. Co s tím 
– kdysi s až nanicovatou obsesí zaèínaly 
rozhovory vìtou A nìco tu zavonìlo…, 
mìl jsem si toho tehdy vážit, né se jim 
posmívat, bylo to pøec jen lepèí než 
STERILITA, PÝCHA, PYTEL, PÁD.

Rozhlasová redaktorka Alena Zeman-
èíková kdesi zavzpomínala na nedávné 
èasy a pravila: „V chodském Klenèí, kde 
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se po staletí malovala lidová keramika, 
se na námìstí prodávali trpaslíci.” Zatím-
co na severní hranici se Sasíkùm a Du-
rynkùm prodávaly holky, barevný, starý    
i ty ošklivý, ale furt dobøe rostlý, arciže 
trochu vyfetlý, zmlsaní Bavoøi na Chod-
sku šli do bizarností. Anebo je to všech-
no jinak a naše paní Èeština je takové 
dvoukvítko zlolajné. To se poøád nadává 
na angliètinu, jak je v øeèi literátské ne-
jasná a mnohoznaèná, a èédina je né-
mlich to samý!

V prosinci zaresonovala literární scé-
nou – a zjevnì i mezi prostými ètenáøi, 
ba i lidmi, kteøí mají ledva èas pøeèíst si 
dobrou knihu, tzv. Mattoniho aféra. Nì-
kolik èlenù Asociace spisovatelù napsalo 
výzvu Karlovarským minerálním vodám, 
aby se distancovali od kapely Ortel, která 
díky hlasování obèanù nevídanì uspìla 
v soutìži, kterou minerálkovny sponso-
rují – a mimoto i nejznámìjší literární 
cena nese cejch jejich výrobku. Odmítl 
jsem jako èlen Asociace tuto výzvu po-
depsat z nìkolika dùvodù:   

Jednak mi nic není do morálního kre-
ditu karlovarské minerálky, neumím si 
pøedstavit, že bych vùbec nabádal nì-
jaký brutus prùmyslový koncern k etické-
mu jednání.

Jednak by to mohlo pokraèovat v tom, 
že bychom co umìlci podporovali censu-
ru nebo dokonce zakazování umìlec-
kých projevù, a�si se nám nelíbí, nesou-
hlasíme s nimi, by� jsme i v pøíkrém 
rozporu s jejich poselstvím. Jednak do-
volávat se jako umìlec „dobrých mravù  
a pravidel slušnosti” je proti mé vlastní 
pøirozenosti. A zvláštì pak je kurevsky 
nedùstojné to vùbec komentovat a usi-
lovat o pozornost tam, kde se už všech-
na média s varovnì vztyèeným prstem 
moralisujícího fízla dostateènì vyøádila. 
Nehledì k výše uvedenému nesahá 
Orlíku kapela Ortel ani po první dírku na 
steelech.

Poøídil jsem si knihu o dìjinách kou-
øení (Sander L. Gilman a Èou Sun: Pøí-
bìh kouøe, èesky dybbuk 2015). Tento 
špalek plný barevných illustrací je dílem 
kolektivu autorù, z nichž zjevnì vìtšina 
má ke kouøení negativní postoj èi spíše 
kouøí kdesi v špajzu a tají to. Zvláštì 
vypeèený je však rozklad Bizetovy opery 
Carmen. Daného tématu se Carmen, jak 
patrnì víte, výsostnì týká, nebo� je to 
celé o kouøení a zèásti se dìj odehrá-   
vá v sevillské balírnì cigár plné poloob-
nažených žen. Autoøi knihy o kouøení 
zdùrazòují, že tehdejší dílo je silnì ne-
korektní, nebo� akcentuje cikánskou váš-
nivost, etnické stereotypy, nestigmatisuje 
kuøáctví a souèasné publikum mùže jen 
tìžko chápat, o èem hra vlastnì je. Není 
to fascinující? Parta akademikù napíše 
knihu o hulení a ještì stihne zaprodat 
vlastní duši ve prospìch falešných idolù 
spoleèenského ultimáta, že kouøení je 
špatné a vùbec všechno, co dìlali naši 
pøímí pøedci, je zlé. Ale taková je celá 
tato kniha, snaží se objektivnì podat 
vzorek jakési kultury, kultury kuøákù, na 
nìkolika stránkách vyzdvihne její masku-
linní charakter, zdvihne oboèí nad úlo-
hou žen kuøaèek v harémech a borde-
lech obecnì, zdùrazní fakt zdraví a pak 
se v zájmu vìdecké objektivity vyzvrací 
na svého ètenáøe. 

Vycházejme z prokazatelných fakt. 
Láska je to nejvìtší sousto a nic ostat-
ního kromì chlastu ji nenahradí. Vìtšinì 
lidí pivo zteplá jako chcanky døív, než na-
píšou první milostný verš. My, lidé, jsme 
jen stíny stínù jiných stínù, ale Bùh má 
jednat na férovku, žádné lsti a pastièka-
øení, žádný takový, jak se píše v Koránu: 
„Mezi tìmi, které jsme stvoøili, je národ 
jeden, jenž správnou cestou podle prav-
dy je veden a podle ní spravedlivì jedná. 
Ty, kteøí znamení Naše za lživá prohla-
šují, ty pøilákáme postupnì do záhuby, 
aniž o tom budou mít tušení. Já jim však 
odklad dám, vždy� lest Má je spolehlivá.” 
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Nemusí to být pøímo osobní setkání 
pojednané ve stylu JÁ a MÌSTO. Støet 
subjektu a objektu, ega a megacity. Do-
konce to nemusí být ani poznání New 
Yorku skrze Woody Allena. Mùže to být 
obyèejné setkání s televisním seriálem 
Kriminálka New York. Holce, která nosila 
adhesivní spoïáry, kdosi odpálil hlavu 
plamenometem. Patolog s nepøíjemným 
zvykem bleskovì si rozpojit brýle na 
oèích a na hrudníku si je opìt spojit, 

prohlásil, že jí to sice provedli zaživa, ale 
nemohla už cítit žádnou bolest, nebo� 
mìla v sobì 1,3 promile. – No, nevím. 
Pozdìji jsem však sledoval èeskou 
kriminálku Vraždy v kruhu, v níž patolog 
nad kadaverem modelky øekl: Mìla v so-
bì 1,5 promile, ale pøi svý váze a vejšce 
to nemohla poci�ovat jako výraznou opi-
lost. Tak teï už to je jasné, nerozhoduje 
ani výška, ani váha, ale genius loci èi 
spíš gen místa. 

Kusamakura XII. 
v pøekladech Milana Šedivého

(18. roèník 2013)

When the night becomes
between the wet nets grow
pearls of silver.

Když pøichází noc
mezi vlákny sítì rostou
perly støíbra.

Edith Manciniová 
(Argentina)

letting go
of my children in the balloon
letting go

sbohem
od vlastních dìtí v balónu
sbohem

Lindsey Darrellová 
(USA)

curtain fluttering –
bravely surfing on its waves
a small ladybug

záclona vzdutá –
hrdinnì na ní surfuje
drobná beruška

Liliana Negoiová 
(Rumunsko)

iris bush
between the fence posts
goes to my neighbor.

houš� kosatcù
mezi sloupky plotu
míøí k sousedovi.

Ljiljana Krstiæová 
(Srbsko)

setting sun
scattering on the table
the colors of memories

prostøené slunce
štìpí se na stole
barvy vzpomínek

Anna Mazurkiewiczová 
(Polsko) 

Rippled by their wings
Summer moon stirs 
                 in the pond:
Dragonflies at work.

Rozvíøený rybník
Letní lunou tìká 
                            lesk:
Vážky v pohybu.

Evan Guilford-Blake 
(USA)

summer nights
counting the stars
on the water

letní noci
sèítání hvìzd
na vodì

Tracy Davidsonová 
(Velká Británie) 
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in the autumn sun
a leaf falling to the grass
to meet it's shadow

v podzimním slunci
lístek padá na trávník
pøikrývá si stín

Robert Marks 
(Velká Británie)

deafening rain –
to think it has no sound
of its own

ohlušující déš� –
až tak že bys myslel
že je bez zvuku

Kašínat Karmakar 
(Indie)

sea and the cliff
in an embrace
in a struggle

moøe a útes
v objetí
i v zápasu

Nada Jaèmenicová 
(Chorvatsko)

by the window
each raindrop changes
an autumn aquarelle

na oknì
každá kapka mìní
podzimní akvarel

Danica Bartuloviæová 
(Chorvatsko) 

stubborn fern
holding the old wall
with open claw!

Toes in the blue grasses
the higher dimensional branes
of letting go

Palce v modrých trávnících
èástice vyšších dimenzí
se louèí

Patrick Sweeney 
(Japonsko)

silence
when a falling star
becomes fallen

ticho
když padající hvìzda
zaèíná padat

Rafal Zabratyñski 
(Polsko) 

A shooting star disappears
in the sky, before I'll make 
                                 a wish.

Hvìzda pøeletí a zmizí
v obloze, než si nìco 
                                   pøeju.

Motohiko Takahama 
(Japonsko) 

Folded spine of a book
Led the way for words to fall
Gravity little sister

Sklopený høbet knížky
Výpadovka pro slova
Sestøièka gravitace

Jackson St. Clair 
(Holandsko)

neústupné kapradí
drží se staré zdi
nepokrytì paøáty!

Alicia Jokoiová 
(Argentina)

I think therefore I am 
   entering a butterfly's dream

Myslím, tedy vstupuji 
                     do motýlího snu

Chen-ou Liu 
(Kanada) 

shimmering zinnias
somewhere in his equations
a single star

mihotání cínií
nìkde v rovnicích
jediné hvìzdy

Patrick Sweeney 
(Japonsko) 

Ground Zero – the magnitude
of stars

Ground Zero – význam až
k hvìzdám

Michele L. Harvey 
(USA)

little bits of this and that
                – falling water

trochu tak i onak 
                – padající voda

Angela Terryová 
(USA)

Japanese crane
dipping its beak
into my dreams

Japonský jeøáb
noøí svùj zobák
do mých snù

Joey Russell-Bridgens 
(USA)
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rù. Autorovi napsal: „Blahopøeji! Jste 
otcem patnáctiletého supermana.” Byl 
okouzlen mladým hrdinou, ale vyslovil      
i výhrady. „Superman” Paul Atreid totiž 
má po matce tolik mimoøádných schop-
ností, až to tøíštilo šance smysluplných 
zápletek v pøípadném pokraèování. „As-
poò omezte jeho schopnost vidìt do 
budoucnosti,” žadonil zkušený mentor, 
ale palièoun Herbert reagoval obhajobou 
chlapcovy jasnozøivosti. Redaktora ne-
zviklala. Naopak. Navrhl nadlidskou 
schopnost opustit. Herbert proto pozval 
na návštìvu mistra sci-fi Paula Ander-
sona, probrali onu vìc a Frank se ohradil 
takto: „Èas a život jsou provázány zpù-
sobem, který neplatí pro èas a pro mrtvé 
objekty.”

Ale ano. Možná je chrabré podobnì 
mudrovat, nicménì dalšího vydavatele 
hledal marnì. Taky je Duna ètyøikrát 
tlustší, než se tenkrát slušelo. Firma 
Doubleday navrhla brutální redukci a její 
redaktor Selden nakonec rukopis popra-
vil úplnì. „Autor má problém zanoøit se 
do pøíbìhu.” Dunu odmítlo i nakladatel-
ství Scribner’s a Frank Herbert netušil, 
že pøece ještì nakonec zaboduje a do 
smrti už bude tvoøit (vedle ménì výraz-
ných knížek, èasto s tématem nesmr-
telnosti) jenom další a další svazky         
o pouštní planetì Arrakis. Dnes jich 
máme sedm a další pøipojuje Herbertùv 
syn.

Co vlastnì ještì hnìtlo Campbella? 
Tøeba i to, že rozevlátý autor konstruuje 
chlapcovo mimosmyslové vnímání podle 
pochybných teorií J. B. Rhina. Aspoò 
Herberta pøesvìdèil, aby nechal žít hrdi-
novu sestru Aliu. Dobøe udìlal. Alia je 
dnes možná nejzajímavìjší figurou sé-
rie. Nicménì Herbert asi potøeboval 
pomyslnì zabíjet, tak to odskákal jiný 

Za nejslavnìjší sci-fi román „všech 
dob” bývá oznaèován buï Cizinec v cizí 
zemi (1961) Roberta Heinleina, anebo 
Duna (1965). Autora druhé z tìchto fe-
nomenálních knih a jeho inspiraci chci 
nyní pøipomenout.

Jeho nápad se vlastnì zrodil ve vy-
prahlé poušti Sonora ve státì Oregon, 
kde v padesátých letech potírali právì 
duny. Reportáž na toto téma psal novináø 
Frank Herbert (1920–1986).

Rozlézající se písky nejlépe stabili-
zujete za pomoci koøání køovinatých trav, 
ale ne všech. Postupnì tak vyzkoušeli 
jedenáct tisíc odrùd. Nakonec zvítìzil po-
rost z jedné pláže v Evropì, jehož hou-
ževnaté koøeny se bratrsky opírají samy 
o sebe. Zastavili pohyblivé písky (1957), 
nazval Herbert èlánek, ale jeho ambici-
ózní literární agent mìl námitky. Postrá-
dal lidský prvek. Život. Pøíbìh. „Chceš 
zelenou? Vìnuj se tedy laskavì tomu, co 
vydavatele zaujme,” peskoval svého 
autora jako školáka. Je pravda, že Her-
bert mìl za sebou pouze sci-fi román 
Moøský drak (1956).

Byla to výzva a skuteènì došlo ke 
zvláštnímu vzepjetí. Po šest dlouhých let 
Herbert vydržel sepisovat svùj životní 
opus, ve kterém je písek podstatnou 
složkou! První verze se jmenuje Plane- 
ta koøení a je... témìø dekadentní. Tema-
tizuje závislost na drogách a vyšla teprve 
roku 2005 (èesky 2006), nebo� ji autor 
odložil a zaèal znovu a jinak. Poté víc ak-
centoval náboženský fanatismus a válku 
o vodu. Výsledek poslal roku 1963 své-
mu agentovi, ale nepochodil. „Text klo-
pýtá. Je rozvleklý. Obsahuje málo vìdy.”

Jenže dílo zaujalo nìkoho jiného. 
Zkušeného redaktora Johna W. Camp-
bella (1910–1971), který je jasnozøivì 
odkoupil pro svùj èasopis za 2550 dola-

Ivo Fencl

Megalomanský Frank Herbert
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hrdina. Duncan Idaho. Teprve kvùli fa-
nouškùm pak Idaha zase oživil, asi jako 
Conan Doyle svého èasu Holmese.

Odmítání Duny nebralo konce. V led-
nu 1964 napsal redaktor Selden: „Ni-  
kdo se neprokouše pøes prvních sto 
stran.” I následující nakladatel objevil 
„slabá místa”, rozhovory hrdinù mìl za 
„únavné” a vadily „melodramatické výle-
vy”. Jedinì redaktor jménem Muller za-
váhal. „Tím odmítnutím se možná do-
pouštíme chyby desetiletí.” Nemýlil se.

Dunu nominovali na prestižní cenu 
Hugo už na podkladì èásti uveøejnìné   
u Campbella. Jenomže vyhráno stejnì 
nemìla. Huga tehdy získala Pøestupní 
stanice Clifforda Simaka (skvìlá kniha!) 
a nakladatelství New American Library 
Herbertovi rukopis vrátilo jako „staro-
módní”. Ocenìn byl však Campbellùv 
magazín, a to právì díky Dunì.

Stejnì ji ale odmítl i nakladatel Dut-
ton. „Vydání by si vyžádalo neskuteèné 
investice. Cena by výraznì pøesáhla ce-
nu jakékoli dosud vydané sci-fi.” Což 
mìli v jistém smyslu pravdu.

Další nakladatel zase vnímal nebez-
peèí, že se dílo „potopí vlastní vahou 
jako Titanic”, nicménì jejich redaktor 
Kloss pøipsal do posudku: „Avšak právì 
rukopisy toho druhu svedou stvoøit kult   
a pøetrvat navždy.”

Pøesto Dunu pominulo dvacet nakla-
datelù, než ji akceptovala firma vydá-
vající manuály pro opravy aut! Herber-
tovi za ni nabídla 7 500 dolarù. Jak to? 
Jejich redaktor Sterling Lanier byl autor 
sci-fi. „Obdivuji Dunu,” napsal Herberto-
vi, „a chci ji vydat v jediném svazku.” 
Stalo se.

Ale úspìch nepøišel. Naopak. Recen-
zenti odhalovali negativa. „Podivný miš-
maš nápadù. Pohromadì nedrží,” psal 
prestižní Magazín fantasy a science fic-
tion a autorka Judith Merrilová pøiznala, 
že neumí sledovat „ohromné množství 
pramenù”, které se proplétá textem jako 

koøání pískem. Kniha podle ní „nestála 
za práci”. El Paso Times mínily, že je 
fantazie Duny fascinující pro autora, ale 
ne pro prùmìrné ètenáøe. Pøesto se ob-
jevila i obdivná recenze. Od A. C. Clarka. 
A potom román získal cenu Nebula. 
Poèátkem roku 1967 se „zvedl” i prodej  
a Herbert se brzy dal do pokraèování 
Šílený svatý, které posléze vyšlo pod 
názvem Spasitel Duny (1970). Jen ne-
bohý Campbell nic nepochopil a neak-
ceptoval. Roku 1971 zemøel. Co mu va-
dilo hlavnì?

To, že se mesiáš Paul nechová ve 
druhé èásti již bystøe, je pro nìj tìžké 
„být bohem” a stane se pouhým pìšá-
kem nepotøebným kmeni, který ohrozí 
celou galaxii. Ach, což ètenáøi neprahnou 
po hrdinech?

Což by Atreid nemìl lidi inspirovat? 
Snad, jenže Frank Herbert mladíka 
pøekoval v antihrdinu. A pøece se Duna    
i Spasitel staly bestsellery, chopilo se  
jich hnutí za ochranu pøírody a autor 
vzápìtí zaèal pøednášet na školách. 
Duna opravdu není brak, i když v ní vy-
stupuje také jistý „ïábelský baron Vladi- 
mir”, a zaujme i ozvuky na legendárního 
Lawrence z Arábie. A fascinující drogou 
nesmrtelnosti. Rovnìž zde pøedstavený 
náboženský matriarchát je vìrohodný     
a obøí píseèní èervi jsou až surrealistiètí. 
Jen pøipojený slovník výrazù nemá na 
obdobné Tolkienovy sumáøe. Zdaleka ne. 
Co však naopak zaujme, je Campbellem 
zarputile odmítaná myšlenka, že charis-
ma mesiášù nìkdy zastøe jejich nespráv-
né smìøování.

Ale je tomu opravdu tak. I v reálném 
svìtì a stejnì u generálù Custera èi Pat-
tona jako u vùdcù Hitlera i Kennedyho. 
Nu, a co o Dunì øekl sám její megalo-
manský pùvodce? „Mùžete si vybrat, 
jakou chcete vrstvu mého pøíbìhu, a tu 
pak mùžete sledovat samostatnì. Ale pøi 
dalším ètení mùžete zase zvolit jinou 
vrstvu a objevit nìco nového.”
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Filip Koryta  

Zpovìï a jiné básnì
SKØÍÒOVÁ ROMANCE
chtìl bych 
vedle tebe usínat 
a 
každé ráno 
se vedle tebe probouzet
chtìl 
bych tì 
držet za ruku 
a 
kráèet tak rušnou ulicí 
aby všichni vìdìli 
že k sobì patøíme
chtìl bych 
s tebou jít 
do divadla 
do kina 
do galerie 
do ZOO 
– 
– 
–
chtìl bych tì 
pøedstavit 
svým rodièùm a pøátelùm 
a 
zároveò 
se pøedstavit tìm tvým

ale 
manželce a dìtem 
by se to asi nelíbilo

TAJEMSTVÍ
maminka 
by na mì nebyla pyšná

ARTISTA
jsem 
provazochodec 

a 
balancuju nad propastí
ten 
provaz 
– to jsi ty 

a 

ta 
propast 
– 
to jsou oni

nenech mì spadnout

INTERFERENCE
snažil jsem se 
na tebe nemyslet 
snažil jsem se 
na tebe nemyslet 
a proto 
jsem všemožnì zamìstnával 
tìlo i mysl 
jen abys je dál neokupovala ty 
pokoušel jsem se 
– nauèit estonsky 
– stepovat 
– proniknout 
do tajù kvantové mechaniky
 
pokoušel jsem se 
– hrát na tahací harmoniku 
– ochoèit si komára 
a 
– pøeèíst knihy Václava Klause 
–
–
–
naprosto bez úspìchu
snažil jsem se 
na tebe nemyslet 
a 
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èím víc 
jsem se snažil 
tím horší to bylo 
když jsem 
v touze splynout s pøírodou 
objímal stromy 
zaèal jsem jim bezdìky dávat jména 
jež jsme plánovali dát našim dìtem 
a 
pøi pokusu o akèní malbu 
mi z flekù pod rukama 
vznikl tvùj oblièej
snažil jsem se 
na tebe nemyslet 
ale 
pøesto jsem 
– jakoby náhodou – 
navštìvoval místa 
o nichž jsem tušil 
že je navštívíš taky
snažil jsem se 
na tebe nemyslet 
ale všechno se proti mnì spiklo

FATÁLNÍ OMYL
myslel jsem si 
že je to pryè 
že 
to zmizelo 
že se to vypaøilo 
že se to vytratilo 
že 
je to 
definitivnì, nevratnì a navždycky
napoøád! 
napoøád!! 
napoøád pryè!!! 
a hle! 
omyl… 
ono 
to tam poøád je

KÁMEN ÚRAZU
dovolil jsem ti 
slézt z piedestalu

dovolil 
jsem ti slézt 
z piedestalu 
– 
a 
to 
jsem 
nemìl dìlat

ZPOVÌÏ 
jsi 
mùj andìl 
èím dál tím èastìji 
si øíkám  
že 
si tì nezasloužím 
že po tomhle svìtì 
– a možná ne daleko – 
chodí nìkdo 
kdo 
by tì uèinil stokrát š�astnìjší 
než já kdy dovedu 
nìkdo 
kdo si tì bude hýèkat 
kdo tì bude rozmazlovat 
kdo ti dodá sebedùvìru 
zpytuju svìdomí 
a 
kaju se 
jenže 
pak mì to uhodí 
jako úder do slabin 
kdo by mi pral? 
kdo by mi žehlil? 
kdo by mi luxoval? 
uklízel? 
nakupoval? 
vaøil? 
pekl?
–
–
a tak si 
všechny ty kacíøské myšlenky 
radìji nechávám pro sebe 
a 
potichu trpím 
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Skrze øádeèky 
k pomyslnému románu

Èlovìk mùže být klidný potud, 
pokud je stále neklidný. 

Julien Green

Celých 324 stran má kniha Vladimíra No-
votného Øádeèky s podtitulem O roce na vsi 
(Nová Forma, Týn nad Vltavou 2015). Lze ji, 
jak není nikdy na škodu, èíst z jakéhokoli 
místa, ale je tu veliké ale. Pokud zaènete 
pøedmluvou Aleše Hamana, nepøestanete. 
Nepøestanete a skonèíte až edièní poznám-
kou a zùstane ve vás, ano, román. Nebo nìco 
hodnì podobného. Jak to?

Nevím. Formálnì statutu románu Øádeèky 
nedostojí, ale staèilo by umnì propojit jed-
notlivé èásti textu, aby dostál. Proè to autor 
neudìlal? Že se ptáte. Není to zkrátka ma-
zaný chytrolín. Nepotøebuje román umìle vy-
tváøet, zvnìjšku.

To kupøíkladu Vladimír Poštulka nedávno 
propletl své životní vzpomínání Høbitovní kvítí 
na smetanì sekvencemi o erotických životech 
øady spisovatelù – a má nyní za to i Cenu 
Josefa Škvoreckého. Kdyby vydal ty historky 
samostatnì v jiné knize a pøíbìh svého živo- 
ta také zvláš�, myslíte, že by u poroty takto 
zabodoval? Možná ne. Zato Vladimír Novot-
ný by jako romanopisec bodovat mohl, ale pa-
trnì nechtìl. Netoužil pošetile vytváøet podob-
né konstrukty jako jeho jmenovec Poštulka.        
A vidíte, pøesto se v jedné z vrstev knihy doví 
ètenáø o Novotného životì až dost.

Odstìhoval se z Prahy-Vokovic, kde má 
syna a snachu (uèila na jazykové škole) a kde 
má vnouèata (s kterými si hrává), ale souèas-
nì má on a jeho paní velké starosti s jejími 
starými rodièi v Krkonoších. Ony starosti je ni-
èí, vedou k hádkám. Kritikova tchýnì je navíc 
od mládí na vozíèku a tchán je v èase, který 
sledujeme, možná ranìn mrtvicí.

Náš kritik se dost pohybuje vlakem a auto-
busy, když jezdívá z Chodounì u Zdic do 
Prahy a pøedevším když dojíždí pøednášet do 
Pardubic. Má dost pøátel, ale rovnìž povin-
nosti. V Plzni pøed lety spoluzaložil èasopis 
Plž, který vede, ale odešel z tamní vysoké 
školy a s nìkterými bývalými pøíznivci je do-
konce na kordy. Skoro poøád pøi tom šermu 

píše a snaží se èíst „jako zamlada”, už ale na 
vše nestaèí. Také již nedìlá tak preciznì ko-
rektury. V Literárních novinách (v pøíloze Bib-
lio) má rubriku a píše na øadu dalších míst, 
oslovuje i nakladatelství a nìkdy se zklame, 
neklesá ovšem na mysli, jde dál a knihu vy-
dá. Pøièemž potkává rázovité figurky a brodí 
se i øekou vzpomínek. Do hlavy se mu vrací       
i otec, jehož postrádá a od jehož narození 
právì uplynulo sto let. 

Vyrovnává se však také s venkovem a za-
žívá š�astná setkání s pøáteli, a� doma nebo  
u sklenice. Sleduje fotbal a trochu film, hlav-
nì ale naši literaturu, aèkoli i tu zahranièní. 
Víc zvládá poezii než prózu, což ho hnìte,     
a musí psát o novinkách. Pøibrzdìme však: 
bylo by zbyteèné kazit naši referenci planým 
údivem, vždy� èinorodost je Novotného pøiro-
zeností. Tak jen konstatujme, že je tato kniha 
pokraèováním stejnojmenného prvního dílu     
s podtitulem Z roku na vsi (2014), a divme se, 
ale i ta druhá pøi své obsáhlosti mapuje sku-
teènì jediný rok, tj. 2013. Zdaøile. Výsledek by 
bylo možné pøirovnat k podobnì objemným 
opusùm Z mého deníèku od kritika-postrachu 
Jana Rejžka, nicménì Novotný nesleduje po-
pulární hudbu a má jinou optiku.

Jeho zábìr je ovšem také pøekvapivý. Pøe-
devším jde o knihy, píše však i o koncertech 
vážné hudby, výstavách výtvarného umìní, fil-
mech a fotbalu. Když už jsme s míèem v po-
hybu, tak dodejme, že èteme v knize i deník 
cestovní a spolu s autorem Ahasverem se  
víckrát ocitáme v zahranièí vèetnì Francie   
(s. 199–206) a Polska, což jsou kritikovy nej-
oblíbenìjší zemì. A také vèetnì Rakouska, 
Nìmecka èi jižní Evropy, dojde však i na Fran-
tiškovy Láznì a milovanou Olomouc. Nejde 
ale jen o zemì, mìsta a místa, nejde ani jen  
o knihy. Až pøekvapivì hodnì jde o lidi. Kte-  
ré literáty preferuje?

Pøipomínají se zde hlavnì Pavel Rejchrt, 
Ivo Hucl, Vojtìch Nìmec, Jan Sojka a Milan 
Šedivý nebo Jakuba Katalpa a jistìže i kole-
gové z branže jako Ivo Harák. Ti v èele s Ale-
šem Hamanem, skuteèným Novotného guru    
i mentorem. Na Michala Èernouška, jehož  
knihu o snech velmi uznávám, však již musí 
jen vzpomínat.

A co víc? Ovšemže plejáda tìch, do kte-
rých jako ryzí kritik rýpá, by� je tøeba lidsky 
„mùže”. A taky skupina tìch, které nemusí   



25

ani lidsky. Nakolik je pøitom objektivní a lze-li 
být zcela objektivní, zùstává otázkou, osobnì 
mám za to, že objektivním úplnì zùstat nelze. 
Nebo� jen nìkteøí autoøi jsou jasnými out-
sidery už od zaèátku kariéry a jen z nìkte-
rých outsiderù se v pøípadì té èi oné jejich 
knihy doèasnì stanou „menší nemehla”.

Podle mého názoru je Vladimír Novotný     
takový kritik, jenž vždycky vìøí své intuici, ale  
i „svým lidem”. A pøece s klidem popraví kaž-
dou špatnou práci svého oblíbence, a to tím 
spíš, že pøesnì tuší, naè tvùrce mìl èi má.     
V jeho pomyslném románu jsou pak fasci-
nující i pochyby, vždy� autor nejednou zvažu-
je, zda nemá v psaní prùvodce svým svìtem 
ustat, a vícekrát èteme o únavì. Zmiòovaný 
Aleš Haman je pøítelem, který zøejmì nejlépe 
radí, a jak se zdá, Novotný jeho rady zohled-
òuje.

Kniha o roce na vsi má tucet kapitol po-
jmenovaných podle mìsícù a každá z nich 
sestává z kratších momentek a postøehù. 
Pøijde-li krize (jako v èervenci 2013), není to 
fajn, ale bude pøekonána, náš kritik se vzcho-
pí jako Fénix, a to i po nejvzteklejší nadávce, 
a snaží se kráèet svou cestou mezi dobovými 
tanci. Stane se jednou málem prorektorem, 
by� o to nestojí a „nejlepší léta stejnì prožil    
v Odeonu”, ale i to byl jen taneèek. Jde pro-
klínán, sem tam milován a mnohými – s pøí-
znaèným odstupem – obdivován. Má právo  
na omyl: Chybujeme všichni! Všichni – a vý-
sledný kaleidoskop strhne. Nejvíce snad pøi-
rozeným støídáním vzpomínek a racionálních 
pasáží. Také zvíme, jak to bylo s jeho jednou 
láskou na doupovském vršku (když za ním 
pøijela na vojenské cvièení) nebo co radil li-
dem Fráòa Drtikol. A co Julien Green (viz        
i motto tohoto textu).

A co èiní z autorù, které kritik potkává a ète, 
skuteèné spisovatele? Øada aspektù. Jisté 
však je jedno: Novotný nebere tvorbu jako 
sport.

Jako hru, možná, ale... On nevìøí, že roz-
hodují známosti a pøíslušnost ke klanùm        
a osobní kouzlo a vùdcovské schopnosti        
a ochota trávit veèery s „podivnými” lidmi        
v zakouøených místnostech a síla èíst veøej- 
nì i nejintimnìjší své myšlenky. Jak to formu-
loval sociolog Pierre Bourdieu. Jistì, také na 
tom nìco bude, ale nikdy nepùjde jen o „lite-
rární pole” se sítí vztahù, které rozhodují        

o všem. Vždy existuje i nìjaký nemìnný text   
a jistìže pøežije. Nebo nikoli. Ale provokovat  
èi podkuøovat autoritám staèit nemùže nebo 
nikoli navždy. Realita je totiž fakticky jen jed-
na, i když nadlouho mùže zùstat skryta.

Prorùstání autorových úvah skrze každo-
denní realitu se stává také signálem, že po-
dobná teoretizování patøí spíše do škamen,     
i buïme radši pøímo a naèisto v Novotného 
Øádeècích svìdky chvil, kdy mu pøivážejí vý-
tisky prvního dílu té knihy. Kouzelný moment. 
A buïme i svìdky okamžikù, které nelze ne-
citovat:

Den únavy, den bezbøehé únavy. Do to-
hoto stavu zjevného pøepjetí pøichází dlouhý, 
úlevný telefonát s pøítelem Pavlem R. Zmíní 
se též o tom, že si povšiml v Øádeècích jedné 
pasáže, ve které se mluví o poklesu motivace 
èíst a psát. Neboli o syndromu vyhoøení, který 
dopadá na nás oba, díkybohu nikoli ve stej-
ných obdobích.

I tohle èiní, myslím, z té knížky nìco blíz-
kého románu, jako který by si zasluhovala 
soutìžit – a jen bych vytkl, že hutnost Øá-
deèkù autor nepraktikoval v publikacích Zá-
pisník dr. No. I a II (2012, 2013). Tìžko totiž 
ospravedlnit i nejkrásnìjší rétoriku, pokud ob-
klopuje na stránce pouze jedinou myšlenku. 
Ne-li ménì! V Øádeècích se to naštìstí ne-
koná. Na internetovém Literárním Západì nì-
kdy ano.

A další výtky? Váhal bych nad pøílišnou 
anonymitou propíraných protagonistù, a� už   
v dobrém nebo zlém, a právì ve zmínìném 
Zápisníku dr. No a na síti se mi zdá pøehnaná. 
Tady jen místy. Místy, ale není dùsledná. Tak-
že tøeba Šedivý (?) možná náhle vystupuje      
i jako Š.

Pøíjemnì zato pùsobí aspekt vìrnosti, i vìr-
nosti Plzni. Není pøitom sporu, že právì Ha-
man opakovanì autora vlekl pryè z regionu. 
Novotný se nicménì nedal. Asi má víc dù-
vodù, ale jistì to bylo i mocí èasopisu, který 
na Západì založil, jak bylo už døíve jeho 
snem. Ten èasopis jej drží ve vztahu k Plzni 
nejvíc, i když má dávno úvazek na jiné vysoké 
škole východnì od Prahy.

Koneènì ještì zdùraznìme, že Øádeèky 
jsou úžasné jako dokument. A aby nebyly.   
Co všechno se zde nemihne pøed našima 
oèima. Máje, tøeba. Novotným proklínané 
„Kontejnery”, nìkdejší plzeòská akce. I jím 
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naopak adorovaný nápad s klavíry na ulici. 
Nebo práce na tehdy novém sborníku Na dva 
západy. A bohužel èetná úmrtí.

Jak ale úètuje èas, tak úètuje autor i se 
sebou, když se doma vìnuje nemilosrdné 
skartaci všeho, co ztratilo význam. A když se 
vzdává mnohých knih. Místa je málo a život 
není jen ètení, ale i zpytování. Jsou to taky 
hovory a koneckoncù vnímání pochval. Ha-
man nemá tak úplnì pravdu, pokud nutí No-
votného vyškrtávat sekvence, v nichž byl 
chválen. Nemá pravdu, nebo� nikdo by nesne-
sl jít takto životem bez povzbuzení. Neodpo-
vídalo by realitì, kdyby tvùrce Øádeèkù 
vystøíhal poslušnì veškerá podobná okénka 
zrovna v místech, kde se mu pochval dostalo.

Kniha se dost zdržuje politizování, ale spo-
ru není, že netkvíme nikdo ve vzduchoprázd-
nu. Vìøí-li autor, že je v tomhle smìru nìco    
k nesnesení, neobchází to ani tady. Tøeba 
pøíznivcem Miloše Zemana není, dává to znát, 
a Jaroslava Èejku nechválí za to, co dìlal    
za normalizace a ani za to, co píše dnes. Pøi 
znaèném množství textù, které kritik má pøe-
èíst, se ale každý vystavuje riziku omylu, když 
je s to pominout dobrou vìc a naopak nepro-
mine nepodstatnou. A tady už nejde jen o pra-
volevé kádrování, nýbrž tøeba i o problém 
žánrové literatury.

Napøíklad hned v úvodu knihy je paušálnì 
odepsáno jisté nakladatelství, které možná vy-
dalo i únosné vìci. Anebo žánr sci-fi: ani na 
ten kritik „nedohlíží”, takže Ondøej Neff u nìj 
neobstojí rovnou, aniž by jej pøedtím pøíliš stu-
doval. Zrovna tak tìžko najít Novotnému èas 
na výraznìjší sondy do literatury pro dìti. Ale 
to jsou snad nuance, jako je spíše marginální 
vadou na kráse, když kritik jako ilustraci opíše 
cizí postøeh.

Pøesto se to pøiznaným zpùsobem stane    
a pøíkladem je hodnocení filmu Líbánky, kde 
je za autora citace oznaèena jen jakási „roz-
hnìvaná mladá recenzentka”. Nic víc. A tedy   
i ukázka momentu, ve kterém už pøetížený 
badatel nestaèil film ani vidìt, ale chtìl pros- 
tì udržel kolorit svých øádkù, proto mu pomohl 
drobnou výpùjèkou.

I to však k rozmanitosti barev patøí – a ka-
leidoskop nemùže být dokonalý a beze snù. 
Ano. Snù. Právì sny Novotný svá vyprávìní 
prokládá a víc a víc jimi celek tlaèí do ranku 

beletrie. Ne, nemyslím si, že by výjevy jeho 
nocí obstály samostatnì (snad s výjimkou 
surreálného pohledu na likvidování spisova-
telù na s. 130), ale knize dodávají šmrnc i vì-
rohodnost, ona je tak i syrovìjší, ménì uèe-
saná a je lidská, ó, jak lidská. Rejžek by se    
k vylíèení vlastního snu nesnížil; asi ne.

Tím nejvìtším dobrodružstvím dvacátého 
století bylo dle Brechta dobrodružství 
kritického myšlení. Nu, a Novotný je jedním    
z tìch kritikù-masochistù, kteøí to dobrodruž-
ství pøesunují i do èasù dnešních, kdy se 
bohužel ète ménì a ménì.

Ivo Fencl

K životnímu jubileu 

Marie Korandové 

Významné životní jubileum spisovatelky 
Marie Korandové je pøíležitostí, abychom se 
ohlédli pouze za jednou èástí její tvorby: za 
jejími díly psanými èesky, tematicky zakotve-
nými v západních Èechách a zde také péèí 
nìkolika vydavatelství èi soukromých osob 
(Nakladatelství Èeského lesa, Perseus – Lu-
boš Falout aj.) zpøístupnìnými ètenáøùm. 

Uvážíme-li, jak vysoké nároky si vyžado-
vala profese v oblasti jazykovìdného bádá-  
ní (Marie Korandová, provdaná Majtánová, 
byla odbornou pracovnicí Slovenské akade-
mie vìd), ale i role manželky, matky a babièky, 
kterou tato drobná žena musela a dodnes 
musí vykonávat bez asistence posluhujícícho 
personálu, již samotný poèet patnácti beletris-
tických titulù zahrnujících jak drobné prózy, 
tak romány, jsou svìdectvím autorèiny mimo-
øádné píle. Nech� ètenáø odpustí, že zmiòuji      
i tato prozaická fakta.

Korandová byla doposud hodnocena pøe-
devším jako spisovatelka regionální. Platí to 
zejména o tvorbì povídkové a o drobných 
memoárových prózách lokalizovaných do míst 
autorèina dìtství a mládí – na Plzeòsko, do 
Pošumaví, zejména pak na Chodsko. Domní-
vám se však, že jak v obecnì historickém, tak 
etnograficky popisném smìru spisovatelka 
„svùj” region v mnohém pøesahuje. Zábìr 
jejích rozsáhlejších dìl je širší. A� již jde         
o Plzeòské pøedjaøí (2001), Volbu profesora 
Klostermanna (2008) èi o romány Všerubský 
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doktor se vrací (2009), Evropan z Domažlic 
(2010) a dosud nevydané Piruety na ostøí 
nože, musíme ocenit její obeznámenost s pro-
blematikou vývoje èeské spoleènosti 19. a po-
èátku 20. století. Románové epizody nás 
zavádìjí do prostøedí vysoké politické hry        
a bouølivých intelektuálních debat, v níž vy-
stupují reálné postavy hájící anebo modifiku-
jící svá stanoviska. Zde si dovoluji upozornit 
zejména na spisovatelèino zamítavé stano-
visko k radikálnímu øešení národnostních spo-
rù a naopak na její ocenìní osobnosti F. L. 
Riegra, které je v románu Evropan z Domaž-
lic evidentní. Totéž, co bylo øeèeno o orienta- 
ci v politice, platí i o „dekoracích”, v nichž se 
scény odehrávají. (Ne nadarmo používám di-
vadelní terminologie, spisovatelka má cítìní 
dramatika a je škoda, že podobnì jako ve své 
slovenské tvorbì, v níž se vìnovala hrám pro 
dìti, nezkusila nìco podobného také v èešti-
nì.) Znalost sebemenšího detailu dnes v kul-
turnìhistoricky zamìøených vìdách vyjadøuje 
termín „dìjiny každodennosti”. Korandová své 
znalosti v tomto oboru uplatòuje s dokonalou 
bravurou. Není však etnografkou, nehovoøí ja-
zykem vìdy, ale je spisovatelkou. Proto chytøe 
a úspornì vybírá detail pro danou chvíli nej-
podstatnìjší. 

O popisech pøírody jsem se již svého èasu 
vyjádøila na stránkách Plže v recenzi románu 
Všerubský doktor se vrací. Èlovìk je u Ko-
randové vždy souèástí pøírody, nikdy není za-
sazen do neprodyšného prostøedí, by� by to 
byla klauzura klášterní cely, kasematy „osma-
ètyøicátníkù” èi prostý studentský pokojík. Také 
sem doléhají ozvìny vnìjšího svìta, reminis-
cence na prožité události. 

Mám-li se alespoò struènì zmínit o au-  
torèinì posledním vydaném románu Evro-  
pan z Domažlic, chtìla bych dodateènì vy-
slovit dík mìstu Domažlice, Muzeu Chodska  
a Okresnímu sdružení lékaøù Domažlice Èes-
ké lékaøské komory, že se ujali vydání této 
publikace o životì a díle jednoho ze svých 
slavných rodákù – MUDr. Antonína Steidla. 
Zkrácený románový text a bìžným ètenáøùm 
málo pøístupná kniha (náklad 500 výtiskù byl 
mìstem jako neprodejný použit k reprezen-
tativním úèelùm) nyní, po pìti letech, doslova 
volá po dalším vydání, v nìmž by se pùvodní 
románový text rozvinul do šíøe pro tradièního 

ètenáøe srozumitelnìjší. Hlavní románovou 
postavou teï autorka opìt doplnila galerii 
polozapomenutých postav minulosti – k Jo-
sefu Vojtìchu Sedláèkovi, Karlu Klosterman-
novi, Georgu Leopoldu Weiselovi a Josefu 
Blauovi pøibyl domažlický rodák MUDr. Anto-
nín Steidl (1832 až 1913). Ètenáø sleduje je-
ho životní pou� od prvních krùèkù na doma-
žlické škole, klatovském gymnáziu a poté 
pražské filozofii pøes dramatické události:  
jeho zatèení v padesátých letech 19. století, 
vìznìní v mukaèevské pevnosti, pozdìjší 
omilostnìní, nová studia medicíny ve Vídni, 
jeho dlouhou službu u ruského velkoknížete 
až po návrat na Domažlicko, kde se jako 
stoupenec staroèeské strany dále intenzivnì 
vìnoval politickému životu. Nedaleko mìsta 
založil usedlost Badov, v samotných Doma-
žlicích inicioval vznik cukrovaru a stýkal se      
i zde s pøedními osobnostmi èeské vìdy a kul-
tury vèetnì F. L. Riegra a na sklonku života   
do Domažlic pøišedšího Jaroslava Vrchlic-
kého. Zatímco v pøípadì klostermannovské 
práce si spisovatelka vyzkoušela zajímavý 
zpùsob retrospektivy a v blauovské tematice 
naopak diskutabilní metodu ostré konfronta-
ce, v románu o Steidlovi se podobnì jako       
v Plzeòském pøedjaøí èi u Všerubského dok-
tora vrátila ke kronikáøskému øazení jednotli-
vých epizod. Seidlùv nechtìnì dobrodružný 
život naplnìný neoèekávanými událostmi        
a službou u carského dvora, v níž prožil jak 
významné události v sídelním mìstì (svatba   
v Zimním paláci, vlèí hon, manévry v Carském 
Selu), tak nìkolik mìsícù trvající pobyty v lu-
xusních letoviscích støedomoøského pobøeží, 
si od autorky vyžádalo mnohem hlubší stu-
dium reálií, jež tentokrát výraznì pøesáhly již 
výše zmínìný ambit støedoevropského pro-
støedí. 

Svoji struènou úvahu nad dílem Marie Ko-
randové bych chtìla uzavøít s nadìjí, že po-
tenciální vydavatelé v pøíštím roce nezùsta-
nou pouze u slibù a potìší jubilantku vydáním 
Piruet na ostøí nože, knihy vìnované význam-
nému, nìmecky píšícímu badateli v oblasti 
Šumavy Josefu Blauovi. Za všechny èleny re-
dakce i hojné ètenáøe pak popøeji spisovatel-
ce pøedevším pevné zdraví, které je zásad-
ním pøedpokladem pro realizaci jejích dalších 
tvùrèích plánù. 

Marta Ulrychová
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Lumír Aschenbrenner (1965 Plzeò) 
- starosta a politik

Vladimír Babniè (1962 Plzeò) 
- podnikatel, autor písòových textù

Ivo Fencl (1962 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

Filip Koryta (1989 Kraslice) 
- student ZÈU, žije v Sokolovì

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 
- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Patrik Linhart (1975 Duchcov) 
- spisovatel, výtvarník a performer

Michal Matzenauer (1947 Praha) 
- výtvarník a básník 

Michal Rejžo Pavlík (1990 Mariánské Láznì) 
- divadelník a prozaik

Karolína Plánièková (1975 Klatovy) 
- pedagožka, básníøka a prozaièka, 
  žije v Plzni

Jan Suk (1951 Benešov) 
- redaktor, básník a esejista, 
  žije v Køeèovicích

Marta Ulrychová (1952 Plzeò) 
- etnografka, publicistka
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