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Editorial

Na literární mapě českých zemí Plž není jediným regio-
nálním kulturním periodikem, jenže výlučně literaturou 
a literárním životem v regionu se zabývá snad jen
liberecký občasník Notes, připravovaný Kruhem autorů
Liberecka, jehož vydavatelem je Kalendář Liberecka. 
A v Ústí nad Labem vydávají na Pedagogické fakultě 
dvouměsíčník Pandora, to je však typický studentský 
časopis. Jinak v Čechách nikde nic - a na Moravě má celé
spektrum periodik od Akordu přes Aluzi k Hostu a Psímu
vínu a Welesu evidentní "nadregionální" ambice. Zatím
se však ukazuje, že plzeňský literární region má co nabíd-
nout, ať jde o díla autorů nedávno nebo i dřív narozených!
Teď, v únorovém Plži, se můžeme seznámit kupříkladu 
s tvorbou nestorky západočeské poezie, s básněmi Boženy
Fouskové, žijící v ústraní v Zdemyslicích - a naopak 
v rubrice Rašení s novými verši neobyčejně talentované
Mileny Písačkové, stejně jako s texty další Vetřelkyně
Plže, mostecké autorky Zdeňky Tlusté. Čtveřici básní-
řek vévodí Portrét Plže, tentokrát věnovaný lyrické poezii
Jaroslavy Málkové, předsedkyni Střediska západočeských
spisovatelů.

Kromě fejetonů Bohumila Jiráska a životopisných úvah
Iva Fencla (ze všech Biercových knih mě loni znovu nadchl
autorův Ďáblův slovník), které od počátku tvoří osu našeho
měsíčníku, se ve dvou zamyšleních Viktora Viktory jednak
vracíme do staré literární Plzně (zde: Klatov), jednak si při-
pomínáme nedlouhou, ale inspirativní historii čtvrtletníku
Spektrum, až do roku 2000 se s láskou snažícího o "zrca-
dlení plzeňské kultury". Pár kaněk z plzeňského parkánu
může dopadnout hodně daleko, a tak v nové rubrice chceme
příležitostně glosovat též literární dění mimoplzeňské. 
S poslední vzpomínkou se vracíme k životu a tvorbě Karla
Frona. Připomínáme i lednový večer v Polanově síni, na
němž byly poprvé uděleny Ceny Plže. Snad i tato tradice
zakoření!

Vladimír Novotný
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Portrét Plže2

I když Jaroslava Málkové zkoušela tvůrčí
štěstí také v próze, což se dnes už téměř neví, 
v jejím případě jde o ryzí básnířku, jejíž domé-
nou je především senzitivní imprese. Tato
vlastnost jí umožňuje na jedné straně psát
krátké, hutné, citovou vroucností a poetickou
imaginací prostoupené strofy, na druhé 
straně se právě díky tomuto zaměření nejed-
nou pokouší svou základní básnickou polohu
tematizovat, vpečetit své prvotní invenci 
a sekundární impresi určující osu, směřující 
k nadčasovému (a v nejnovějších textech 
i nadprostorovému) podobenství. Šťastným
pokusem o svébytnou tematizaci autorčina
nejvlastnějšího lyrického naturelu se stala
kupříkladu poslední vydaná sbírka Jaroslavy
Málkové s názvem Finistere - země na konci 
(z roku 2000): všudypřítomné impresionistické
výjevy a vjemy vytvářejí především jedinečnou
kulisu k specifické intimizaci krajiny (zde:
keltské Bretaně), která se může stát symbo-
lem něčeho zjevně monumentálního, čehosi
skoro mimočasového a bezmála až mimozem-
ského. Natolik nepozemsky, neuvěřitelně, se
nám totiž jeho prostřednictvím nabízí pocit
volnosti duše a ducha - pokud jsme ovšem
skutečně ochotni k této lokalitě přilnout až do
posledního dechu. V naší baladické a roman-
tické tradici básnictví lyrického či lyrizované-
ho nepředstavují sloky Málkové zcela osamělý
hlas ve spektru poválečné poezie: namátkou je
můžeme porovnat se sbírkami napsanými 
o několik desetiletí dřív - s exilovou knížkou
Olgy Neveršilové Kamenné chůvy, anebo se
skladbou (temperovanou v rovině expresivní 
litanie) Miloše Vodičky Čarodějnice z Blois.
Přídech čarovné bretaňské věčnosti a volnosti
je zřetelně znát i v novějších básních Jaroslavy
Málkové, které uveřejňujeme v únorovém Plži.
Pokud totiž svého času básnířka napsala, že
"ticho se nedá vměstnat do něhy", nyní bychom
pravděpodobně mohli tuto sentenci parafrá-
zovat asi v tom smyslu, že v současnosti již au-
torka přesvědčivě dovede rovněž "vměstnat
něhu do ticha".

Vladimír Novotný
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Zastavení v Arles
Jen na skok v Arles

Poledne
spálené sluncem

Nebe se modrem zalyká
V prašné pěšině

za vinicí
ještě zůstaly šlápoty

bezradného Vincence
když kolem všechno zešílelo

Uličky se zúžily
a žlutě rozplynuly

Barvy na paletě zhasly
Suchý vítr odvál zvuky i bolest

Jen Arles zůstalo

Stýskání
Jen pod Montmartrem

může muž projít zdí
a harmonika

zahrát podle přání
všem poutníkům

Za říjnového deště
ztracené housle

pod lavičkou
začínají lkát

do zahrad
kam padá

bledničkové slunce
Ještě jednou

chci pozdravit Paříž

Portrét tuláka
Spával na lavičce

u rybníka
V zimě

na nádraží
Zdávaly se mu lekce

z historie lidstva
Alkohol mu pročistil oči

až byly průzračné
Domov pod žebrem
Volnost bez hranic

Ráno i večer
rosa na řasách

a sny bez stropů

Podzim
Bylo to včera

V době kamenné
a z kaštanu všechno listí

uletělo
Napnuté plátno

provlhlo
chladnou mlhou

a pestrobarevná paleta
psího vína

kolébá duši k spánku
Přichází zlatobraní



Triko paní Ivany, která je jeho osobní invencí
(rubrika a dlouho i paní Ivana).

Zároveň byly uděleny dvě zvláštní ceny. 
Ta první Haně Gerzanicové za neúnavné
dodávání živin plzeňské literární půdě: bez
její sponzorské podpory by totiž leckterý
literární počin neměl šanci vystrčit lístky,
natož šneček růžky. Tisku prvního ročníku
časopisu Plž pomohla hojnou finanční
zálivkou.

Poslední, tedy nikoliv významem, Cena 
časopisu Plž bude udílena také každoročně -
bude to Cena Listů Ason-klubu pro mladé 
a začínající autory. Letos je tato cena v kate-
gorii zvláštních cen, protože byla udělena
autorce již zavedené, na plzeňském literár-
ním záhoně zdatné zahradnici - Heleně
Šlesingerové. Bez ní by totiž nebyly ani Listy
Ason-klubu (srdíčko salátu Plže), ba ani řa-
da mladých či začínajících autorů, které
hýčká nejen starostlivě, ale s pochopením
daným zkušeností i empatií.

Nutno ještě podotknout, že o ocenění všech
laureátů bylo rozhodnuto, tak jak tomu má
být, bezvýhradně za jejich zády a lze před-
pokládat, že ani příště se nikdo nebude moci
bránit jinak než svou ulitou.

Přejme si tedy, milí čtenáři, psavci i ne-
psavci, aby  naše plzeňská literární půda 
byla živná, úrodná, aby z ní vzešla čerstvá
zeleň, aby měla dostatek zálivky, dobré pod-
mínky k růstu a aby pečlivá práce kritiků 
zdolávala jen ojedinělý plevel  k posílení
šťavnatého literárního špenátu. 

Nechť se má Plž celý rok na čem pást!

Ceny Plže4

Vážení psavci - plžomilky i plžomilové! 
Redakce časopisu Plž  (jmenovitě její šéfre-
daktor) vyjevila již v začátcích vydávání vše-
mi příznivci a účastníky plzeňského literár-
ního života milovaného a ctěného měsíčníku
přání a touhu po vzájemném výročním
setkání. A tak se Kruh přátel knižní kultury
chopil příležitosti uspořádat 1. literární
večer Plže, na který pozval jeho spolutvůrce -
přispěvatele historicky prvního ročníku, tj.
prvních tří podzimních čísel Plže. A co více -
nebylo to setkání jen tak ledajaké, neboť na
něm byli netradiční Cenou Plže ověnčeni
první laureáti. Uznejte sami, že větší napětí
nevyvolá v plzeňských literárních kruzích ani
udílení Oskara, resp. Pulitzerovy ceny či
státní ceny za literaturu. Co se na plzeňské
peci upeče, to se v Plzni sní. I když… vonět to
může až za hranice - Plž se totiž již na přelo-
mu nového roku vyplížil nejen na Moravu, ale
i na Slovensko, a pro gurmány je importován
také do Francie a do Německa. Přijměme do-
bré mravy z těchto končin přicházející a na
oslavu prvních majitelů plžích bobkových
listů cinkněme pohárem dobrého vína. Nejen
"diplomovaní" (diplomem obdaření) literáti
nám  pak oplácejí živou vodou krásného slova.

Cenu časopisu Plž za pozoruhodné rozrývání
literární půdy v Plzni v roce 2002 obdrželi:

Květa Monhartová v oblasti poezie za
báseň Rezavá cesta vine se lesem..., jíž pře-
kvapila  i řadů kolegů, renomovaných poetů,
Bohumil Jirásek v oblasti prózy za osobité
"plžeňské" fejetony a Ivo Fencl v oblasti ese-
jistiky za pravidelné osazování plží rubriky

Ceny Plže
Jana 

Horáková
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Ivo Fencl

Můžete se léta pohybovat v literárních
kruzích a nesetkat se s nikým, kdo by znal
Ambrose Bierce. A pak náhle zaslechnete
nějakého erudovaného studenta, jak šep-
tá hlasem plným posvátné úcty: "Bierce je
největší ŽIJÍCÍ prozaik." ( Arnold
Bennett)

Bierce byl tak posedlý hrůzou z reál-
ného života, že si na pomoc musel brát 
dimenzi hrůzy nereálné, aby se vůbec
dokázal vyjádřit. (historik Clifton
Fadiman)

A co Ambrose Gwinett Bierce (narozen
1842) podle Škvoreckého? "Pionýr
černého humoru. Mistr makabrózní his-
torky. Antipatetický demaskovač válečné
slávy, nacionalismu a hurávlastenectví.
Humorista čerpající inspiraci z lidového
pábitelství. Břitký aforista nadměrně čas-
to se strefující do černého." "A je docela 
v pořádku," dodává Fadiman, "že se naro-
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dí, žije a zemře i muž cele oddaný úsilí
vyjádřit hořkost."

Otázkou zůstává, zda už vůbec vznik-
la kniha nebo aspoň studie, která by
Bierceho spolehlivě dešifrovala a vysvě-
tlila nezvyklé protiklady jeho osobnosti.
Například víme, že měřil jen metr
šedesát, ale při pohledu na jeho dětství
nám to musí připadat jako to nejméně
důležité. Narodil se v chudém srubu 
v Ohiu a matka ho vychovala "s biblí 
v ruce". Otec byl krutý podivín. Hoch
nenáviděl svou puritánskou, nábožensky
bigotní rodinu, z níž vzešel co deváté či
desáté dítě z třinácti (přičemž sourozence
po něm přišlé viděl jen umírat) - i utekl už
v patnácti (přitom se spustil se stařenou).
Nepočítáme-li otcovu knihovnu, poskytl
mu vzdělání jen rok ve vojenském ústavu.
Pak rukoval a válka Severu s Jihem se mu
stala surovinou - a ne on její. V psaní o ní
zůstal nejautentičtějším. S kosmickou
ironií zde ilustroval bezednou lhostejnost
přírody k člověku. Příklad z příběhu
Jeden z pohřešovaných: Průzkumník
zavalený tváří k ústí vlastní springfieldky
se po nekonečném úsilí o vyproštění 
chce zastřelit. Zemře, ač rána nevyšla, 
a vzápětí kolem projde jeho bratr a má 
tělo za cizí.

Líčení situací, kdy Bůh mlčí, staví
Bierce hned za Cranea (1871-1900), je-
hož Rudý odznak odvahy (1896) zůstal
první knihou o moderní válce co neúpros-
ném stroji, třebaže Crane prý líčil bitev-
ní vřavu podle zkušeností z amerického
fotbalu. Bierce obdobné zážitky  získal
sám - po jednom výbuchu např. zůstal
mezi mrtvolami. Stal se nedůtklivým,
hořkým pesimistou a cynikem, jenž psal 
o každé krutosti s potěšením, bytostným

skeptikem, ponurým ironikem, trpkým 
nihilistou, ale i bojovníkem s pokry-
tectvím. Ďáblův slovník (1911) neodhalil
nic nového, ale lépe formuloval pravdy
"světem raněných". A Bierce? Zůstal 
misantropem s jistotou nejhoršího. 
Ta je u něj stejně všudypřítomná jako 
u skeptika bez víry v lidskou duši. Žitím
až šokujícím způsobem opovrhoval, jeho
mysl však přitom zůstávala (jako by po
Poeově vzoru) až podivuhodně jasnou.
Na rozdíl třeba od Lovecrafta (1890-1937)
se nijak neskrýval. Byl novinář, sebe-
vražedně odevzdaný své práci a dravě 
ctižádostivý. Paličatý a občas prý i přiži-
vující fámu o vlastní nevšednosti. Při psa-
ní pak tak nelítostný, až jeho iniciály
"dešifrovali" Almighty God Bierce.
Všemohoucí Bůh.

Od Poea převzal i techniku nečekané,
iluzi drtící pointy, a též příběh Moxonův
pán o   šachovém automatu rdousícím lidi
rozvíjí Edgarovo pojednání Maelzelův
Šachista (1836) na téma vynálezu brati-
slavského barona Kempelena. Na rozdíl
od "detektivně" uvažujícího poety však
Bierce efektu dosahoval ještě něčím, co
podle mne není úplně košer. Propastí
mezi fakty odkrytými čtenáři - a hrdinovi.

Poslední povídku napsal v šestaše-
desáti a následující sebrané spisy (tucet
tlustých svazků) zůstaly ležet i při ubo-
hém nákladu dvou set padesáti výtisků.
Rozčarovalo ho to. A ač chronický astma-
tik, co korespondent ujel do ohně mexic-
ké revoluce. K Pancho Villovi, jak o tom
čteme i ve Fuentesově románu Starý
gringo. Nu, a zde v Mexiku Bierce navždy
a beze stopy zmizel.

Co my s tím? Citujme teď krále sci-fi
Roberta Heinleina: Nejsem jediný, kdo
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cestoval v čase, praví jeden z jeho hrdinů.
Charles Fort zaznamenal až příliš mnoho
případů, které nelze nijak vysvětlit, 
a podobně i Ambrose Bierce... Heinlein
měl na mysli fakt, že jedna Bierceova kni-
ha byla jiná než ostatní… a připomíná
pozdější díla Hoy Forta (1874-1932).
Mohou se takové věci stát? (1893) poj-
menoval ji Bierce a vylíčil v ní údajně
"reálné příběhy". Na samém konci pak 
i tři pojednávající o zmizeních: Jak je
těžké přejít pole, Stopa Charlese Ashmorea
a Nedokončený závod. Zaštítěn vědcem
Bierce s klidem hovoří o "prázdných"
místech světa a o "branách jinam". 
A varianty těch tří příhod jsou dnes
známy i odjinud. Možná je však…
vymyslil ON.

Poeovské sklony k mystifikaci by na to
měl. Předstíral třeba znalost jazyků i filo-
zofie, politiky, umění… Byl posedlý kom-
plexem nedovzdělanosti a často trnul hrů-
zou, že se ztrapní… Často… Nakonec
však… "Jestli se dovíte, že mě tu postavili
ke zdi," stojí v jeho posledním dochova-
ném dopise z 26. 12. 1913, "vězte, že to 
je podle mě vynikající způsob odchodu.
Být gringem v Mexiku, toť euthanasie."

Stalo se, co si předpověděl? Nevíme.
Dlouho nechyběly "zaručené" zprávy, že
si dobrovolně zvolil samotu a žije někde 
v Andách - a  dodnes vznikají příběhy, 
z nichž budu citovat i v závěru. Záleží
však na tom? Třeba povídka Chickamauga
už zůstane jednou z nejlepších válečných
povídek americké literatury… a mnozí
kritici vynášejí i Bierce samého.
"Realista, co psal romantické příběhy" -
takhle bývá Bierce charakterizován.

A VY že se nechvějete před sebou
samými? proklínal celé lidstvo. Donutím

vás tedy třást se aspoň před přízraky.
Donutím vás, abyste se ještě víc báli… 
aspoň své vlastní smrti. Smrti jako život-
ního cíle. Smrti jako vyvrcholení.

Ano, Bierci. I když… Kdo ví, jak se to
má se smrtí. Vždyť… Kromě našeho ves-
míru je nekonečně jiných. A každý se nám
v mnohém podobá a ve všech dohromady
se realizuje jakákoli možná varianta vývo-
je. A tak v jednom z paralelních světů
nebyl nikdy zavražděn Lincoln a v jiném
Kolumbus nikdy neobjevil Ameriku. Nu,
a Bierce i bludná Mary Celeste bezděky
dosáhli kritického bodu v čase a prostoru,
a ten jim právě umožnil… přestoupit do
jiného kosmu. (William Nolan: Dvojník
na život a na smrt) A vždyť ještě jinde čtu:
"Naše cestovní kancelář vás na planetu
Vernu nemůže vzít všechny, a tak jsme vy-
brali jen některé. První agenturu jsme
otevřeli už 1913 v Mexiko City…" Usmál
se, jak vytušil mou otázku. "Ano, Bierce
se k nám přidal hned následujícího léta -
a žil tu až do roku 1931. Byl to už starý
pán, ale napsal ještě čtyři knihy. Ty
dodnes máme." Obrátil stránku prospek-
tu. "Tohle byl jeho dům."( Jack Finney: 
O ztracených lidech) A do třetice, vždyť 
i česká literatura k tomu přispěla: "Bierce?
Ten přece zahynul někde v mexické ob-
čanské válce, do které odjel jako zpravo-
daj!" "Málem zahynul. Náš vyslanec ho
našel právě včas. Těžce raněného a pokud
vůbec možné, ještě rozhořčenějšího na
lidské pokolení než obvykle. Podařilo se
jej dopravit na planetu Hepteridu a žil zde
ještě několik let. Po návratu na Zemi ne-
toužil." "A psal tu?" "Ovšem, celé dny.
Jenom už ne strašidelné romány a povíd-
ky." "A co tedy?" "Lyrické básně."
(Ludvík Souček)
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Divný jarní den
Dneska je první jarní den
a sníh se bez ustání sype,

šero nahlíží do oken,
venku led pod nohama skřípe.

Kde je jen jaro? Slunce svit
a jarních květů něžná krása?

Cítíš jen severáku břit,
když sněžný zábal z větví střásá
na prochladlou a tesknou zem,

jež čeká na své probuzení -
smutná panna pod závojem,

s kterou se dnes jen čerti žení.

Sad ve větru
Stromy se větrem ohýbají,
každý si jenom zavzdychá

a bezmocně se větru vzdají,
když divoce vpřed pospíchá
a rve jim listí, rve jim plody

a rozmarně je rozhází
do nelítostné nepohody,
jež jeho zlobu provází.

A tak tu stojí v dešti prudkém
jabloně, hrušně, celý sad,

spadlé plody se halí smutkem,
že není dopřáno jim zrát.
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Dušičkový den
Zas přišel. Obrazem mlhavým

palčivost vzpomínek tiší -
to ticho je i tichem tvým
a mrtví jsou v něm bližší.
A v roce jenom jedenkrát

člověk tak podivně zvroucní.
Snad proto, že se bojí lhát
těm, již jsou nemohoucni.

Otázka
Zas načechrané krinoliny
bříz prsty deště muchlají
a mraky jako přízrak siný

se rozhlížejí po kraji
na pole, do nichž oranžově
slunce svou bledost vylévá,

na pastviny, z nichž děti právě
dobytek ženou do chléva,

na habry, bučiny i jívy,
na zšedlou trávu na mezích,
i na stesk, který z louží civí,

na pavučiny ve větvích.
A zavlní se krinoliny,

list po listu z nich odlétá.
Řekněte, podvečerní stíny,

jak budeme žít bez léta?

O samotě...
Z plnosti života čerpáme jak ze studny.

Však běda, přeběda, když dojde voda živá
a jinou nenajdeš. Pak jako poutník bludný

se v kruzích otáčíš. Žel, nikde nezazpívá
pramének útěchy, zdroj míru, zapomnění.
Samota kyne ti bezkrevnou, těžkou rukou.

Hodiny tikají. Ze stěn se ticho cení
na každou vteřinu. Jen na okno ti tlukou

haluze orvané zimními vichřicemi.
A všechny vzpomínky, naděje, sny a touhy

kdes v koutě ukryly zbytečnou, marnou pýchu
v bázni před novým dnem, je stejně těžký, dlouhý,

když se k nám připlíží 
v svém popůlnočním tichu.

Prší
Ta krása odkvetlá
šeříku rezavého

do smutku uhnětla
mou jarní náladu.

A vůně ulétla,
nebzučí včely v sadu,

jen deště tichý šum
snáší se na zahradu.

Však z mraků šedivých
přece jen krůpěj světla

skanula do květin
a tam se s písní střetla.

Pak se i ve větvích
ta píseň rozezněla,

když z plátků růžových
už zase sála včela.
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Tak už je tu únor. Únor bílý, pole sílí.
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, 
i kdyby měl zmrznout. Na Hromnice 
o hodinu více. To si pište, že jsem si dů-
kladně prostudoval všechny pranostiky.
Byla tam zastoupena i většina únorových
dnů. Jen tam k mému překvapení chyběl
Vítězný únor. A byla to publikace z dob,
kdy se toto datum uctívalo. A já si uvě-
domil, jakým jsem už pamětníkem. Když
jsem se narodil, byl Vítězný únor ještě 
dlouho na houbách, potom jsem ho prožil
- a nakonec i přežil. A to jsem měl vždy-
cky dojem, že život je krátký - a historie
věčná. Nu, věčná je, ale zajímavá ve své
proměnlivosti. Vždyť z těchto proměn 
historikové žijí. A mám je rád, že tento
vývoj respektují. Naproti tomu já nemám
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velkou radost ze svého vývoje, protože
vidím, kam směřuje. A to ještě nevím,
jestli mě přikryje sníh, spláchne déšť nebo
osvítí slunce. To poslední by bylo nej-
hezčí, ale stejně málo platné k tomu,
abych svítil věčně.

Stejně si však myslím, že únor můžeme
stále chápat jako vítězný, i když jen s tím
malým "v". Mám totiž v únoru pocit, že
už jsem zimu téměř přežil, že se blíží jaro
- a snad se ho dočkáme. A já se už v únoru
těším na jaro, které v březnu nad ním
zvítězí. Jaro je moje, to mám rád. Ale i ten
únor mám rád. Narodil jsem se v lednu 
a v únoru už jsem byl měsíční pašák a měl
jsem šanci se v březnu brzy dočkat a dožít
jara, což jsem také učinil. Nevím, jestli 
k radosti všech, ale k radosti maminky 
a otce určitě. Byl jsem první kluk, a  to
víte, co vám budu vyprávět. Já měl pozdě-
ji rád, i když nesměle a většinou jen pla-
tonicky, holky a ženy, ale v rodě kluk je 
kluk, zvláště když konečně přijde po dvou
holkách.

Tak vám tu vlastně připomínám, že
jsem byl od narození človíček pokrokový,
směřoval jsem vpřed od ledna  a pak od
února k březnu a tak to ve mně zůstalo.
Kdepak jít nazpátek. To ani nešlo.

Když už se tu rozplývám nad plynutím
měsíců, tak se vám přiznám, že mám rád
všechny Měsíce Karla Tomana. S úno-
rem si vybavuje ticho, samotu a mír zas-
něžených polí - a naslouchá rytmu živo-
ta. I já to dělám rád, možná i jeho zás-
luhou. Společně nás také tíží mlčení 
a "tep srdce chvěje se a skrytý z  temnot
dere se ke světlu". A už slyší "píseň 
mladých vod", vod jara, jako já, a srdce
mu zaplavuje pocit štěstí, že "ve víře ne-
jsme sami".

Tak jsem se potěšil moudrostí Karla
Tomana a krásou jeho veršů a měl jsem
příležitost říci vám něco krásnějšího, než
bych spáchal já. Docela rád bych se jím
kochal každý měsíc, ale pak by někdo
řekl, že se na něm přiživuji, zatímco bych
měl mluvit za sebe a ze sebe. Člověk
nemůže každého uspokojit.

Bylo by zajímavé zkoumat vznik slova
"únor". Ale to necháme jazykovědcům. Já
si ho budu vykládat po svém jako souvis-
lost se slovesem nořiti (ponořiti) - země je
ponořena pod sněhový příkrov, nebo se
slovesem unořiti, to znamená potopiti - 
sníh taje a země se noří pod vodou. Nebo
od slovesa mořiti - zima bude brzy umoře-
na a přijde jaro, nebo je člověk umořen 
dlouhou zimou a těší se na změnu. Ale to-
muto druhému výkladu už tolik nevěřte.

Karel Čapek si právem postěžoval, že
únor je měsíc nebezpečný, který ohrožuje
zahradníky a zahrádkáře někdy holomra-
zy, je tedy i potměšilý a záludný, a jako
nejkratší mezi měsíci, tedy jako "záprtek",
si nezaslouží, aby mu byl v přestupném
roce přidáván jeden den. Raději by ho při-
dal krásnému máji na 32 dnů. A bylo by
to. Zatím Čapka nikdo vážně nevyslyšel,
tak jeho moudrý nápad znovu připomí-
nám.

Jeden kolega mi připomněl, že ve feje-
tonech rád mudruju. Je to dobře nebo 
špatně? Snad je to lepší než spát, nebo
neříkat nic, jenom vypouštět prázdné
bubliny slov. Ale takové mýdlové bublinky
jsem míval docela rád. To bylo něco!
Dlouho jsem si s nimi už nehrál. Bylo by
to krásné. Pořád si však nemůžeme hrát.
Zvláště když jsme odrostli dětským
střevíčkům a dětským hrám a blbinkám.
Snad se někdy zapomenu…
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smrtiděl
jen ty mě zamykáš v ostny

hrobe
jen ty mi můžeš
potřásat chlopní

jen ty zkalíš můj stín
na svém hrbu
jen ty počítáš

pod palbou světla
a já podepisuji krev

pod kuličkovou hrází
bělozubá

odcházím
dnes mě nezahlédneš

budu prasklinou ve zdi
okem na zácloně

paprskem ve světle zářivky
dnes mě neuslyšíš

stanu se kapkou v umyvadle
vlasem v kartáči

rybkou na zátěžovém koberci
dnes mě neucítíš

spolknu vzduchovou rozinku
schovám se v uchu
v kávovém mlýnku

dojíš-li po drobeček
třešňovou bublaninu
poznáš jak chutnám
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vlněný kapesník
spěcháš po mokré cestě

odval balvan
pootoč klíčkem

v zádech ropuchy
překroč schované klíště

s bublavou pěnou
u pootevřené tlamičky

na prstě chrpy
neváhej, nesmrkej

rozevři kapsu
jemně vyždímej

a nech uschnout na kameni

bratříčku
rozpletl jsem prsy

zauzlené věty
tlumočil

kmotře dvůr
připepřil kloubem

natažené rysy
provoněl

bakelitový lůj
dotáhl šňůrou

křičící ráno
políbil

dětskou dělohu
uvadl kaňonem

slepenou slzu
zabouchl

bratrovrata

v mlze
najdu-li klid

uvidím jitřní bolehlav
poskočím na jedné ruce

potopím se na šest minut
nenajdu-li klid
uvařím večeři

vynesu koš
napíšu báseň

pramálo vzduchu
jdu po trati

zabořím hlavu
do slámy

černější než tvůj dech
po očku
zapálím

nejdelší stéblo
stihneš-li uhasit

slinami mor
poprosím boha

o nosní dírky
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I. 
Tak vzácné jako trpělivá ruka 

jsou nejen chvíle odpoutání
ale i nenavracení

Možná by zasloužil ten snímek větší ostrost
než jakou je mu možno dát

ze vzdálenosti všech postranních cest
kde taky číhá avšak trochu všední život

II.
Čím vyšší schránka těla

za tesklivějších nálad
tím větší nutnost spát

Není to ztráta času

Ztráta by byla jen prospat život beze snů
A ty se zdají pořád

Většinou bývá scenérie šťastná:

V příšeří mezi stromy
uprostřed lesních zahrad 

vídám se s několika přátelskými lidmi
kterým se úsměv často vlévá do tváře

Úsměv se vlévá do tváře 
a úsměvem se barví hlas ---

a tím se šrámy hojí nejrychleji

Zatímco banda skeptiků
nadává v krčmě na společnost

já zrovna trochu jinde slavím radost

III. 
Jen někdy kolmý strach
obestírá sny o hloubkách
a úzká stezka vede po obvodu
ostrých stěn zříceného hradu

Z jedné strany prázdno, ale svoboda
Z druhé strany nejistota - lidé.
A z obou stran tak strašlivá výška
že mě závrať sráží na ruce

a tak si rovnou lehám.

Stěna se podivně prohýbá a chvěje
Tma rozostřila obrysy
A dravci nad mou hlavou začínají kroužit

IV.
Přesto se někdy vleže lépe přemýšlí.
Zvláště pak, není-li se třeba rozhodnout 
na jakou stranu padat.
To nechám osudu.

I když je člověku prachmizerně
zvědavost bývá silnější než strach

Pohlížím z výšky do nádvoří hradu

Souhvězdí
odvěkého 
jasu

Milena 
Písačková
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V.
Nádvoří zaplněno nějakými lovci.

Hlasitě chtějí vědět kudy za kořistí
plameny loučí řežou vzduch

Ale jen z druhé strany lze dohlédnout 
k hvězdám 

Z tmavého liduprázdna pod kamennou hradbou
i pouhým okem dá se někdy zahlédnout

skrz černé větve křivolakých stromů
Souhvězdí Velké Nepoznané Síly

- - -

VI.
Není to snadné objevit

šestý druh umění tak jako šestý smysl
krom štětce, krom pera, střevíčku, loutny 

a masky
tohle je umění Narodit se zvláštně

A nelze se ho naučit
nanejvýš ho lze napodobit

nebo už umět zpaměti

V životě ale často překážejí
dvě krutá slova: buď a nebo

Kdo není stvořen pod hvězdami 
v magické noci dubna nebo června

ten nikdy neprolomí starou kletbu Času
věčnou a neúprosnou jako zimní soumrak

VIII.
Jde nám to špatně, obživnout a roztát

žhnout nebo planout přesvědčivě
poklidně, bez masky, vyrovnaně, silně

a přitom zůstat v jádru chladně rozumní

Pravil ten hlas 
A zněla z něho pravda
bílá jak břehy zamrzlých jezer 

Zrcadlo ledu odráželo křídla 
nejnevinnějších labutí 

IX.
Před rozedněním té hluboké noci
něco se ve mně náhle zlomilo
něco, nač nedokážu odpovědět
co téměř nedokážu pochopit

A těžko to lze pojmenovat
Nevyhnutelnost je však zřejmá 

Příliš moc vysoko nad hlavami
visí nám závěs tkaný z nejjemnějších
až na výjimky geniálně přesných
myšlenek osvětlených slabým svitem
hvězd 

Opona dobrých nápadů a představ

K jejímu spatření je nutné
nehonit snadnou kořist dole při zemi
což se však stává oblíbeným zvykem

A tak jen málokterý podívá se vzhůru

Až bude více tvorů schopno zvednout oči 
v batice nočních mraků spatří zčistajasna
zatím jen matný, časem zřetelnější
Obraz 

Jasného

Odvěkého
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České střední školy byly v minulosti
proslulé svou úrovní. Vědecká dráha velké
části vysokoškolských učitelů začínala právě
zde. Mnozí z těch, kdo na nich zůstali, se
rovněž věnovali vědeckému studiu a zane-
chali publikace, o něž se opírá i dnešní
bádání. Samostatnou kapitolou byla jejich
umělecká činnost. A jak jinak, mezi profesory
byly osobnosti i rázovité figurky vcházející do
školských análů. K uznávaným gymnáziím
patřilo i klatovské. 

Alespoň na některé z místních osobností
pohlédněme. V roce 1860 začal učit češtině,
matematice, přírodopi-su a fyzice (ta nezvyk-
lá kombinace disciplín!) profesor Alois
Schmilauer. Zůstal zde třináct let. Klatovy
byly jeho prvním místem, ale z literárního
světa ho již doprovázela proslulost. Svá díla
podepisoval jako Alois Vojtěch Šmilovský.
Sebevědomí ani ctižádost mu nechyběly -
chtěl zářit na českém Parnasu, toužil i po
ředitelské funkci. Právě proto Klatovy 
opustil, neboť ho předstihl mladší kolega
Josef Podstatný - ten mimo jiné publikoval
řadu překladů a studií z klasické filologie. 
A. V. Šmilovský psal i básně, ale stranil se
Jana Nerudy i Vítězslava Hálka - sám si
přiznával, že je nepředčí. Doménou se mu
stala drobná próza. Zde vynikl. Nebyla to 
jen nejznámější, rozkošná novela Za ranních
červánků, v níž podal lidsky proteplený
portrét Josefa Dobrovského. Sám ostře kri-
tický František Xaver Šalda ho charakterizo-
val jako "rozšafného" autora, který sice ne-
dohlížel do tragiky osudů, zato se u něho
"pracuje již do třetího rozměru, do hloubky".
Byl to rozměr pochopení, lidskosti, neměn-
ného morálního řádu. 

Vzpomínky věhlasného internisty a zakla-
datele české přírodní prózy Josefa Thoma-
yera, klatovského abiturienta, modelují uči-
telský portrét prozaika někdy trochu pika-
reskně. Šmilovský se považoval za proslulou

osobnost klatovského kulturního života.
Nikoli neprávem. Podílel se na založení
pěveckého spolku Šumavan, zpíval v něm,
hrál divadlo, psal básnické texty k oslavám,
přednášel slavnostní projevy (pronesl smu-
teční řeč nad rakví básníka Rudolfa Mayera),
stal se čestným "údem" spolku ostrostřelců,
publikoval v nově založeném časopisu Šuma-
van. Přítel, skladatel Leopold Eugen Měchu-
ra, švagr Františka Palackého, zhudebňoval
jeho básně (zvláště proslula kantáta s námě-
tem z husitského hnutí Pohřeb na Kaňku),
jako turista procestovával okolí Klatov 
i Šumavu. 

Studenti si s ním rádi zahrávali - bez od-
mluvy mu chodili kupovat oblíbené ředkvičky,
ale nejvíce se těšili na chvíle jeho recitace.
Přednášel výhradně své básně, to už poznali
na jeho patetické a sebevědomé tvářnosti.
Nebránila jim v tom, aby se užasle ptali, od
koho že je ta krásná báseň. Pan profesor se
popásal na tázavých pohledech a hrdě
pronášel: "Ode mne!" Nevadilo, že státní 
zkoušky vykonal teprve v roce 1866 (aby
mohla být státní zkouška konaná na vídeňské
univerzitě uznána i pro české školy, musil 
v roce 1874 prokázat v Praze, že je schopen
působit na českých středních školách).
Přitom v roce 1864 u státnic nevyhověl. 

Teprve druhá láska ho zde nezklamala, 
a tak v roce 1870 uzavřel sňatek s Annou
Bílou, krejčovskou dcerou, jejíž otec odešel do
Ameriky. Zde se narodil jejich první syn
Milan. K úplnému štěstí chybělo jen ředitel-
ské místo. Touha se nesplnila, zanevřel na
Klatovy a odešel do Litomyšle, kde se posléze
stal inspektorem a také začal se svou proza-
ickou tvorbou. Využil pro ni všechny klatov-
ské podněty, tam musil oželet i smrt svých tří
dětí a tam také předčasně zemřel. Stačil ještě
zaučovat do spisovatelské práce mladšího
kolegu - Aloise Jiráska.

Viktor Viktora

Po ranních červáncích
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Bůh je rodu mužského, stvořil a řídí svět po
svém.

Emancipace znamená zrovnoprávnění, vy-
manění se z nadvlády, z cizího vlivu, moci...
Užije-li se tento pojem v souvislosti s životním
stylem moderní ženy, pak se mluví jednoznačně
o zrovnoprávnění ženy v maskulinním světě, 
o jejím vymanění se z nadvlády moci mužské.

Ale slova se mluví a život se žije. Co si má
počít žena, je-li nadvláda mocí božskou?
Může se žena vymanit z vlivu, kterým je
odpradávna utvářeno její vědomí o ženské
specifičnosti, jedinečnosti, kráse, přitažli-
vosti? Chce se vymanit z vlivu, který para-
doxně potřebuje i k potvrzení svých emanci-
pačních snah v moderní společnosti a rodině?
Může a chce se žena podílet na božské moci
tím že bude hrát mužské role a aspirovat na
postavení maskulinního boha? Chce emanci-
pačně dobývat historické mužské teritorium
jako území nepřátelské (Ať žije Vlasta a Šár-
ka!), nebo nastolí vládu žen za užití strategie
a taktiky ryze ženské lsti, s nástroji prsíček
kuřecích i jiných (Ať žije Magdalena Dobro-
mila, Playboy, minisukně a krajkové prádlo!),
anebo se snad chce vymanit z mužského vlivu
konfesí, v níž bude klást na falický oltář oběti
k odvrácení božského hněvu a usmířený bůh jí
pak poskytne příležitost růst? Existuje další 
emancipační možnost? Existuje vůbec nějaká
možnost emancipace?

Takové otázky nepřímo klade text povídky
Růženy Augustinové  Příležitost růst (In
Příležitost růst. Výběr z prací celostátní
soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora 2002.
Uspořádal J. Urbanec. Opava 2002). Klade je
průběžně, vytrvale a neodbytně. Autorka svou
povídku (v níž lze nalézt řadu autobiografických
prvků) věnovala "všem obětem boje za emanci-
paci", a aby hned zpočátku dala najevo, že má
daleko k vyznávání jednoduchých feministických
pravd o "temných láskách", zvolila jako motto
úryvek z písně Susanne Vegy o královně, která
se bránila být citlivou, slabou ženou tím, že
dala zabít vojáka, který ji miloval.

Hrdinka povídky Markéta staví styl svého
života (poté, co zavrhla jako neživotné své 

mladické, nerozvážné rozhodnutí být tzv.
modrou punčochou) na kompromisu: Jako
překladatelka a žena starající se o domácnost,
kterou sdílí s partnerem, má pocit životní
plnosti a pravdivosti; ve své práci je příkladně
výkonná, partner je milující a ve vztahu k její
práci tolerantní, ona sama okázale pohrdá 
ženami, které budují na úkor tradiční péče 
o domácí krb jen profesní kariéru. Je sama se
sebou spokojena. Až do krizové chvíle, kdy
nechce přijít o cennou profesní a životní
zkušenost - její překlad totiž zvítězil v pres-
tižní soutěži o studijní pobyt v New Yorku. 
Teď nastává čtenářem od počátku očekávaný
tanec. Pochopitelně, že emancipační. 

Markéta se svými problémy (kardinálním je
nechtěné těhotenství) i v partnerském vztahu
zůstává sama. I tolerantní muž je nutně jen
mužem - neumí (nebo nechce?) dívce naslou-
chat, je zahlcen svou prací, svými problémy 
i svou láskou k Markétě...  A dívka se rozhodne:
Obětuje nenarozené dítě, obětuje i partnerský
vztah a odchází za svou příležitostí růst. 
Ve skutečnosti však má příležitost dorůst 
k poznání, že je jen hračkou v rukou osudu.

Osud, Muž (ne okrajová postava muže, 
s nímž se hrdinka náhodně setká, ale muž -
symbol maskulinního světa) jako deus ex
machina zasáhne do jejího života; v roli boha
oběť nepřijal a ji samu přibije na kříž jako
oběť jejího vlastního svědomí. Je to Muž
trestající, vzdálený dávnému rytíři, galantní-
mu šlechtici i  prostému lidskému soucítění - je
vzdálený i tomu Wolkrovu muži, který ve
jménu lásky "vystoupil na kolena", aby 
"z kříže sestoupila žena". Ve finále povídky je
tento muž symbolem konečného řešení eman-
cipační otázky jako nekonečně trvajícího stavu
napětí,  nerovnováhy  mezi mužským a žen-
ským principem, je symbolem maskulinního
kruhu, z něhož ženě nelze vystoupit, neboť ji
něžně objímá, pohlcuje, svírá a dusí.

Stejně jako v antické tragédii je hrdinka
trestána za vzpouru proti božskému řádu,
aniž si je v průběhu svého konání plně vědoma
svého provinění a jeho důsledků. Vypravěč sice
signalizuje významy finále, přesto pointa a ex-

Balada o ženě a bohu muži
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plicit textu působí hrůzně. Ačkoli jde o kom-
pozici deníkových záznamů, tak častou v post-
moderní literatuře, nezvykle v ní je zvolen au-
torský vypravěč er-formy, vnitřní perspektiva
protagonistky je v er-formě užita sporadicky.
Autorka se vzdala (ve prospěch věci) suges-
tivně působící ich-formy vyprávění. Nadhled
autorského vypravěče jí v závěru textu lépe 
umožnil odstup od situace hrdinky a její
groteskní ztvárnění: Katarticky silná kata-
strofa antické tragédie se nekoná, vítězí
prožitek a vědomí absurdna. Ventil
křečovitého smíchu, vlastně šklebu hořce bez-
mocného, korunuje kompozici, prohlubuje 
s hrdinkou empaticky prožívaný  smíšený 
a zmatečný pocit křivdy, zoufalství, pokání,
zadostiučinění... v situaci ženy hodnotící své

místo a smysl života ve světě, jímž vládne
mužský bůh.

Růžena Augustinová vytvořila s nebývalým
citem pro význam slova, atmosféru situace 
a s fabulační invencí na první pohled nenápadný,
drobný, ale umělecky přesvědčivý obrázek žen-
ského údělu. Svou povídkou výše položené
otázky nejen provokuje, ale nabízí i odpověď,
jejíž skepse paralyzuje sám fakt řešení: Úděl
moderní ženy není tragický, je dokonale 
absurdní. Proto je možné zamyšlení nad její
povídkou zakončit citací z eseje M. Durasové:

"Muže je třeba velmi milovat. Moc a moc.
Abychom je mohly milovat, musíme je milovat
vskutku hodně. Bez té lásky to nejde, bez ní je
nedokážeme vystát."

Ladislava Lederbuchová

Je pro mě těžké napsat o Viktorii Rybákové
něco, co by vůči jejím veršům neznělo banálně.
Recenzí na její básně (ze sbírky Steskem luny
srpek měsíce, nyní vydané občanským sdruže-
ním Ateliér Galerie 4 v Chebu) by měla být
báseň - každé objasňující slovo působí
zbytečně a hlavně ruší ducha Viktorčiny
poezie. Je to jako vysvětlovat kresbu.

Viktorka vždycky ve svých verších šetřila
slovy. Jako ve svém výtvarném projevu zůstává
u komorních formátů a kresebně - grafických
(fotografických) technik, tak v projevu
literárním nikdy nevypráví, ani nepopisuje.
Svůj obraz vytváří stejnou měrou tím, co sdělí,
jako  tím, co nevysloví.

Každá její sbírka tvoří uzavřený celek, 
v němž pozorný čtenář přece nějaký příběh
vyčte. Nějaké vnitřní úsilí, spor se sebou,
neustálé ohraničování sebe samé - odkazy 
k orientálním inspiracím - a strach z příliš-
ného ohraničení před druhými - tak křesťan-
ský. Jako projev lidské spřízněnosti spíš pohled
do očí než podání ruky. Pocity viny a vlastní
nedostatečnosti objevují se jako bolest, a ta je 
ihned shozena hrou se zvukem slov, s hlás-
kovou záměnou: Sdílet/ let zdí…

Někdy je báseň čirá abstrakce, jindy zcela
figurativní obraz, vždycky však přesně, několi-
ka tahy (verši) sděluje význam. Jednoduché

gramatické tvary - první osoba přítomného ča-
su sloves, občas imperativ, jmenné věty, první
pád.

Tolik o autorčiných verších obecně.
Sbírka obsahuje 88 převážně šestiverší.

Duchem sbírky je samota, cítěná od básně 
k básni různě: jako úlevná, tíživá, osudná,
jako jinakost, jako zdrženlivá láska, úzkost,
také umíněnost, umanutost, zlost, někdy se-
beoběť, nezvaný host, spící smrt, nikdy však 
lítost ani výčitka. Samota výrazné čáry na po-
mačkaném podkladě slitých barev. Samota
výrazné osobnosti, hledající a nacházející klid
ve střídmosti, v očištění od všeho zbytného, od
všeho, co podléhá zkáze. Verše na kost - na to
slovo narazíš ve Viktoriiných verších často.
Nic měkkého, žádné obliny, o to však větší
překvapení z obrazu, který se ve střídmých
souřadnicích vyjeví. A někde za těmito kostmi
neotřesitelně uložený humor, pramenící 
z hravosti, z nečekaného pohledu do očí ve
chvíli, kdy se právě zkřížily meče.

Grafické provedení Jiřiny Illkové je zcela 
v duchu Viktorčiných básní: formát, barva
vazby, umístění textu na stránku, číslování
stránek - tichá, klidná, střídmá harmonie, jež
veškeré napětí přenechává až výslednému 
obrazu v čtenářově mysli.

Alena Zemančíková

Něco o Viktorce aneb Ostýchavá recenze
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Čiperně a kvalitně se rozbíhající Plž
nepochybně sleduje i prestižní záměr - navazo-
vat na Pramen, neopakovatelný plzeňský ča-
sopis dvacátých let minulého století. Redakce
si tento cíl klade právem, neboť Pramen byl ve
své době jediným respektovaným mimopraž-
ským časopisem s centrálním dosahem.
Literární tvorbu netoliko registroval, ale také
koncepčně podněcoval. Nepřipomíná se však
jeden podobný "předplží" pokus o podobnou

Jestliže měl literární Ason-klub, letos již je-
denáctiletý, nějakou svou "první generaci",
pak do ní bez jakékoliv nadsázky či váhání
můžeme zařadit i Martina Šimka. I když je
dodnes stále členem tohoto sdružení, rozhod-
ně ho nelze počítat mezi autory začínající, jak
by se na Ason-klub slušelo... Když autorovi
před třemi lety vyšla prvotina Prosévání, 
obsahující ještě ne zcela zralé básně hodné pro
debut, kulturní veřejnost ji vyjma jedné reflexe
přešla mlčením. Věnujme se však především
aktuálnímu dnešku. Martin Šimek vrhl na
knihkupecké pulty knihu novou, druhou, podle
některých teprve ten pravý prubířský kámen,
jenž z debutanta činí toho skutečného autora
(nebo taky ne). 

Co čtenář postřehne nejdříve, když v Příliš
hlasitých samomluvách (Luboš Falout -
Perseus) nahlédne do obsahu, je fakt, že jde 
o knížku poměrně skoupou, kdo se těší na
větší špalík básní, bude zklamán. Básní tu
není víc než pětadvacet, asi bych měl hovořit 
o čtvrtině rovné stovky, tak to bude vypadat 
o trochu lépe. Obsah je systematicky členěn do
oddílů podle ročních období na Samomluvy
jarní, letní, podzimní a zimní. Hned ty první,
jak se řádně na křesťanskou poezii patří, kon-
frontují člověka s Boží podstatou, u Šimka 
v kulisách probouzející se přírody. Jaro tu 
z roviny krajinářského koloritu přerůstá do
symbolu lidské duchovní obrody. Nejinak si

autor počíná v části druhé, kde se pero proje-
vuje takřka rozmachem štětce a vyjevuje tá-
pavému zraku, cože to za dominanty máme 
v krajině české, tak příznačně barokní: Tam
za kapličkou mají kámen/ kde kdosi spatřil
Pannu panen/ jak slepým oči otvírá…, O kraj
křížů opírá se Bůh/ žehnaje stínem rozcestí.
Do oddílu podzimního znenáhla prosakuje
nejistota. Léto je pryč a s ním i veškeré teplo:
Vždyť často uvnitř sebe zebem/ víc nežli vítr
od luhů/ zastydlý blátem, starým chlebem,/
co házíš kaprům pode břehem/ zatímco na
tvém chrastí pusto/ a voda pleská jaksi hluše…

Co naplat, Šimek je básník i nepříjemných
pravd, ovšem dosud na hony vzdálených zap-
šklému škarohlídství. Toho, kdo se do Šimkovy
poezie ponoří - což není problém - jeho verše 
jsou průzračné a nekomplikované - ihned 
obejme  prastará důstojnost a klid snad až
nesoučasný (ovšemže nesoučasný). Klid, "co
jsi rozházel jak marnotratný syn", kdy Bůh 
a člověk ještě byli jedno. Nemyslím si, že sbír-
ka Příliš hlasité samomluvy, jejíž autor ví, že
"žít mlčky značí zemřít bez ozvěny", nalezne
kýžené echo pouze u čtenáře křesťansky cítící-
ho, ale i u všech lidí majících cit pro kvalitní
poezii. Kdeže ty předpředloňské sněhy jsou.
Někdy i nepříliš slavné začátky se mohou
skvěle promítnout do knihy příští. Šimek je 
toho velmi dobrým příkladem.

Milan Šedivý

návaznost. Jeho svědkem se stal přelom tisí-
ciletí. V letech 1998 - 2001 byl v Plzni vydáván
čtvrtletník s názvem Spektrum. Nezaslouží si
mlčení a zapomenutí. Spektrum mělo svůj
podtitul - Zrcadlení plzeňské kultury. Tvůrcem
jeho koncepce - reflektovat nejdůležitější pro-
jevy literárního, výtvarného, hudebního a di-
vadelního plzeňského ovzduší - i neúnavným
podněcovatelem jeho vzniku byl tehdejší
předseda Střediska západočeských spiso-

Malé připomenutí a rekapitulace
Ohlédnutí za časopisem Spektrum

Když se mluví hlasitě a nekřičí se
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vatelů Jaroslav Štrunc. Získal sponzora
(Západočeskou energetiku) i grant plzeňské-
ho magistrátu, zbývalo mu plně přesvědčit 
oponenty nikoliv nepřející, ale skeptické 
k možnostem získat okruh fundovaných
spolupracovníků. Sestavil maketu prvního čís-
la - a zasáhla smrt. V této situaci převzal ve-
dení Spektra František Spurný. Ač patřil mezi
oponenty, ujal se odkazu svého předchůdce i
jako předseda Střediska. Tuto funkci přijal na
roční lhůtu. Začal řídit redakční radu, do níž
jednotlivá umělecká sdružení navrhla své zás-
tupce - Unie výtvarných umělců plzeňské
oblasti Karla Syku, Západočeské hudební
centrum Vlastu Bokůvkovou a Janu Toma-
žičovou, Kruh přátel knižní kultury Janu
Horákovou a mne. Zástupce výtvarníků se ani
neujal funkce, takže díky Bronislavu Lose-
nickému a Václavu Malinovi, kteří pohotově a
obětavě přispěchali pomoci, se výtvarná část
nejen nezhroutila, ale tvořila nejreprezenta-
tivnější a nejinformovanější rubriku časopisu.
Také hudební rubrika získala obětavé a fun-
dované redaktory - s Janou Tomažičovou začal
spolupracovat Karel Pexidr. V roce 1999
rozšířila redakční radu Helena Vendová, 
ujavší se grafické úpravy, o rok později pak
výtvarník Tomáš Kůs a literární historička 
a kritička Jana Sováková. Po roce řízení se
funkce vzdal František Spurný, redakční rada
pověřila tímto úkolem mne. O záležitosti
Spektra se umělecké organizace přestaly zají-
mat, takže jeho vydávání se ujalo občanské 
sdružení Pro libris.
Časopis neměl pro svou činnost příliš

příznivých podmínek. Plzeň může stěží
poskytovat dostatečné odborné zázemí 
ochotné spolupracovat. Pro zamýšlené
záměry by bylo třeba alespoň kolem osmi
desítek autorů. Publikovalo jich čtyřicet
sedm, pravidelněji patnáct. Čtvrtletní perio-
dicita nemohla zajistit pohotovou ani ana-
lytickou reakci na všechny kulturní události,
navíc bylo třeba sledovat, aby nedocházelo 
k duplicitě s recenzemi uveřejňovanými 
v Plzeňském deníku, kam téměř všichni au-
toři Spektra přispívali. Ostatně Plzeňský
deník ani další regionální redakce neměly
zájem o činnosti časopisu referovat.

Spektrum vycházelo v nákladu 500 kusů,
jedno číslo mělo prodejní cenu 30 Kč.
Získalo 17 předplatitelů, prodej byl
úspěšnější v galeriích než v knihkupectvích
nebo u stánků. To je ovšem osud všech peri-
odik podobného typu. Výrazněji vstoupil ča-
sopis do povědomí, když byla poslední dvě
čísla distribuována zdarma do škol a kul-
turních institucí. I když redakční rada 
hledala možnosti snížení nákladů (zaměnila
agenturu Most, která obstarávala sazbu 
a tisk, za Typografik centr, nebyly vypláceny
autorské ani redakční honoráře), pohybo-
valy se náklady na vytištění jednoho čísla
kolem 70 000 Kč. Přesto se v drobných
krůčcích dařilo rozšiřovat okruh informací 
i omezovat jejich popisnost. Ty nabývaly na
analytičnosti nebo v obzírajícím pohledu
postihovaly podstatné rysy. Zvláště rubrika
výtvarného umění informovala o většině výs-
tav a systematicky seznamovala s plzeňský-
mi výtvarníky. Ke kvalitě přispíval tisk
barevných reprodukcí na křídovém papíru.
Literatuře se dařilo recenzně představovat
vydávaná díla plzeňských autorů, od roku
2000 začal Vladimír Novotný redigovat
přílohu uvádějící původní literární tvorbu.
Koncertní život byl sledován souhrnnými re-
cenzemi, divadelní zprávy včetně loutkových
představení věnovaly pozornost režijní a in-
scenační praxi. Informativnost a analytič-
nost spolu s věcností historických průhledů
pozvolna modelovaly podobu časopisu.
Představy potřebného a kvalitně sestavo-
vaného časopisu se ovšem nutně pohybovaly 
v rozmezí pětiletí.

Bez finančního krytí magistrátu, které 
umožnilo necelé čtyři roky života Spektra,
nebylo možno dále uvažovat o existenci ča-
sopisu. Ani praxe udělování ročních grantů,
ročního projednávání žádostí o ně nemohla
přispívat k zajištění ovzduší pro koncepční
úsilí. Konec Spektra potvrdil jednu z plzeň-
ských kulturních tradic - po vzniku něčeho
nového, nezvyklého, následuje stagnace 
a poslední výdech. Přejme proto plný úspěch
Plži i výtvarnému časopisu Pars, nově se 
hlásícím o slovo.

Viktor Viktora
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Kdy to bylo, když jsme se krátce po pěta-
sedmdesátinách a krátce před  Vánocemi
loučili ve Středisku západočeských spisovatelů?
A když  jsme se poprvé přátelsky sblížili na 
klatovské konferenci o znovuobjevené Šu-
mavě? Tehdy jsem se při rozhovoru s německý-
mi a  rakouskými badateli přítomnými na kon-
ferenci zaposlouchal do jeho němčiny.
Přetékala mu přes rty tak klidně a harmonicky
jako čeština. Viděli jsme se naposledy v prosin-
ci 1996, spřátelili v září 1995. Do patnácti
měsíců přátelství ještě zasahovala vzdálenost
mezi Plzní a Karlovými Vary. Ve Varech žil.
Tam se v hrdém mlčení a bibliofilských tiscích
vyrovnával s normalizačním zákazem publi-
kování. Dostával jsem od něho zásilky veršů.
Nová sbírka však již nevyšla. Před těmi
posledními Vánocemi v Plzni rozdával
novoročenky - koláže. Co jiného na nich mohlo
tvořit základ než jeho erbovní město Vary ve
své podzimní melancholii i umělecké a světové
proslulosti, v pousmání básníka, který dovede
vhlížet, i v polehtání mužského pohledu, 

Vzpomínka na nenávratno 
Karel Fron (1921 - 2002)

s nímž se zažije dobrodružství každého
setkání s půvabem žen... Těmi kolážemi se
spolu s Miroslavem Horníčkem řadil za Jiřího
Koláře. Ale byl především básníkem. V rod-
ných Českých Budějovicích (narodil se 16. pro-
since 1921) vydal jako vyučený knihkupec svou
první sbírku Můj jih (1940) v edici Zvěrokruh.
Přesídlil do Var. Koncem padesátých let ne-
nalezl v dálkovém studiu na Pedagogickém 
institutu existenční smysl. Ten tkvěl nevývrat-
ně v poezii. Zamýšlení, evokace unikajících
vzpomínek, touha zbavit prožitek jeho prcha-
vosti, věčně trvající okamžiky vyrovnávající 
smutek odeznělého, to tvořilo ovzduší i smysl
jeho tvorby. Návraty (1966), Přetěžká křídla
slov (1968), Ještě trochu slunce (bibliofilie
1985), Zrcadlení (1991), Ve čtverci času
(1993), výbor k pětasedmdesátinám Hrozny
slov představují část básníkova díla. Jeho 
klidný, zastřený hlas se odmlčel loňského 
19. prosince. Nezněl slabostí, nehovořil do
prázdna.

Viktor Viktora

Ponovoroční přípitek patřil v Polanově síni
v letošní první večer Kruhu přátel knižní kul-
tury publikaci Album a zrcadlo (vydala NA-
VA v Plzni v závěru roku 2002). Editorsky ji
sestavila z dosud nevydaných básnických
memoárů herečky Olgy Scheinpflugové
Plzeňanka Emilie Bezděková. Jak je patrno
na první pohled - s láskou. S ženskou jemností
publikaci s řadou fotografií (jak se na album 
i zrcadlo sluší) doplnila ilustracemi  Marie
Kašparová. Obdobně s citem i dychtivostí při-
jali při křtu knihu a autorčino vyznání
posluchači i první čtenáři.  "Kmotrovství" se
ujala básnířka Karla Erbová, hold uznání 
i úcty však zůstal především Olze Scheinpflu-
gové. Editorka Emilie Bezděková na "křestní
lístek" vepsala: "To se to křtí, když je kniha na

"To se to křtí, když je kniha na světě!"
světě! Člověk má přece o něco usilovat, má
před sebou mít nějakou cestu, o které ví, kam
vede. A když věří, že je správná, má po ní jít 
a třebas i zakopávat o kamení. Jen ti nejvěr-
nější vás neopustí a pomáhají. A také vás
provází nejen víra, ale i naděje a boží láska."

(red.)

Za všechny tresty, tvrdých slov krupobití,
živote, děkuji ti!

Je krásné moci věřit v mravní řád,
poznat, že za hříchy se někam neuteklo,
tvor tresty znavený se může lehčej smát,

než kdo jim unikl a jehož čeká peklo.
Za všechny tresty, zasloužený pláč,

spravedlnosti času, jsem tvůj vyznavač!

Olga Scheinpflugová - Výdech



Pár kaněk z parkánu22

Aby bylo jasno v Plzni i jinde, jak geniálně
napsal Bohumil Jirásek, z plzeňského
parkánu by mělo být vidět až za Plzeňsko,
kupříkladu i na tak odlehlé české země jako
Morava a Slezsko. A protože se nehodí 
v literárním světě vypalovat kule či broky,
bude lepší zasahovat cíle vždy párem kaněk -
jak se také z parkánu sluší. A mohou to být
kaňky tmavé, či světlé, podle toho, o jaký cíl
jde. Tak třeba si bezpochyby hodně černou
kaňku zaslouží redakce brněnského lite-
rárního měsíčníku Host. Jde sice o časopis
renomovaný a uznáníhodný, leč měl by dbát
na svou čest a nedopouštět se takových lapsů
jako v posledním loňském čísle. Uveřejnil
totiž recenzi knihy, o které se všude mluví 
a píše (ač je to "exotické" vyprávění o mon-
golské prostitutce) - prozaické prvotiny Petry
Hůlové Paměť mojí babičce. Autorka si zvo-
lila název, který se jí zamlouval, jenže
redakce Hostu na to nebrala žádný ohled 
a přejmenovala knihu na "Paměti mojí
babičce". Takhle to stojí v seznamu recenzí,
potom v textu, zkrátka všude - a ani recen-
zentku, ani nikoho v redakci nenapadlo si věc
ověřit. Plesk!

Daleko příjemnější zvěst přichází 
z Ostravy, kde se během loňského roku po-
dařilo založit a vydávat časopis Protimluv.
Zatím vyšla čtyři čísla - a ostravský rozhla-
sový redaktor Jiří Macháček, který má
Protimluv "na svědomí", se snaží sestavovat
"nezávislý kulturní občasník", orientující se
na mladší a střední generaci autorů z Ostra-
vy a okolí, záměrně však navazující též na žel
již zaniklé místní periodikum Landek. Nejde
o literární časopis, slovesnost je však v Proti-
mluvu zastoupena důstojně: přispívá do něj
nejen známý básník Petr Hruška, ale i libe-
recký surrealista Jaromír F. Typlt (píše mj. 
o tvorbě dirigenta a skladatele Petra Kofroně)
- a čtenáře Plže může zaujmout, že pražský
filosof Michael Hauser uveřejnil v č. 3 obdiv-

ně laděný "manětínský cyklus" i s veršem,
napsaným loni 6. ledna, že před sto třiceti
lety v Plasích "mystika se rozvodnila... v ost-
rých vlnách trhala údolí... vlaky zpřevracet,
nádraží podemlít / do smrdutých úst prů-
myslu vstříknout nebeské světlo". Čtvrtletník
Protimluv má snahu "otevřít kontroverzní 
témata" týkající se dnešní multikulturní 
ostravské aglomerace. Dočteme se v něm 
také o zapomenutém literátovi Antonínu
Hořínkovi, o němž se nezmiňuje ani Lexikon
české literatury a který kdysi připravil i nevy-
daný slovník ostravštiny. Časopis má bílou
obálku s kresbou nebo fotografií - a zaslouží
si velkou bílou kaňku. Vydání Protimluvu
podporují městské obvody Moravská Ostrava
a Přívoz. Ať protimluví dál!

Na severní Plzeňsko je to z plzeňského
parkánu coby kamenem dohodil a právě tento
region se stal "hrdinou" neobyčejně úspěšné 
a záslužné publikace Příběh drobných
památek (Od nezájmu k fascinaci), kterou
společně připravili kunsthistorička Irena
Bukačová (řídí muzeum v Mariánské Týnici)
a literát a esejista Tomáš Hájek, který se 
v poslední době věnuje jednak problematice
kulturní krajiny či magii zahradního umění,
jednak dramatické tvorbě. Spolu se známým
hercem Martinem Štěpánkem nyní sepsali 
a vydali "divadelní hru o dvaceti čtyřech obra-
zech" Najbrtův syndrom aneb Fujtajxl. Jde 
o inteligentní antiutopii, podle níž v jednom
zapomenutém konci světa (lze se domyslet,
kde) dojde k velké revoluci proti pracím
práškům, mýdlům a parfémům, poněvadž lid-
stvu má jít v prvé řadě o hygienu ducha, ačkoli
platí, že "mýt se či nemýt, toť otázka". Jde 
o duchaplnou politickou crazy komedii,
vzdáleně připomínající Havlovo Vyrozumění,
leč s aktuálním podtextem globalizačním.
Jednou by se tato hra nové autorské dvojice
měla hrát i v Plzni!

Vladimír Novotný

"Aby bylo jasno v Plzni i jinde…"



KRUH PŘÁTEL 
KNIŽNÍ KULTURY
vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(ul. B. Smetany 13 - 2. patro)
na své pravidelné večerní pořady

Křest publikace
Jana Sobotková, Jiří Hlobil: 
SMÍCH SKRZ SLZY
Patronkou knihy je Karla Erbová, uvádí Jiří Hlobil, 

hudba: Alena Kozáková a Petr Vrobel

Lenka Hummlová, Přemysl Zíka: 
KAPKA JEDU
muzikálová detektivka pro jednoho herce

Hraje a zpívá Michal Boška, režie Květa Drahokoupilová,

MSD Kostým

DIALOGY O LITERATUŘE II.
Vladimír Novotný a Bohumil Jirásek v dialogu 

s posluchači o literárním dění

KATOLICKÁ MODERNA
5. díl cyklu Klasičtí básníci

Účinkují Viktor Viktora, Blanka Hejtmánková a Jiří Hlobil

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně.

Od ledna je možno hradit roční členské příspěvky KPKK (50,- Kč) v kanceláři Polanovy síně.
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Autoři Plže č. 224

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. Vydal prózu Smí zůstat,
Kynžvart (2001). Je stálým spolupracovníkem
Plže, kde připravuje stálou rubriku Triko paní
Ivany, v níž se věnuje autorům dobrodružné lite-
ratury. Žije a pracuje ve Starém Plzenci.

BOŽENA FOUSKOVÁ
Narozena 1921 ve Zdemyslicích. Žila v Karlo-
vých Varech a v Praze, za války spolupracovala 
s Jaroslavem Seifertem, v roce 1996 se vrátila do
rodné vsi. Městská knihovna v Blovicích jí vydala
sbírku Poezie mého života (1999). Roku 1998
zvítězila v soutěži Literární Šumava. Uveřejněné
ukázky jsou z rukopisných sbírek Proměny roku 
a Tiché rozhovory.

JANA HORÁKOVÁ
Narozena 1958 v Plzni. Profesně se věnuje orga-
nizační práci v kulturních institucích, v současné
době mj. v redakci Plže. Je absolventkou PF ZČU
(český jazyk a literatura - dějepis).  V roce 1999
vydala Kalendář plzeňský 2000.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na PF ZČU. Vedle odbor-
ných monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše i bele-
trii (próza Loučení po západu slunce, 1987), nyní
povídky a fejetony Kalendář plzeňský 1998;
plzeňské fejetony, 2001). 

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ
Narozena 1949 v Plzni. Absolvovala Pedago-
gickou fakultu v Plzni (obor český jazyk a lite-
ratura - výtvarná výchova). Od r. 1973  působí 
na PF ZČU. Specializuje se na teorii literatury 
a didaktiku literární výchovy, je autorkou řady
článků a sudií v odborných časopisech a sborní-
cích. V recenzní činnosti se věnuje loutkovému
divadlu v Plzni  (divadlo Alfa).

JAROSLAVA MÁLKOVÁ
Narozena 1947 v Plzni. Ve svém rodném městě
vystudovala chemii a fyziku na Pedagogické
fakultě a od roku 1970 učí na základních a střed-
ních  školách. Píše prózu a především poezii:
svou prvotinu Odbíjení hodin vydala roku 1975,
naposledy jí vyšla sbírka Finistere země na konci
(2000) Od roku 1999 je předsedkyní Střediska
západočeských spisovatelů.

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Literární kritik a publi-
cista. Pracoval v nakladatelství Odeon a v Ústavu
pro českou literaturu AV ČR, od roku 1999 pů-
sobí na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Loni
vydal knihu studií Problémy a příběhy.

MILENA PÍSAČKOVÁ
Narozena 1982 v Plzni, kde studuje obor čeština
- anglistika na PF ZČU. Píše poezii, povídky 
a drobnou publicistiku. Externě spolupracuje 
s Plzeňským deníkem. Její verše získaly ocenění 
v literárních soutěžích Šrámkova Sobotka,
Ortenova Kutná Hora a Literární Šumava (2001
a 2002). Téhož roku vydala v edici Malé knížky 
sbírku Upřímnosti srsti.

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích. Žije v Dubí u Teplic, 
studuje bohemistiku a hudební výchovu na
Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Získal ocenění
v mnoha literárních soutěžích. Po sbírce Mince 
z edice Malé knížky Ason-klubu mu loni vyšla
"oficiální" básnická prvotina Po zarostlém 
chodníčku  .

ZDEŇKA TLUSTÁ
Narozena 1982 v Mostě. Studuje na PF UJEP 
v Ústí nad Labem bohemistiku a základy hu-
manitní vzdělanosti. Se svými verši zvítězila 
v literární soutěži Příbram Hanuše Jelínka 2002
a obsadila třetí místo v soutěži Ortenova Kutná
Hora 2002.

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na univerzitě Karlově vys-
tudoval český jazyk a dějepis, od roku 1968 pů-
sobí na katedře českého jazyka a literatury na PF
ZČU, jejíž práci též řídí. Zabývá se starší českou
literaturou, věnuje se také divadelní kritice. Loni
vydal knihu Záblesky renesance.

ALENA ZEMANČÍKOVÁ
Narozena 1955 v Praze. Na DAMU vystudovala
dramaturgii. V letech 1988-1996 byla drama-
turgyní chebského divadla, od roku 1996 je
redaktorkou Českého rozhlasu v Plzni. Je autor-
kou dramat Putování za štěstím, Třináctery
hodiny, Čistému vše čisté, monodramat Biblické
příběhy, Hra o bratru Františkovi a jeho sestře
Chudobě.



Vychází pod patronací Města Plzně.

V příštím Plži mj. čtěte:

Portrét Plže: Bohumil Jirásek

Ivo Fencl: John Dickson Carr

Poezie Květy Monhartové

Fejeton Vladimíra Novotného

Z redakční pošty:

Nahlédněte Plži do útrob,
co vzácného pro nás připraví,
dřív než město vykope mu hrob,
zastavením grantů zas ho popraví,
jako předtím odstřihlo již z metru,
který dříve naměřilo SPEKTRU.

Ať nám ta plzeňská NOVOTA,
to naše plží mláďátko

neusne na vavřínech.

S přátelským plazením
přeje krouživá spirála plží kultury

(B. L.)


