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Editorial

V měsíci květnu spatřila světlo světa celá řada literátů 
spjatých s Plzní a nelze opomenout ani v mých očích napořád
tolik mladou Helenu Šlesingerovou, byť se básnířka (a naše
spoluredaktorka) tomuto pravdomluvnému označení
nepochopitelně zpěčuje. Ale v máji přišel na svět i Josef
Hrubý, erbovní postava moderní české poezie, jemuž adresu-
jeme redakční zdravici prostřednictvím Portrétu Plže.
Jubilant si sám přál, aby v rámci této rubriky byly připomenu-
ty verše, které vyšly bibliofilsky už před devíti lety na katedře
výtvarné výchovy PF ZČU a v nichž básník demonstroval
nesnadné umění autentické poezie; vybrané ukázky pocháze-
jí z širšího cyklu Polyphony. Nadmíru důstojné životní výročí
v květnu oslavuje rovněž básnířka a překladatelka Hana
Gerzanicová, která v Plži při této příležitosti nejenom moudře
vzpomíná a srovnává, jenže zřejmě vůbec poprvé se před-
stavuje i jako lyrická prozaička. Všem třem rádi gratulujeme!
A že měsíc máj jestiť lásky čas, to stvrzuje na svou autorskou
čest Bohumil Jirásek v pravidelném fejetonu.

Plž utěšeně bytní. Nechce se přemnožit, jak se to přihodi-
lo mnoha plžům loni v létě, snaží se však být pořád trošku
jiný - a proto v květnovém čísle zavádí novou rubriku Stopy,
kde hodlá otiskovat texty retrospektivní. Tentokrát v ní
uveřejňujeme fragment z pozůstalosti Františka Fabiana,
jenž přibližuje kulturymilovnou atmosféru, díky které v Plzni
vznikla literární skupina Červen 63. Fabianovu vzpomínku
tiskneme na pokračování, aby došlo na texty mladých 
a mladších talentovaných plzeňských literátů, nyní zejména
na básníky Jana Sojku (známého z Klubu mladých autorů)
a Pavlu Přesličkovou a na prozaika (a také kritika) Jiřího
Andrleho. K stálicím Plže patří zasvěcené příspěvky Iva
Fencla (v tomto čísle nepíše o svém alter ego Lorencovi,
nýbrž o prozatím proslulejším Lawrenceovi z Arábie)
a literárního historika Viktora Viktory, zatímco ve Vetřelci
Plže svou tvůrčí vizitku předkládá Kateřina Kováčová.
Radost z května nám kalí zpráva o úmrtí Jaroslava Šťast-
ného, který se už nedočkal vydání své Šumavské anabáze...

Vladimír Novotný 
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Citlivý básník intimní, přírodní a medi-
tativní, který nezapře svůj jihočeský zrod
(1932 v Černěticích u Volyně), ale s parametry
celonárodní tvorby, rozhledem evropským, do-
movanstvím plzeňským. V domově zakotven,
ale po otci dalekými kraji váben, vyplňuje svůj
umělecký prostor realitou prožitku a úchvat-
ností touhy, která navíc vřazuje jeho verše do
estetických souřadnic poezie, hudby a výtvar-
nictví.

V roce 1960 uveřejnil první básnickou 
sbírku a přes vynucené dvacetileté odmlčení 
jejich počet dnes nemá daleko k dvaceti, a to
nepočítáme četné bibliofilie, které byly pro
básníka dlouhou dobu jedinou příležitostí 
nedat se umlčet a přežít lidsky i básnicky.
Vytvořil si svět poezie jako tvrz, do níž vpouštěl
život, ale také naopak v životě hledal poezii 
a pozitivní hodnoty, které dávají smysl životu 
a určují jeho směřování. Z jeho poezie se vyčte,
že miluje slovo, hudbu, malířství, domov 
a člověka. Návrat Josefa Hrubého do svobod-
ného světa poezie v 90. letech byl impozantně
vysloven řadou básnických sbírek a šíří záběru
od poezie intimní, přírodní a meditativní až po
poezii hravou, mistrovsky pracující s jazykem
i s transformací strohé prozaické reality do
roviny estetické.

Básník nezapře také dědictví Františka
Halase, Vladimíra Holana a Jiřího Koláře.

Jeho verše se v novém prostoru svobody rozvily
do všestrannosti s citovou vřelostí, myšlenko-
vou hloubkou a estetickou neúklonností. V je-
ho poezii nenajdeme stopy zahořklosti nebo
výčitek nad svým údělem vynuceného dvaceti-
letého mlčení. Ani tehdy nepřestal být bás-
níkem. Dokonce v jeho poezii stále dominuje
pozitivní přístup k životu, který zúročuje vjem
krásy života a umění v myšlenkovém i estetic-
kém triumfu poezie nad proměnami společen-
ského plahočení a hemžení. Proto je Hrubý 
v každé situaci především básníkem.

Svou vážností a rozvážností předal mnoho 
i pro umělecký život Plzně prací v různých
komisích nebo ve vedení Střediska západo-
českých spisovatelů. Také překlady jeho veršů 
v cizině hodně vypovídají o kulturním klimatu
Čech i Plzně.
Člověk skromný, jak se na opravdovou osob-

nost sluší. Člověk bez póz a manekýnských ús-
měvů. Člověk, který vnímá svět jako složitou,
ale i krásnou báseň. Umí spojit skutečnost
s citem, charakterem, poznáním a krásou,
a umí také tyto hodnoty vyslovit. Básník
a člověk jedno jsou.

V roce 2001 mu byla udělena Cena Bohu-
mila Polana. Jeho básnická i lidská cesta je
otevřená a vstoupila do nového prostoru svo-
body.

Bohumil Jirásek

HrubýJosef
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Dvacet čtyři hodin
Architektura, urbanismus, naše štěstí,
stav našich vědomostí, rovnováha
našeho osobního života, rytmus
naší společenské práce podléhají
režimu dvaceti čtyř hodin,
dvaceti čtyř hodinovému slunečnímu cyklu.
Slunce velí všemu:
myšlenkám, činnosti, pohybům, funkcím,
podnětům, povinnosti zapadají do přesně
a neodvratně vymezeného úseku mezi
dvěma spánky. Každé ráno s obnovenou
energií začíná život; každý večer
se víčka zavírají, spánek vykonává svůj
nevysvětlitelný zázrak. Dvacet čtyři hodin!
Taková je míra, takový je rytmus
lidského života, jednotka, která všecko
spravuje. Problém vzdálenosti, rozměrů
a rozloh zapadá do tohoto přesného
limitu: dvacet čtyři hodin.

(Le Corbusier)

Psal jsem jí 16. ledna
1927, v neděli večer

1. Do kavárny vstoupil jelen, krasavice
mu ulomila parohy, 
položila je na černý klavír,
aby hrály jako bílé ruce.

2. Byla by z vás hezká mladá paní. Za muže
bych vám přál ředitele naší boudy.

3. Kdyby všechny ženy světa daly ňadra
na jedno místo,
budou vždycky jenom dvě. Čím to?

4. Váš hlas je jako klavír. Ale kdybychom
hledali
struny, našli bychom prádelník.

5. Už se nepamatuju.
6. Podepsal bych se. Ztratil jsem v lásce

jméno.
(Josef Kocourek)

V roce 1915
maloval Picasso v Paříži krásné obrazy
a Apollinaire (na vojně) psal básně.
V té době 37 km severozápadně od Prahy
ve švestkových zahradách bučely krávy
a tu a tam u nějaké hospody stál 
opřený velocipéd. V té době se děti 
vozily v kočárcích s vysokými koly.

(Kamil Lhoták)

Numerale
Z cyklu
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ČSN
Na výzvu, týkající se zakoupení sešitů,
psacích per a duběnkového inkoustu,
nikdo neodpověděl.
Zakoupil jsem si to tedy
sám a sám sobě dělám mecenáše.
Když jsem kupoval tyto básnické
nezbytnosti, vzpomněl jsem si na toiletní
papír. Zatímco můj básnický papír má
ČSN 50 6210, toiletní 50 6431
(aby čtenáři zvýšili své odborné
znalosti a věděli, jakou normu volit
pro duši a jakou pro zadek).
Podařilo se mi sehnat pět papírů duševních
a pouze jeden klozetní.

(Jan Hanč)

Stavba s malým černým
tichem

Toto malé černé ticho
je čtyři sta čtyřicet centimetrů
čtverečních bezradností a senzitivity
druhého článku středního prstu levé
ruky, která se dotýká krabičky od zápalek
plné pavouka a posunuje ji po temně hnědém
stole k pruhu světla, ve kterém se třepe
úzkost za nehty pravé ruky.

(Mikuláš Medek)

Čínská encyklopedie
Živočichové se dělí na:
1) náležející Císaři,
2) balzamované,
3) ochočené,
4) selata,
5) sirény,
6) bájná zvířata,
7) volně pobíhající psy,
8) zahrnuté v tomto uspořádání,
9) kteří si počínají jako vzteklí,
10) nesčíslné,
11) nakreslené velice jemným štětečkem

z velbloudích chlupů
12) et cetera
13) kteří právě rozbili džbán,
14) kteří se z dálky podobají mouchám.

Porucha
Kdo stanovil,
musela jsem uvažovat,
že pásmo nebezpečí
sahá do třiceti kilometrů
kolem zdroje?
Proč do třiceti?
Proč pořád ta sudá, zakulacená čísla?
Proč ne do devětadvaceti?
Nebo do třiatřiceti?

(Christa Wolfová)
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"Byl první máj, byl lásky čas..."
Vždy jsem trpěla na ten máj - a též na

Máchu. Bylo v tom něco mystického - jak
se příroda probouzela k životu - pupeny se
otvíraly - vlastně myslím, že výraz  pupen je
od pukání, takže se pupeny neotvírají, ale
pukají a vystrkují své zelené špičky listů.
Odkud ten strom ví, že je jaro? - tak jsem
často myslívala.

Jaro - v trávě se zasvítila pampeliška,
pod lískou jaterník, v lese sasanky. Jak tam
vyrostly? Ze semínka, které tam osud
zanesl... a narodily se tam...

A v tom máji jsem se v Plzni narodila i já.
Narodila jsem se doma a prý se dívala v té
době do okna velká jabloň obsypána květy.
Inu, byl květen - jak krásně tento měsíc vy-
jadřuje to české slovo. Proto asi miluji jaro,
přírodu, stromy,  květiny.

Vilka, kde jsem vstoupila do tohoto světa,
byla obklopena zahradami; celé okolí bylo
už za Plzní a Zadní Roudná venkovem.
Dědeček s babičkou, rodiče mé maminky,
bydleli na rohu a pan statkář Fürich měl svá
pole před námi i za námi směrem k Miku-
lovce. Vyrůstala jsem přírodou obklopena -
i když jsem žila ve městě. Běhávala jsem
pěšinkami na Mikulovku a hrávaly jsme si
v nedalekých lomech, které byly podél sil-
nice na Bílou Horu. Tehdy tam ještě nestály
domky a chaty.

Hlavně jsem sbírala kytičky - maminka
mi pomáhala je lisovat, sušit, pak se
přilepily na arch papíru a maminka svým
krásným rukopisem napsala jméno - ba
i latinský název. A že byl tatínek latinář,

tak jsem i já některé latinské názvy znala.
Na kytičky jsem chodila pěšky přes louky

až ke sv. Jiří, kam mne dopravil převozník
přes řeku. Po stráních jsem hledala druhy,
které jsem ještě neměla. Jaké štěstí, jaká ra-
dost najít novou kytičku!

Jaro utíkalo - a utíkaly i roky. Z malé
holčičky se stala slečna - a šla studovat do
Prahy. Ale vždy přišel květen - a to chodí-
vala na Petřín, kde byly stromy jako kytice
posázené po zeleném svahu.

A opět šel čas a přinesl opět květen - ale
zcela jiný a na zcela jiném místě naší plane-
ty. Květen tam nebyl měsícem jara, ale
podzimu. A jelikož jsou v tomto měsíci ne-
jen mé narozeniny, ale též svátek matek, 
který je v Austrálii velice významným dnem,
nosily mi děti kytičky chryzantém! A já
vždy říkala: "Děkuji, ale ještě ne..." Vždyť
pro mne to byly "dušičkové" květiny. Inu -
"...za mořem vonný máj do krásy rozkvétá,
zde šálu podzim smutně si obléká..." Tehdy
jsem se v podzimním květnu vracela do
jarní Plzně, do míst kolem Roudné, Locho-
tína, Mikulovky... Vracela jsem se ve vzpo-
mínkách, bez letadla, dlouhý čas - až jsem
se jednou vrátila i tím letadlem - zpět do
jara v české zemi, v Plzni.

Nastaly tu změny - ale byla zde i místa
nedotčená. Dnes mi k narozeninám opět
voní bez a kvetou růžové krajky jabloní.
Ano, květen se nemění, i když vše se v živo-
tě a v čase mění. A ten starý herbář jsem
dokonce našla - a navíc v něm některé
kytičky i přežily - nad krásným rukopisem
maminky s českým a latinským názvem.

Hana Gerzanicová
A přišlo jaro...
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Letošního jedenáctého května se básnířka
a překladatelka Hana Gerzanicová dožívá krás-
ného životního jubilea. Redakce Plže se při-
pojuje s gratulací a uveřejňuje několik pasáží
z rozhovoru, který s Hanou Gerzanicovou
před časem připravila Eva Klausnerová.

(red.)

Až skončí práce
Až skončí

všední práce
do níž jsme

uvězněni lidskou podstatou
gravitačním tahem 

a silou hmotné existence
pohlédni ve chvíli 

klidu
ke klenbě své duše

k hvězdám svých snů

Tam se povzneseš
nad zákony gravitace

zemské tíže
a na křídlech krásna

dokážeš obejmout celý vesmír

Až skončí
všední práce

v samotě srdce
strhni oponu všech masek

které nosíme
pro ochranu v bitvách

životních elementů

Tam hluboko
v hladině srdce
spatříš obrysy
svého pravého

já 

U protinožců jsem se ocitla, když mi by-
lo dvacet tři let. Můj manžel snil o této ze-
mi slunce a nepřeberných možností.
Austrálie měla veliký zájem o přistěho-
valce z Evropy a dělala nepřetržitý nábor;
každý Evropan byl vítaný a všem slibovali
ráj na zemi. V roce 1951 jsme připluli lodí
do Melbourne. Po příjezdu nás ubytovali
v táboře v plechových barácích. Každý
jsme dostali balíček aspirinu a radu:
"Zapomeň, čím jsi byl!" Vysvědčení ani
profesi neuznávali, všichni jsme museli
dva roky pracovat manuálně na místech,
která nám stát přidělil. Po dvou letech
jsme si už mohli práci hledat svobodně, ale
z lágru se musel vyhrabat každý sám.

Kam
ve

dl
y cesty Hany Gerz

an
ic

ov
é
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Když pak moje děti dorůstaly, trápilo
mě, že žijí ve lhostejném prostředí bez
vřelého zázemí a morálních příkladů.
Hledala jsem, co bych jim mohla dát jako
oporu do života. Peníze to nejsou. Můj
tatínek byl v Plzni vážená osobnost a pa-
matuji se, jaký to byl pro mne závazek.
Proto jsem se rozhodla zveřejnit své
literární práce, aby i moje děti měly být na
co hrdé. Ale úspěch se nedostavoval. Sedm
let mi všechno vraceli. Až po sedmi letech
mě konečně přijali takovou, jaká jsem.

Říká se, že národní povaha je jenom
pověra, ale já si tím nejsem jista. V Sydney
měli Češi vynikající postavení, když se
hodnotila přizpůsobivost, zvládnutí an-
gličtiny a pracovní schopnosti, byli na
prvním místě. Rubem této výjimečnosti
zůstávala vzájemná izolovanost. Každý 
osaměle zápasil o místo na slunci a nesta-
ral se o druhé. Já jsem později žila s šesti
dětmi sama. Snažila jsem se je dobře vy-
chovávat, dbala jsem, aby se učily, ale byla
jsem jediným člověkem, kterému na nich
záleželo. Ale když víte, že děti mají jenom
vás, musíte vydržet všechno. Pomáhala mi
víra v Boha, věřila jsem, že když budu do-
držovat všechna jeho přikázání, že mě ne-
opustí. Opravdu mě neopustil. A také mi
pomáhaly vzpomínky, prožila jsem v Plzni
krásné dětství a to je hodnota, ze které
můžete čerpat celý život.

Teď jsem doma zase  v Plzni, do Austrá-
lie už nejezdím. Zastihla jsem ještě naživu
svou maminku, která se snad pro tu chvíli
shledání dožila devadesáti dvou let.
Dostala jsem nazpět náš rodinný dům, 
o kterém jsem celý život snila. Dočkala
jsem se radosti a štěstí. Přijely mě sem

navštívit mé děti, také má dnes čtyřicetiletá
dcera se dvěma vnučkami. Hned druhý
den jsme šly společně do města, dcera 
pozorovala městský ruch. Cestou zpět 
byla nápadně tichá a doma vybuchla.
Chtěla vědět, proč jsem utíkala do
Austrálie, když je v Čechách všechno 
lepší. A vyjmenovávala: elegantní lidé,
krásné staré domy, útulné malé obchody,
neskutečná katedrála, přepychově vy-
bavené dětské kočárky, cukrárny a restau-
race a těžko definovatelná kultura, patrná
na každém kroku. Nesnadno jsem jí
vysvětlovala, jaká tady po Únoru pano-
vala atmosféra a co všechno moji rodiče
museli prožít. Zato pochopila, po čem se
mi celý život stýskalo.

Nejdůležitější je lidská pospolitost. To
nejvíce cítíte při výchově budoucí gene-
race. Děti potřebují upřímné vztahy mezi
lidmi, potřebují, aby fungovala širší rodi-
na, která by je učila, co je dobré a co je 
špatné. Plno lidí si myslí, že hlavní jsou
peníze, ale to je veliký omyl. Příbuzenské
a přátelské vztahy by se měly pěstovat
a udržovat s velkou opatrností, tolerancí
a láskou, protože bez nich je život pustý
a krutý. Osobně jsem poznala, jak je cen-
né, když můžete svým potomkům zpro-
středkovávat zážitky z vlastního dětství.
Já jsem pro své děti neměla ani babičku
a dědečka, ani oblíbená zákoutí, ani své
rodné město, ani nejmilejší knihy, ani
rodinné tradice jako důležité dědictví,
měla jsem jenom cizí zemi, kterou jsme
se museli naučit mít rádi. Proto vím, jaký
význam má domov a jeho kultura. Pro
mne je završením života, že jsem se mohla
vrátit. Konečně se věci vrátily tam, kde
vždycky měly být.
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Tak mi ten květen zamotal hlavu. Ani
nevím, proč má dvě jména: květen a máj.
Já vím, že je to oficiálně květen. Každý také
ví, že v květnu má všechno kvést. Ale ozna-
čení máj je asi hezčí. Snad i zásluhou
Máchy, který nás naučil vnímat máj jako
čas lásky, zvláště první máj. Jenom teď
nevím, týká-li se to jen pozdního a večer-
ního máje, jak Mácha uvádí.

Vždycky jsem měl Máchův Máj rád, ale
na Máchu vzpomínám s rozpaky. Proč?
Když jsem byl raně dospělý jinoch, už mi
bylo přes dvacet, abych to upřesnil, přišel
jsem studovat do Prahy. Na prvního máje
jsem si vždy povinně odkráčel svátek práce
- a pak jsem smutnil, protože jsem byl
sám, ale dobře jsem si uvědomoval, že je
kromě svátku práce taky čas lásky. Co
s tím však naděláte, když jste sám a když 
jsou dívky nedosažitelnou touhou. Slýchal
jsem, že se pro dobrou pohodu chodí na
Petřín k pomníku Máchovu, a tak jsem
tam taky vyrazil. Pomník jsem našel, obe-
šel jsem ho, prozkoumal a šel jsem zase
domů. Ještě smutnější. To jistě pochopíte.
Když jsem se přesunul do pozdních let
a z dlouhé chvíle jsem bloumal po Praze

(nejraději po Kampě, Starém Městě
a Malé Straně), nějakou náhodou jsem
zaplašil sklerózu a vybavil jsem si své 
smutné putování k Máchovu pomníku.
I vyrazil jsem tam v nostalgických vzpo-
mínkách znovu. Ta minulá cesta nebyla
veselá, protože se mi stala časem nena-
plněným láskou, ale byl jsem mladý. To by-
lo také lepší, než být starý. Teď už jsem tam
šel vyrovnaný, bez smutků, ale zase se sta-
lo něco nepříjemného. Už jsem asi zapo-
mněl, co je láska - a Máchův pomník jsem
nemohl najít. Když jsem ho po dlouhé
době našel, zase jsem ho smutně obešel
a řekl jsem mu: Tys mi ale dal! Mácha nic.
A já pochopil, že mi ujel vlak a že už asi
nikdy radostné setkání u Máchy neprožiji.
Ale zatím si přese všechno ještě alespoň
vybavuji, že nějaká láska existuje. Ta
skleróza!

Ale existuje! Dodnes vím, že v květnu
kvetou stromy a že se o lásce tvrdí, že kvete
v každém věku. Jen nevím, jestli se toho
věku dožiji, abych také rozkvetl. Jenomže
vím, že po rozkvětu a zrání přichází pod-
zim a "zvadlé zas listí jen šustí a svistí".

A tak shledávám, že každý věk má své

Má j j e l á sk
yčasBoh um i l J irásek
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půvaby. Ovšem některý věk má ty půvaby
menší, až se někomu může zdát, že nemá
žádné. Stejně se však utěšuji, že snad ještě
nejsem beznadějným sklerotikem, protože
v květnu vedle závažných svátků, jako je
svátek práce, svátek povstání v roce 1945,
svátek osvobození z téhož roku, svátek
matek, si vzpomínám i na svátek lásky.
Dokonce mě pero nutí nejvíce psát o ní,
přestože si hluboce vážím i ostatních
svátků. Vážím si poctivé lidské práce,
dokonce více, než vzpomínek na hlučné
průvody, které měly být spíše oslavou těch
na tribuně než těch pod tribunou. Prožil
jsem jako kluk povstání i osvobození a jsou
to pro mne nezapomenutelné a šťastné
chvíle. A při svátku matek si vybavuji svou
prostou a moudrou maminku, které jsem
nosíval kytičku květů natrhaných na louce.
Už jí je občas nosím na hrob. A tak se
utěšuji, že láska opravdu neumírá v žád-
ném věku. Jen dostává možná jinou
podobu, jiný rozměr, jiné zastoupení, ale
spíše se ty podoby lásky vrství a doplňují
a je dobře, když žádná neumírá. Umřít by
měly až najednou, až se mnou, až s kon-
cem života. Protože život bez lásky by byl
chudý a smutný.

Tlačí se mi do myšlenek různé citáty
o velikosti a kráse lásky, ale všechny je
v této chvíli přehlušuje velký duch, který
mě vedl k lásce k literatuře a jejímu hlubin-
nému chápání, můj F. X. Šalda. Řekl to
lapidárně, prostě i složitě, jak to uměl:

Já nevěřím v odříkání v lásce -
jen slabá to dovede.
Silná na to umírá.

A tak je s láskou vždycky potíž: když
není, i když je. I láska bolí a umírá, tak jako

člověk. Přejme si, aby umírala až s koncem
našeho života, jak už jsem řekl. Láska
může být někdy jen ve sféře touhy, pokud
není někomu dopřáno více. Ale může být
také veliká láska k bližnímu, k přírodě,
k poznání, případně i k bohu, podle
založení každého z nás. Láska někdy 
uvadá a odchází, někdy roste a košatí jako
stárnoucí strom. Tak roste a košatí i má
láska k mamince. Její smrt mě od ní vzdá-
lila, ale já si uvědomuji, jak se k ní zase
vracím. Stále častěji na ni myslím a stále
více rozumím i Janu Nerudovi. Tato
vzpomínka na maminku prohlubuje mou
citovou vroucnost k životu a k lidem.

Rád bych připomněl mnohé krásné
verše básníků o lásce. Ale vy je jistě znáte
a vyberete si ty, které vás zrovna oslovují,
které promlouvají k vaší duši, které vás
rozteskní a citově zkultivují, nebo potěší.

Vybavuji si teď verše, které asi neznáte,
ale jsou mi milé, protože je v mém teskném
mládí napsal můj přítel pro mne a snad
o mně. Tak si je poslechněte:

Ty lásko laskavá, když radost tvá se leskne
jak slunce, hořící na zlatých květinách,
tak často umlkáš a usmíváš se teskně,

když zvenčí ulice nám oknem sype prach.

A tehdy chtěla bys naslouchat snivým řekám,
jež tíhu svátků tvých za tebe budou nést,

chtěla bys usednout a odletěti někam,
kde není mlčení, kde není prašných cest.

A teď už chci mlčet. Buďme šťastni, když
nám život lásku dopřál, nebo alespoň ně-
kterou její podobu. Je krásné ji prožívat.
Rozhodně je to vhodnější, než o ní jen 
mluvit. A neberme si ani ten minulý čas
u Máchy doslova: Byl lásky čas...
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"Rozhodli jsme se založit v západních
Čechách literární skupinu Červen 63.
Co nás spojuje? Věk? Kolem třiceti, to 
znamená dvacet i čtyřicet. Lokální přís-
lušnost? Nevěříme na administrativní
hranice v literatuře, ani si nepřipínáme
metál obhájců západní výspy. Lesy
a pastviny jsou na obou stranách hranice
stejné. Co nás tedy spojuje? Občanské po-
volání? Většinou nejsme přetíženi literát-
stvím, díváme se na svět spíš očima život-
ních zkušeností než pohledem estéta. Ale
neděláme z neznalosti program, a je nám
nepříjemný každý, kdo tak činí. Literatura
nám není živností ani pouhou zálibou. 

Život kolem nás není jediný náš program.
Jde nám i o pravdivé postižení smyslu
událostí, které nás obklopují. Dnešní 
mladá generace má právo a musí mít
možnost vyzkoušet své postupy, formulo-
vat svůj program. Viděli jsme v dějinách
literatury zrod a pád mnoha poetik,
čtenářských konvencí a šéfredaktorů...
Společná je nám nespokojenost s adminis-
trativními omezeními v literárním životě.
Směřujeme k větší odpovědnosti, chceme
se jí dopracovat, nemůže nám být udělena.
Spojuje nás přátelství, spojuje nás mnohé,
co milujem, a je jedno, co nenávidíme: 
lhostejnost."

Scházíme se,

přátelé
František Fabian
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Koncipovali jsme tyhle výkřiky na
palouku před mou chalupou v Třebeli
odpoledne 25. května 1963. Jako bych
viděl naše mladé horké hlavy, jak se
sklánějí nad dlouhým dřevěným stolem.
Kolik nás tam bylo? Já jako pan domácí,
Josef Hrubý, ten byl u nás na chalupě
stálým hostem, Jan Kynčl, novopečený
doktor medicíny, Miroslav Mrazík
z Chebu, Jaroslav Šťastný, Karla Erbová,
tehdy se ještě jmenovala Papežová,
Vladimír Klevis z Mariánských Lázní.
Mezi členy Června 63 patřil od počátku
také Zeno Kaprál, který si tehdy odbýval
základní vojenskou službu v chebských
kasárnách. Na konec prohlášení jsme
přivěsili můj tehdy čerstvý překlad básně
Robinsona Jefferse Kasandra:

Ztřeštěná vyjevená holka své dlouhé bílé prsty
zahákla do škvír hudby:

vlasy jak ztroskotanec a rozkřičená ústa:
co na tom, Kasandro,

zda chodí lidé pít
tvůj hořký pramen? Kdekdo se tu štítí pravdy,

to raděj
na cestě potkat tygra.

Jen proto básník sladí pravdu lží, a kněží,
a obchodník a politik

ji lijí ze sudu, novou lež na starou, a ctěni jsou
za vlídnou moudrost. Ubohá kurva moudrost.
A proto žvýkej v koutku kůrku pravdy, nemilá

lidem i bohům - ty a já, Kasandro.

Počátkem šedesátých let jsem nastoupil
do plzeňského rozhlasu jako literární
redaktor. To mi bylo třicet. Mým úkolem
bylo připravovat pořady pro pražskou
hlavní redakci. Moje předchůdkyně se 

zaměřila na plzeňské pověsti a chodské
poudačky. Měl jsem jinou představu.
Rozhodil jsem síť mezi mladé západočeské
autory. V roce 1961 jsem svolal do rozhla-
su schůzku spolupracovníků literární
redakce. Bylo nezbytné pozvat také ideo-
logického tajemníka krajského výboru
KSČ, do jehož kompetence plzeňský roz-
hlas spadal. Z jeho zásadního referátu
mám několik poznámek:

"Základní je třídní pohled autora, opod-
statněný vědeckým světovým názorem.
Literární činnost je třeba vždy chápat jako
součást celého socialistického hnutí
řízeného revoluční stranou. U děl a prací
posuzujeme, jsou-li srozumitelná lidem,
zda dodržují zásady socialistického realis-
mu, jejich stranickou a třídní vyhraněnost.
Ukázkou nové tvorby je například Káňa,
Parta brusiče Karhana. Znaky podstatných
slabin nesou díla Pavla Kohouta: přece-
ňování úlohy inteligence, nedocenění úlo-
hy dělníků a rolníků. Jako náměty ke zpra-
cování doporučuji brigády socialistické
práce, vzornou obec Nemanice, mládež
na melioracích."

Notoricky známé fráze nám šuměly
kolem uší, zatímco jsme žvýkali párky
a dívali se po sobě. Většinou jsme se tu
setkávali poprvé, ale četli jsme si z očí, že
na kulturní politiku strany máme stejný
názor. Vlastně už na téhle schůzce bylo
rozhodnuto,  že ze spolupracovníků
literární redakce se někdy v budoucnu
vytvoří tvůrčí skupina.

(pokračování příště) 
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Sliby
I. pamatujte

...ač nedostojím jedinému slibu
všechny vaše cesty skončí u mě

jsem vaše poslední kobka
s vyprodaným jevištěm

jsem vaše měnící se slova
jež každý vězeň vyťukává jinak

stokrát se na ně zeptejte
stokrát různě  odpovím

a pokaždé to bude pravda

II. budete-li chtít

...koupím vám cokoli sebe nevyjímaje

koupím vám všechny koupě
jak vyžít výš pod budoucím nebem

koupím vám prostor v libovolném srdci

k tomu tep půdy
a tmu pod boty

a slunce zpoza prstů na dosah!

a ticho duhy coby stuhu!

tohle všechno vám mohu slíbit
až s obsahem svých dlaní
přestoupíte na mou nalíčenou zem

a jiné básně
Sliby, 

Míjení

Ja
n 

So
jk

a
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Rozbřesk
tma trhá obnošené hadry

dým se plazí okolo studny
chlad cihel provál stavením

k pláči to není
ale smích ještě neuzrál

je vidět stín kohouta
a kostí zatlučená noc hladoví

Déšť
třese celým městem

není místa jež by neoznačil

šedou píseň rozlévá ulicemi

mřížuje světlo
a uvěznění lidé klopí hlasy
tušíce svou vinu

Stmívání
odkrvená ulice
vychladlé kroky
obnažená skla
podlitiny zdí

nevíme
jak odtlačit stín
a odklonit tmu
z naší cesty

nevíme
ale jdeme

Míjení
I. črta dvou pohybů

průběh našeho odcizení
zaznamenaný v průsečíku vteřin
kdy jsme byli oba v odchodu

poloměry narůstaly
a teplo se rozpustilo o nahý svit

tvoje křehkost podkopaná mou netečností
se propadla do cizí náruče

II. jen dvacet dva slov

pokaždé jinde než ona

zákonitost našeho nesetkání je dána předem

míjíme se chůzí i spánkem

proudy našich doteků lze přirovnat 
k mimoběžkám

Na vsi
smést listí po cestě
poslat jaru otisk dlaní

u kamen pookřát
do průvanu vrazit klín

nadechnout se listopadového čaje
zavřít oči
a vzpomenout ty
kteří už nemohou
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Sedmikrásky
Oči mu zšupinovatěly nějakou zlou

nemocí.
scvrklá ústa vypadala jako vráska,

která se sem tam rozsekla k nádechu.
Bylo mi s ním strašně štítivě,
když si z ruky trhal stroupky

jako lístky sedmikrásek.
Jeho nehty byly od krve.

A šupinově zíral na stíny
a na nebe, jak padá.

A jeho oči byly plné rybiny,
když mu vyšlo, že ho nemá ráda.

Tma
Škraloup se rozlil

na tvých očích
jako bažinec.

Už se nelesknou,
už jen tupě civí do tmy,

která neštípe.

S masochistickou rozkoší
sis odřízl kus duhovky,

aby tě už nelákalo
toužit po duze.

Jsi tedy slepý nebo mrtvý.

NěmoslepostKateř
ina

Kováčo
vá
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Můry
Říkali jí vždy, že můry mají jedovatá křídla. 

Stačí se jen dotknout jejich prašiviny
a rozloží ti kůži na popel.

Házely tak popelavé stíny
a jejich hrozba s krásou prachu řídla.

A ta malá ručkou chňapla po zdi,
a když potom povolila mříže,

zbyl jí jen ten jed
a tak ho slízla.

Důvěra
Závrati podobná, kope mysl do sladkého snění.

Našeptává mořsky slaně přes lastury uší.

Pobíhává,
zakopává,

padá,
zvedá se

a bodláčí má v kůži ve vlasech...
a bodláčí má v rukou, na patách

a její jméno chutná do zlata,
a její oči mluví do naha,

a hluchavkově voní než tě požahá.

Smyčku cítím kolem krku
a na vlasech pichlavý tlak prstů,
štípám z tváří zablácenou vrstvu

stmívání.

Zas mě někdo ostře poranil.
Tam někde uvnitř chichotá se Důvěra

a její vlasy škrábou
do šera.

Němoslepost
"Namaluj mi žlutou do mých zřítelnic.

Nevím, jak se značí odstín její záře.
Já sama nikdy neuvidím nic

A snít můžu jen v načernalé páře.

Slunce, co je slunce pro nás slepé?
Vždyť nikdy jsem je neviděla jinak

než podle tónu tvého hlasu.
Vím jen, že mi jeho ruka tepe

do žil, do tváří, do rozpuštěných vlasů."

"Žlutá je světlo housat od pápěří,
svíčka má kůži žlutou na páteři..."

"Pověz, proč mám slunce stále černé!
Jsem zoufalá, že pampelišky znám jen z doteku."

"Odpusť, asi nedovedu vypovídat barvy.
Snad žlutá prostě podobna je klásku,

co kolem sebe nosí hřívu plev."

"Dobrá tedy, nechme barev, načrtni mi
lásku!"

"Láska je když...
...tvé tváře

jsou červené jak krev."
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Hledal jsem ve všech knihách, ale tenhle
druh roztočů, který sídlí pod mým
kobercem, jsem v žádné nenašel.
Normálně bych si myslel, že to není
možné, aby obyčejný roztoč dosahoval
takové velikosti, ale moji roztoči jsou 
opravdu viditelní lupou. Je to ta největší
lupa, kterou doma mám, a ani s ní je nevi-
dím příliš podrobně, ale takový roztoč
přece vůbec nemá být lupou vidět, ne?
Kdyby byli vidět jako normálně mikro-
skopem, tak se vůbec neděsím, ale takhle...
Člověka vždycky nejvíc vystraší to, co
nezná a čemu nerozumí, zkrátka něco ab-
normálního. Je tedy celkem pochopitelné,
že se bojím. Myslím, že to vůbec není ostu-
da, prostě se jich bojím.

Stejně tak si myslím, že nebyla moje
zbabělost nebo přílišná ústupnost, že jsem
těm roztočům přenechal jeden roh svého
pokoje. samozřejmě jsem je také dost
důrazně upozornil, že to je první a zároveň
poslední ústupek, který jim dělám. I když
si teď nevzpomínám, jestli jsem byl tak
důrazný, ale určitě jsem je varoval. Vlastně
zcela určitě jsem k nim šel (k jejich za-
branému rohu), postavil jsem se skoro až
k jejich hranicím a velice rozzlobeně se dí-
val na koberec, pod kterým žijí. Na můj
koberec, který už vlastně není můj. Měl
jsem v úmyslu jim všechno vytknout, ale
pak mě napadlo, jestli by to bylo vůbec 
slyšet, a namáhat si zbytečně hlasivky

nebo nervy, to se mi vůbec nechtělo. Je
také velice pravděpodobné, že by mi ne-
rozuměli, jsem přece člověk a rozumná 
bytost, pán tvorstva - a oni? Jen ubozí 
roztoči, možná jen o málo víc než červi, 
a s tím já se mám bavit? Jednoduše 
k smíchu.

Přece jenom jsou to zvláštní roztoči. Tak
velcí. Jsou vidět i pod lupou. Je to už 
dlouho, co jsem je pozoroval naposled. Od
té doby se až zázračně rozmnožili a začali
dost nevybíravě uplatňovat své právo na
životní prostor. Jednou ráno jsem se
probudil a kolem roztočího území byly 
vytyčeny hranice. Tohle asi nebudou nor-
mální roztoči.

Připadá mi, že každou sekundu se jich
rodí nový milion. Budou si to muset nějak
vyřešit, protože jestli se budou takhle dál
množit, nevejdou se do svého rohu a co
potom? Mám jen jeden pokoj, ze kterého
vedou dveře rovnou na chodbu. Záchod
i koupelna jsou také venku, takže jim
nemůžu poskytnout větší prostor.

Je už dost pozdě, takže si půjdu lehnout.
Hranice se už několik hodin neposunula.
Připadám si trochu jako ve válce, ale tu já
nenávidím. Chtěl bych tenhle roztočí prob-
lém vyřešit jinak. Sám bych přece také
nechtěl, aby mě někdo vyháněl z mého by-
tu, takže se budu muset podvolit většině
a ustoupit podle potřeby. Nejsem přece ně-
jaký nízký tvor, který lpí na materii. Půjdu

Co sám nechceš, nedělej jiným

Jiří Andrle
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si lehnout, tento problém vyžaduje čer-
stvou hlavu.

Celou noc jsem se neprobudil, což je
dost zvláštní, protože většinou jdu alespoň
jednou na záchod. Dokonce se mi ani  nic
nezdálo, i když obvykle sny mám. Když
jsem otevřel oči, hrozně jsem se lekl. Má
postel, která bývala v rohu, jen kousek od
hranice, teď stála (i se mnou) v prostředku
místnosti. Stejně dopadl i zbytek mého
nábytku, který překážel v posunu hranic.
Byla to neuvěřitelná drzost, v první chvíli
mě zcela ovládl vztek.

Ovšem na obranu roztočů musím říct,
že celá akce byla provedena velmi šetrně
a potichu, nic nebylo poškozeno, dokonce
se mi zdálo, že ze všeho byl precizně otřen
prach. A co se týče toho posunu hranic,
nechápu, že mě to vůbec mohlo překvapit,
vždyť je tu ještě dost místa a já rozhodně
nebudu ten, který by chtěl překážet
v rozvoji.

Mou zlobu vystřídal stud. Od někoho
tak svědomitého se mohu leda učit. Bylo
krásné ticho. Roztočí národ nejspíš
odpočíval. Určitě je hřálo vědomí dobře
odvedené práce. I já jsem byl naplněn ra-
dostným pocitem. Chtěl jsem svým
sousedům nějak ukázat, že jim věřím
a podporuji je, ale nevěděl jsem jak. Až po
usilovném přemýšlení mě napadlo, že tře-
ba takovým pečeným kuřetem se nic
nezkazí. Ne že bych je chtěl naučit jíst ma-
so, ale jednou za čas to snad nevadí. Měl
jsem štěstí, že jedno bylo v mrazáku, pro-
tože ven z bytu jsem už nemohl. Musel
bych přejít přes roztočí území, a to pro
mne bylo jako chodit někomu cizímu po
bytě. Než se kuře upeklo, přestavěl jsem
nábytek. Při stěhování jedné obzvlášť velké
a těžké skříně mě napadlo, jak jen to ti

drobečkové mohli unést. Mohu se jim jen
obdivovat.

Když bylo kuře hotové, položil jsem ho
na talíř a opatrně odsunul za hranice. Pak
už byla jen radost pozorovat, jak maso
mizí v pro mě neviditelných tělech. Velice
se mi líbilo, jak je možné vypěstovat přátel-
ství mezi naprosto odlišnými tvory, jen na
čisté toleranci. Je tak důležitá. Všichni lidé
jsou zaslepeni svým mamonářstvím, ale já
ne. Jsem rád, že právě já mohu být tím vy-
voleným, kterému je dáno odhalovat
novou a dosud netušenou toleranci. Chtělo
se mi křičet a přivolat někoho z mých
sousedů, aby se přišel podívat, jak krásně
se dá žít, ale napadlo mě, že možná ještě
nejsem dostatečně připraven, a chlubit se,
to přece také není hezké.

Zbytek dne jsem strávil v euforii, která
postupně přešla ve spánek.

Ráno se hranice opět o značnou část po-
sunula. Tentokrát zmizely i některé kusy
nábytku. Abych byl upřímný, trochu jsem
s tím počítal a vlastně mi to udělalo radost.
Je vidět, že moji sousedé mají vybraný
vkus, protože přímo geniálně zlikvidovali
jen ty kusy, které se mi vůbec nehodily
a zbytečně zabíraly cenné místo. Za svou
pomoc si samozřejmě zabrali i kousek
území a já je opět nasytil ze svých ztenču-
jících se zásob. Musím říct, že je to jedno
z nejšťastnějších období mého života.
Cítím, že moji sousedé mě chválí, tedy ne
že by mi něco říkali, ale vládne tu taková
příjemná nálada plná porozumění. Nejsou
to jen sousedé, jsou to i přátelé a učitelé
a já jen doufám, že jim i nadále budu do-
brým žákem. Učím se totiž takové toleran-
ci, kterou lidstvo ještě nezná. Připadám si
vyvolený, je to nádhera.

S novým ránem přišel další posun hra-
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nic. Abych řekl pravdu, trochu se bojím.
Co se stane, až nebude kam postupovat?
Jsem teď pořád strašně unavený, mám do-
jem, že ti roztoči snad vydávají nějaké 
omamné látky, kterých je plná místnost.
Uspává mě to. Chtěl jsem se trochu najíst,
ale ke kuchyni už také nemohu, je za-
braná. Jestli zítra dojde k dalšímu posu-
nu, tak se snad budu muset nějak bránit,
ale jak?

Probudil jsem se odpoledne, ale nemohu
se zbavit pocitu, že uběhly více než dva
dny. Hranice se totiž dvojnásobně po-
sunula. Zůstal mi prostor o velikosti asi
metr krát metr. Jsem tu schoulený a zbyl
mi jen zápisník s poznámkami o roztočích.
Jen co jsem otevřel oči, znovu mě přepadla
potřeba spát. Přemáhám se také ze stra-

chu, že se hranice opět posune a co pak
bude se mnou?

Je pravda, že roztoči sežrali celé kuře
a všechen můj nábytek a kuchyňskou linku
a na některých místech mizí i koberec, ale
troufnou si i na člověka? Na rozumnou by-
tost, která by se mohla bránit, kdyby se jí
nechtělo tak spát?

Možná se zítra ráno probudím a zjistím,
že to všechno byl jen sen. Asi by to byla
škoda, nejspíš bych si potom už tolik
nevážil tolerance, které jsem se naučil.

Chce se mi hrozně spát (nebo se probu-
dit). Ještě mě tak napadá, že roztoči mi teď
budou chtít ukázat svou tolerantnost a za-
čnou ustupovat.

Už se mi zavírají oči. Jen doufám, že
roztoči nežerou lidi. Jinak...

Moje srdce
Tam

mezi modravými vrchy
leží moje srdce

ukryté mezi orosenou travou
leží moje srdce.

A pod tím vším 
natažené tělo země

mojí země

Neslyšnými rty 
mezi klásky zašumí

že teď
je správný čas pro všechno.

Pavla Přesličková
Čarohlávci

Býka do boku
Býka do boku

a ubodat k smrti!
Krása povstává když umírá

krása povstane když je blízka smrti.

Býka do boku
ať tryská mnoho krve!
Tak ladně se vzpěčuje

tak čistě couvá.

Býka do boku
a ostřím mezi svaly!

A milovat ho
tak zuřivě jak se brání.
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Přítel
Až zapadnou mi za očima stromy

poslední slastí těla bylo by mi
přítel na dosah mých žil
aby na bedra mě položil

jak anděl tiše omyl moje tělo
naposledy aby ještě teplou kůži mělo.

Přítel na dosah mých žil
aby měkce ke mně hovořil

pokorně a odevzdaně sklopil svoje řasy
a klidně vyšeptal se do své divotvorné krásy.

Mé bílé tělo tiše stojí v čase
prochlazená pravda odráží se v měkkém

tichém hlase.
Vím, velká tíha je bezvládný přítel v náručí

a vše rázem pryč když chlad tělu poručí.

Tak váhám
tak váhám

zda člověk doufat dovolit si smí
aby přítel z dosahu svých žil

do polí ho položil.

***
Mrazivá 

dopoledne prozářená sluncem
čistý

chladný jasný vzduch

To se pak nosí černá
aby to hřálo

a dýchá se zhluboka
když černokněžny
vábí své milence.

19

Smrt
Smrt má sametové oči

bezesporu
Hluboké a klidné

a konejšivou náruč
tichou a měkkou

Bezesporu.

Když sevře
je hebká jak miminka v noci
utahuje hedvábným šátkem

šeptá
mazlí se vzdechy

Pomalu
Velmi pomalu

Bezesporu

Čarohlávek
Hlodavá samota

samota na dně moře
ve tmě

mezi skálou
a němými, hluchými rybami

Bída jak se lidská mysl mění
když opěrného bodu v srdci není

a ty, můj čarohlávku, vrháš sebe do setmění
čarohlávku, vrháš sebe do setmění

čarohlávku!

Taky tě prázdnota plní
plní až na kost?
a den je mrazivý

a na ulici neútulno?
tak neútulno, čarohlávku?
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Kdo očekává úvahu o autorovi románu
Milenec lady Chatterleyové (z roku 1928),
tj.  Davidu Herbertu Lawrenceovi (1885-
1930), nepochodí - chybně Ivaně vnucuji
autory, co eroticky psali o to méně, oč jejich
díla jsou chlapecky dobrodružnější. Nic-
méně až potkáte na Vinicích ženu v bílém
triku s nápisem LAWRENCE, iniciály
domyslete podle chuti. Uvidíte-li ovšem na
ní nastříkánu reklamu typu Burroughs -
May - Doyle - Stevenson  aj., spíš bude
Lawrence pověstným Thomasem
Edwardem (1888-1935) z encyklopedií 
špionáže. "Jakýpak to, propána, spisova-
tel?" zeptá se mě však dr. Šalda Novotný.
"Ty jeho paměti jsou k neučtení. Publikoval
vůbec něco víc?" "Pod jménem T. E. Shaw -
a duši psavce měl, za to ručím a i jeho vlast-
nosti a zvyklosti k tomu poukazují. Sám se
pak stal literárním a filmovým hrdinou."
"Hm, ale pojednejte ho stručně, Lorenci,"
odpoví Šalda. 

Tedy: Zjara 1935 se plukovník Lawrence
na jedné anglické silnici zabil na motocyklu
za mírně záhadných okolností. Bylo mu
šestačtyřicet, ale stal se legendou zaživa
(i David Herbert umřel už ve čtyřiaačty-
řiceti). Od mládí posedlý archeologií prošel
pěšky v jedenadvaceti letech, jen s beduíny,
Palestinu a Sýrii, luštil písma a vedro jako
by na něj neúčinkovalo. Měl jemné, plavé
vlasy a modrošedé, pronikavé oči, které prý
se neustále pohybovaly, snad že Lawrence-
ovým prokletím bylo, že "nikdy neuměl
přestat přemýšlet". Měřil jen metr šedesát,
ale síly v něm čekalo za čtyři. V Arábii znali
tuto zatěžkávací zkoušku: seskoč s puškou
v levici z cválajícího velblouda do poušt-
ního písku a v běhu (pomocí jediné ruky!)
zas naskoč. Lawrence obstál. Uměl  napja-
tě čekat na místě po dlouhé hodiny a ne-La
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hnout ani svalem. Byl neomylným střelcem
z pistole. Jeho přirozeným nadáním spiso-
vatele a špiona se stala  zvláštní schopnost
zůstat v každé společnosti nenápadný,
kdykoli si to přál. Dle své letory si to přál
věru často. Měl dar přijít do pokoje nikým
nepovšimnut a zase se po anglicku  vytratit.
Abstinent, nekuřák, vegetarián. Spolužák
ví: "Mohl jsem se spolehnout, že Lawrence
z jediné podnětné věty vyzíská pro sebe víc,
než já z celého svazku." Měl  zcela mimo-
řádnou, až morbidní paměť na detaily
a vězely v něm rozsáhlé a dobře uspořá-
dané zásoby přesných technických znalostí
snad o každém myslitelném předmětu. Ale
aby nedošlo k mýlce: pouhými znalostmi
z duše opovrhoval, stály-li v protikladu ku
skutečné moudrosti. Žil jako mnich a nej-
radši se živil chlebem a máslem. Nesnášel,
když se jídlem zdržel déle než pět minut
(tvrdí Graves) a podobně jako při spaní
nenáviděl jeho pravidelnost. "Jíst je tak in-
timní úkon, že by se měl provozovat pokud
možno v nějakém malém pokoji za dobře
zavřenými dveřmi," mínil podivínsky.
A Robert Graves (mj. autor románu Já,
Claudius) dodává: "Jednou mě Lawrence
navštívil na svém závodním motocyklu
Synové hromu. Seskočil po pěti hodinách
rychlé jízdy v chladu a stejně odmítl sní-
dani.  'Co tam vůbec dostáváte k jídlu, 
v tom vojenském táboře?' ptám se.  'Jím
velmi zřídka,' opáčil. 'Kdys měl naposled
nějakou stravu?' 'Ve středu.' 'Ale je sobota.'
Zarazil se. 'No, nějakou čokoládu a pome-
ranč občas sním.' Postavil jsem  před něj
nenápadně aspoň jablka a on si po chvíli
jedno vzal, ovoce bylo vždycky jeho sla-
bostí. 'Jsi pěkný masochista,' povídám.
'Proč myslíš? Někdy vynechám pravidel-
nou stravu i pět dní, ale jen abych se ujistil,

že pořád umím hladovět,  aniž se trápím
nebo namáhám. A víš, zjišťuji,  že právě
díky hladu se veškerý smysl zvýrazní. Jde
o dobrou průpravu pro tvrdé časy.' Větši-
nou prý vydržel spát jen do půlnoci a pak
pouze klímal a víceméně přemýšlel," uvádí
Graves. "V noci jsou totiž mozky většinou
vypnuty, což mé mysli umožní větší roz-
mach, navíc  osvobozený od cizích vibrací."

Přesto byl zarytě přesvědčen o vlastní
nedokonalosti a nikdy nepřipustil, aby se
mu v tom oponovalo. Nešlo přitom
o skromnost, spíš o upřímnou víru ve
vlastní bezcennost. Připomínala "tvrdě
potlačený nářek". Ve společnosti se
Lawrence sotva kdy dokázal uvolnit.
Zůstával hluboko do sebe stažený, všechny
emoce a gesta redukovány, jako by se šetřil
v poušti. A každý z jeho přátel ho znal 
úplně jinak, žily desítky Lawrenců. Asi 
nejvíc ho charakterizovala naprostá
neschopnost lidské vřelosti.

Za první světové války opravoval v Egyptě
vojenské mapy a zabýval se leteckou fo-
tografií. Býval i parlamentářem a snil 
o sjednocení arabských kmenů v jedinou
armádu, která se po boku Britů postaví
Němcům a Turkům. Roku 1916 se
Lawrence coby tajný agent vylodil v Arábii
a byl uveden k emírovi, který se ho zeptal:
"Líbí se ti tady?" Odpověděl: "Ano, ale je
odtud daleko do Damašku."

Tehdy byl Damašek sídlem nepřátel
a Lawrence tam chtěl dojít přes poušť.
Arabové obvykle bojovali seskupeni podle
rodin a  když je válka omrzela, vždy se na
pár dnů vrátili  k ženám. To nyní  skončilo,
což  prosadil Lawrence. Nosil tehdy plášť
lemovaný zlatem a zlatý opasek se zakřive-
nou dýkou ve zlaté pochvě, která byla od
krále a propůjčila mu hodnost knížete. Pro
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Araby byl něco jako emírův bratr:
Lawrence - nedotknutelný. V čele s ním
táhli na Damašek a přidávali se k nim
i další. Jen hlavní stan Britů měl akci od
počátku za "hračkářskou revoluci". Měl 
snad být Lawrence obětován? Ne! Vzal to
jako svou osobní válku, zatímco šejkové
museli přísahat na korán, že na osobní
krevní msty zapomenou. A šli. V poušti byl
Lawrence ve svém živlu, protože nenáviděl
dril a armádní kázeň. I na ministerstvu
války chodíval neupravený, bez opasku,
a zcela ignoroval vojenské řády. Všechno
si vždycky dělal po svém, až o něm
prohlašovali, že je urážkou armády. Jeho
individualismus zářil i během tažení
v poušti. Jednou zmizel na čtrnáct dní
a pak se zase vynořil z písků, jako vždy 
úplně klidný a přes hrozné vedro svěží:
"Odskočil jsem si do Baalbeku," utrousil.
Choval se jako zatoulaný kluk, ale cesta 
do Baalbeku představovala pět set mil
pouští, během níž Lawrence nikým
nepoznán pronikal do tureckých táborů
i mezi německé důstojníky a podstupoval
neuvěřitelná nebezpečí, neboť vyzvědači
byli Turky bez okolků popravováni a před
tím strašlivě mučeni. On se však vrátil ve
zdraví a záškodnická válka v Arábii mohla
pokračovat. Stal se mistrem v likvidaci
železničních mostů a Turci vypsali na jeho
hlavu vysokou odměnu ve zlatě, zatímco
Lawrence všude obratně šířil falešné
zprávy a ve zbylém čase si klidně četl. Ano,
četl. Turci znali přirozený odpor Arabů
k pravidelným tažením, a tak žasli:
"Jakého to musí mít vojevůdce!" 
Lawrence totiž vyhmátl v arabské povaze
to, co mu umožnilo velet, a s pár sty spolu-
bojovníků manipuloval tak obratně, že je
Turci považovali za tisíce. Spáchal však

i řadu válečných zločinů, odmítal brát za-
jatce a nechal do nich střílet z kulometu,
i když to ve vzpomínkách popřel (Sedm
pilířů moudrosti, 1926, česky zkráceně
poprvé 1932, méně zkráceně až 1998).
Uskutečnil  též jedno z nejpozoruhod-
nějších tažení v dějinách, když za třia-
dvacet měsíců urazil pět set mil pouští,
"aby se Arabové konečně stali svorným
národem", a kdy v boji proti vycvičené 
armádě zvítězil s "otrhanou bandou 
otrapů", ačkoli byl  brzděn a přezírán
úřady ve své vlasti.

Na mírové konferenci 1919 se už
"Lawrence z Arábie" pohyboval coby ro-
mantická postava, zatímco Arabové z ní
odcházeli s pocitem, že je oklamal. Úřední
zprávy o povstání pečlivě vypustily jakou-
koli zmínku o Lawrenceovi, a tak se tím
spíš mohl stát předmětem snů, filmů a li-
teratury. On sám však cítil povstání jako
svou prohru a odmítl přijmout pocty i od
krále. Nemiloval veřejný život, a tak se
nechal pod falešným jménem najmout
k letectvu, kde inspiroval autora W. E.
Johnse k vytvoření figury leteckého esa
Bigglese. Lawrence se ale přátelil i se
skutečnými spisovateli a třeba se Shawem
ve svých povahách shledali "mnoho
příbuzného". Také anonymně překládal
Odysseu - a na druhé straně měl podíl na
vynálezu motorového kluzáku. Pořád však
o sobě pochyboval, nevěřil, že existují
skuteční hrdinové,  ničím si nikdy nebyl
jist, nikdy o nic nedbal a stavěl se 
stranou. Podle Roberta Gravese jsou muži
jako on hrozbou naší civilizace, protože 
"jsou sice příliš důležití, než aby je šlo
pominout, ale moc vrtošiví, než aby se
nechali svázat zodpovědností". Já sám
v něm jako v tvůrci cítím přítele.
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Mariánské Lázně se zapsaly i do života řady
osobností ruské kultury. V roce 1839 se zde
léčil Nikolaj Vasiljevič Gogol, to už třetí rok psal
Mrtvé duše a v cestách po Evropě hledal uvol-
nění ze svých depresivních stavů. O třináct let
později tu Ivan Alexandrovič Gončarov dokon-
čil svého slavného Oblomova. Začátek první
světové války tady zastihl tři významné členy
proslulého moskevského divadla MCHAT - reži-
séra Konstantina Sergejeviče Stanislavského,
divadelního teoretika, kritika, historika a pře-
kladatele Nikolaje Jefimoviče Efrose, překla-
datelku a divadelní teoretičku Ljubov Jakov-
levnu Gurevičovou. Těžko se odtud dostávali 
do vlasti. Šestého prosince 1923 sem zavítal
i Maxim Gorkij (vlastním jménem Alexej
Maximovič Peškov). V prvním poschodí hotelu
Maxhof se s ním ubytoval i jeho syn Maxim
s manželkou Naděždou. Návštěvu sledoval tisk
- redaktoři Národní politiky, Bohemie, cheb-
ského Tagblattu, Marienbader Zeitung se po-
koušeli o interview, ale Gorkij odmítal. Pečlivě

plnil pokyny lékařů, kouření se však nevzdal
a přivodil si silný zánět průdušek. S humorem
přijímal policejní sledování ("Celý život mě do-
provází takové množství špehů, že jsem si na
ně zvykl a dokonce jim občas dám najíst."),
pracoval na svých vzpomínkách. Více se stýkal
jen s lékařem Bohdanem Olbertem, který mlu-
vil rusky a zval spisovatele na své rodinné
večírky. Na spisovatelovu počest zasedával ke
klavíru a s kolegou Klemem, velmi dobrým
houslistou, a hornistou lázeňského orchestru
hráli slavná tria - Brahmsovo, ale hlavně
Beethovenovo. Toho Gorkij miloval. Sem psaly
Maximu Gorkému děti z obecné školy v Porubě.
Odpověděl 20. ledna 1924: "Čím dále jasněji
jsem si uvědomoval rozhodující význam vůle
a rozumu člověka, těchto dvou pramenů všeho
dobra... radostí i velkých skutků světa." Odtud
poslal na Leninovu rakev věnec se stuhami,
odtud 3. dubna odcestoval přes Prahu a Vídeň
do Neapole.

Viktor Viktora

"...pojď hezky k vodě, vykašli se na to poli-
tikaření, nech problémů mezinárodních
i národních, krajských a okresních, pojď
koníčku, tady zurčí mělká vodička denních
problémů malého českého človíčka, pro fejeto-
nistu pravý poklad, tak tam strč tlamičku
a hezky bumbej."

Tak nabádal rozhlasový redaktor Plzeňan
František Fabian v lednu 1969 svého fejetoni-
stického koníčka, sedlaje ho s ušlechtilým
přesvědčením hledět si banalit, z nichž lze při
dobré vůli vylisovat krapet vtipné šťávy k ochu-
cení všednodenního obroku. Jenže koníček dál
řehtal o Metternichově absolutistické politice
a policejním státu a marně ho fejetonista
poučen historií varoval, že po Metternichovi
může přijít ještě horší Bach ("Tak bacha,
koníčku!"). František Fabian nenapomínal
svou invenci a svůj sociální cit a rozum dost
důsledně: Koníček dostal takové udidlo, že od

12. dubna 1969, kdy zazněl poslední fejeton
z Československého rozhlasu Plzeň, si
nezaržál dvacet let.

V r. 2002 (v roce autorova úmrtí) vydalo
Fabianovy Fejetony nakladatelství Luboš
Falout - Perseus (ve spolupráci se Střediskem
západočeských spisovatelů) s podtitulem Dvě
přehršle fejetonů z plzeňského rádia. Tu první
přehršli tvoří 13 textů vzniklých v letech 1968-
1969, tu druhou 19 textů z doby, kdy se jejich
autor po nuceném umlčení normalizace znovu
ozýval na vlnách rozhlasu - od r. 1990 do
r. 1994, do roku svého odchodu do důchodu.
Zatímco v prvním oddíle jsou témata zřetelněji
sociální, veřejná, aktuálně reagující na
demokratizační přeměny ve společnosti a pak
na stav okupační, v oddíle druhém je domi-
nantním tématem autorova rodina a feje-
tonovým "hrdinou" vnouček (Kuba a my všich-
ni, po dvaceti letech).

Maxim Gorkij v Mariánských Lázních

Dovést koně k vodě
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Průvodce dílem a teorií
Slovníky podobného typu, jakým je Průvod-

ce literárním dílem - Výkladový slovník zá-
kladních pojmů literární teorie, vydaný v na-
kladatelství H & H (dále PLD ), vznikají
zpravidla jako práce týmové. A tak se poslu-
chači vysokých škol, kteří studují teorii a ději-
ny literatury (leč nejen ti), v seminářích i při
písemných pracích stále opírají především
o Slovník literární teorie  (dále SLT), který
zpracoval tým pracovníků Ústavu pro českou
a světovou literaturu tehdejší ČSAV (nynější
Akademie věd České republiky) pod vedením
Štěpána Vlašína (první vydání v nakladatel-
ství Československý spisovatel, Praha 1977,
472 s., druhé doplněné vydání tamtéž, 1984).

PLD je dílo jediné autorky, vysokoškolské

pedagožky  Ladislavy Lederbuchové, působící
na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, přičemž
práce svým způsobem reprezentuje tamější 
bohemistické pracoviště a vlastně celou fa-
kultu a vysoké učení, neboť publikace vyšla
s finanční podporou Západočeské univerzity.
Slovník je koncipován jako základní příručka
"určená čtenářům zajímajícím se hlouběji
o krásnou literaturu, a to především gymna-
zistům, vysokoškolským studentům české lite-
ratury na pedagogických a filosofických
fakultách, studentům sociálních věd, bu-
doucím novinářům, popř. studentům drama-
tických oborů na školách uměleckých" (z au-
torčina Slova úvodem).

Tento cíl publikace bezpochyby splňuje. Na

Takový pohled, klouzající po povrchu fe-
jetonového "dění", však může mást - jen zdán-
livě jsou fejetony 90. let dostředivě soukromé.
Co uvádí F. Fabian ve fejetonu psaném v době
nejtěžší (21. srpna 1968), totiž že "fejetonista
nechce říkat něco nového..., ale chtěl by říct to,
co všichni známe", však jinak, nově objevně,
v souřadnicích sociálních příčin a důsledků,
v subjektivním zrcadle pozorovat věci
společného trápení a radosti trefně pojmeno-
vat obecné jako své, to charakterizuje styl jeho
fejetonů i z druhé fáze tvorby. Nelze přehléd-
nout, že i v tématech rodinných se vždy aktua-
lizuje významový přesah, že naivně roztomilé-
mu dětskému pohledu na svět dospělých
a dědečkovské zkušenosti s vnukovou výchovou
úspěšně konkuruje autorův zájem o věci veřej-
né - fejeton Chodové mají právo na sebeurčení
nepřímo promlouvá k vnitropolitické situaci
počátku 90. let, ke zjitřenému vědomí na-
cionálních skupin, fejeton Asertivita je
prostřednictvím obrazu Kubovy zkušenosti
z mateřské školy i obrazem proměn v normě
mezilidských vztahů vůbec (asertivita "je
adaptivní agresivita"), co evokuje Hra na
pštrosa, snad není nutné uvádět.

Fabianovy fejetony nabízejí nejenom vtipnou
četbu "ke dni", ale dotýkají se v drobných

příbězích a reflexích životaběhu podstatných,
velkých životních témat - svobody, národního
vědomí, smyslu poznání, potřeby dorozumění
a harmonie... Autor je příkladným fejetonistou
i tím, že dobře zvládl jazykově svěží a kompo-
zičně úspornou "českou uličku", jíž neomylně
vede svůj "tah na branku". A tak mne napadá,
že by mohl vzít do učení ty, kteří v domnění, že
fejeton je nůše, která unese všechno, sednou si
do ní sami mezi vlastní vzdechy a přitroublé
úsměvy.

Obsahem pěkné knížečce sluší grafické
řešení desek - barvy české trikolory se jménem
autora a titulem se vyjímají v šedi, z níž světle
vystupuje obrys plzeňské věže (která převyšuje
kopce), sluší jí i krátký životopisný medailon
a fotografie F. Fabiana. Tím víc čtenáře mrzí,
setká-li se v textu s hrubou chybou (na s. 70
"připluli dvě zlaté ryby"). Autora jako absol-
venta klasického gymnázia, který ovládal lati-
nu, by jistě nepotěšilo konstatování na téže 
straně: "Nil novum sub sole" a jistě by byl pře-
kvapen, že se svou ženou "má dvě děti a čtyři 
vnoučata", jak uvedeno ve zmíněném medai-
lonku. Možná by tyto redakční nedostatky 
Fabiana nerozzlobily, možná by se i zara-
doval: Panečku, to je námět!

Ladislava Lederbuchová
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Když odcházejí přátelé

rozdíl od SLT však v tomto "díle středního
dosahu", jak práci Lederbuchová charakte-
rizuje, postrádáme aspoň přehlednou biblio-
grafii slovníků, příruček literární teorie, stejně
však i příruček literárněhistorických, hlavně
však prací týkajících se přímo jednotlivých 
hesel. Na druhé straně je ovšem pro nový
slovník příznačné, že se zde neuplatňuje ideo-
logizované pojetí výkladu. Dalším pozitivním
faktem je skutečnost, že hesla jsou doplněna
množstvím ukázek z literárních textů nebo od-
kazy na ně. Například v hesle Absurdní litera-
tura jde o ukázku z prozaického textu Pavla
Boška Následky hudebnosti a báseň Ivana
Wernische Tichounce z výboru Včerejší den
(srv. s. 6-7). Oproti SLT, jehož editor mohl
v Předmluvě odkázat na to, že v Ústavu pro
českou a světovou literaturu rovněž jako výsle-
dek týmové práce vzniká Slovník literárních 
směrů a skupin, plzeňská autorka musela
některá hesla z této oblasti zařadit; vždyť
každý z literárních směrů má svůj teoretický

Občasná setkávání s ním a jeho ženou na
Slovanech v Plzni mi byla vždy potěšením.
Z jeho přimhouřených očí vyzařovala nejen
dobrosrdečnost, ale i zvídavost. Jako by vás
v duchu potěžkával ve svých upracovaných
rukách, zvyklých na těžké cihly, co jste zač.
Jak jste se zachovali po srpnu 1968. Zda jste
se nezaprodali jako ten biblický Jidáš za hrst
stříbrných. Spisovatel Jaroslav Šťastný byl
totiž osmašedesátník. Toto označení dosud
nenechává klidně spát těm z jeho generace, 
kteří tehdy dali přednost klidu či osobní karié-
ře před vlastním poznáním, že hra na bratr-
skou pomoc je hrou medvěda s myší. Jeho nej-
větším proviněním bylo a často dosud je v očích
některých dnešních kritiků deformovaného 
socialismu to, že žil jako mladý člověk v době,
která pamatovala mnichovskou zradu Anglie
a Francie, výsledky 2. světové války, a věřil, 
že je možné vybudovat po porážce nacismu
spravedlivější sociální řád. Tedy kolektivní

odsudek, v  jiných případech tak odmítaný.
Lze se divit, že mladý Jaroslav Šťastný, se 

kterým tehdy lomcovala paní Múza jako
bouřlivé jarní povětří s mladým kmínkem, brzy
pochopil, že zednické povolání, které si zvolil,
mu již nemůže stačit k tomu, aby mohl začít 
psát? Vystudoval při zaměstnání stavební
průmyslovku a dlouhá léta pracoval jako tech-
nik Pozemních staveb v Plzni. Aby získal větší
finanční prostředky pro založenou rodinu, šel
pracovat do Škodovky na čtyři roky jako tzv.
bílý zedník, tedy opravář tavicích pecí. Jen
nemnozí věděli, jak málo dělníků se dožívá
v těchto profesích důchodového věku. To byla 
univerzita spisovatele Jaroslava Šťastného.
Nadaného mladého plzeňského literáta, jedno-
ho ze zakládajících členů skupiny Červen 63,
autora prózy Chodníky z bláta a tehdy popu-
lární novely Špagáty na pochodu, zabývající se
životem mladých lidí šedesátých let.

Pak přišel rok 1968, zákaz publikovat, vy-

základ, respektive teoretické vyhrocení, za-
měření atd. (Viz například heslo Dekadence;
to ostatně najdeme rovněž v SLT.)

L. Lederbuchová dále konstatuje, že i když
"slovník neřeší problematiku literárněvědné
metodologie jako zvláštní metodologický pro-
blém", rozbíhají se některá hesla - nikoli na
úkor hodnoty díla -  i tímto směrem. Také tuto
skutečnost považujeme za pozitivní. Týká se to
například hesla Postmoderní, postmodernis-
mus (s. 246-250), které v SLT chybí. Na dru-
hé straně pojmu Hermeneutika jako oboru
v současnosti v literární teorii i u nás tolik
frekventovanému je věnována jediná věta 
(srv. s. 105: Hermeneutika /z řec. hermé-
neuein = vykládat, tlumočit/ - disciplína teolo-
gie a literární vědy, zabývá se interpretací his-
torických, především biblických textů).

PLD je určen především "studentské obci",
zvláště vysokoškolákům. Užitečný však bezpo-
chyby bude i obci badatelské.

Ladislav Soldán
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Na jaře sice vše rozkvétá, ale přesto připo-
meneme v prvé řadě Povadlé květy, ba i bejlí 
lidové mluvy pod Zelenou horou. A přidáme
i tituly Jak nám zobák narost, Ty skašovský
dřevěnkáří a Život v třískách - publikace, 
jejichž autorem je publicista, bývalý ředitel
plzeňského rozhlasu, dlouholetý redaktor 
regionálního tisku i Západočeského nakla-
datelství Josef Brand, který 28. dubna 
zdánlivě nebujaře, leč s humorem sobě vlast-
ním dovršil osmé desetiletí svého života.
Gratulujeme!

Jen polovinu křížků sečetl už 13. dubna kla-
tovský prozaik Pavel Hubený. Na plží blaho-
přání nechť si ještě počká do zralého věku, za-
tím má přece Skleněné srdce.

Přesně o měsíc později - 13. května - dovrší
v tichosti svého domova tři čtvrtiny století
moudrého bytí Josef Gruber, autor publikace
Pomníky a pamětní desky v Plzni a jeden ze
zakladatelů Kruhu přátel knižní kultury. Také
on nechť přijme naši srdečnou gratulaci.

Protikandidátem Pavla Hubeného se 
16. května stává naše kolegyně Helena
Šlesingerová. Mladičká básnířka zaryla do
živné půdy poezie roku 1987 sbírkou Plavení
hříbátek. Druhotinou Velbloud v kupce sena se
roku 1993 neodmlčela, naopak silným hlasem
a pevnou vůlí tmelí šiky svých mladších kolegů
v Ason-klubu. Nezastaví ji ni trny, ni růže, 
které jí  obrazně předáváme. A tak to má být.

(red.) 

Jarní jubilanti

hazov z funkce technika Pozemních staveb,
tajná směrnice o mzdovém stropu pro ty, kteří
protestovali proti okupaci země vojsky
Varšavské smlouvy a jiná opatření husákovské
normalizace, jako zákaz studia pro všechny
děti postižených. Tyto životní osudy ovlivnily
i jeho literární tvorbu. Začíná pracovat na
rozsáhlé třídílné epopeji: nejprve Šumavská
anabáze, pojednávající o životě malé, odlou-
čené vojenské pracovní  jednotky znormalizo-
vané armády, dále Stíny naděje, jejichž obsa-
hem je vykreslení hlavních postav v období
normalizace s bohatým popisem událostí
v Plzni, cenných již svou historickou hodno-
tou. Jeho literární pohled se záměrně zabývá
osudy prostých lidí, včetně Romů, jak se v této
sociální skupině, v jejím myšlení odráží uzlové
společensko-politické události té doby, na
rozdíl od převážně disidentské literatury, 
uplatňující své intelektuálské vidění světa.
Třetí díl zůstal jen torzem. Snažil se o zachycení

událostí v Plzni, jak se odrazily po roce 1989
v chování a jednání hlavních osob trilogie. Již
se nedozvíme, jakými cestami se ubíraly románové
postavy. Jak se mi svěřil několik měsíců před
svou smrtí (zemřel 28. března), byl silně roz-
čarován z dosavadního vývoje demokracie
u nás. Ale není otázka existenciální, jejímž ry-
sem je stále rychlejší střídání iluzí s deziluze-
mi, jedním z hlavních symptomů dnešní doby?
A lze nacházet východisko z této duchovní krize
v odklonu literatury od palčivých bolestí doby
v uzavírání se do věže ze slonoviny? Idea neusku-
tečnitelné, zdeformované rovnosti byla dnes
nahrazena absolutizací ideje volnosti - svobody.
Není přece ale možné s ní zacházet i za pomoci
světových médií a zbraní silnějšího jako s prosti-
tutkou jen proto, že jsme si ji dobře podplatili.

Jaroslav Šťastný nám žijícím bude při hle-
dání odpovědí na tyto otázky chybět. Tak od-
cházejí přátelé!

Miroslav Dekař

Letošní dvojí výročí spisovatele Šumavy,
Karla Klostermanna, bude jistě v mnoha smě-

rech inspirativní. S dobrým nápadem přišli
plzeňští výtvarníci, kteří v Galerii Jiřího Trnky

V ráji šumavském



Zpětné zrcátko 27

uspořádali malou výtvarnou poctu Kloster-
mannovi. Dlužno dodat, že plzeňské prostředí
bylo romanopisci blízké: v letech 1873-1908
působil na zdejší německé reálce jako profe-
sor němčiny a francouzštiny a v Plzni je rovněž 
pohřben.

Proslavil se především trojicí románů: Ze
světa lesních samot, Kam spějí děti a V ráji
šumavském. Jak napsal v úvodním slově do
katalogu Bronislav Losenický, výstava nikoli
náhodou nese titul Klostermannova románu
V ráji šumavském, neboť "v některých částech
tohoto díla máte pocit, jako by spisovatel sám
vzal místo pera do rukou štětec a paletu s bo-
hatstvím tónů a nedával malířům šanci
soupeřit s výrazovými prostředky obraznosti
hýřící barvami". Ostatně posuďte sami podle
úryvku z výše uvedeného románu:

"...v temnou čerň jehličnatého lesu mísí se
bělavé, sytě zeleným mechem potažené kmeny
buků, jejichž listy se rdí všemi odstíny červeně,
planou ohněm, skví se nachem, přebíhají tu
v ladná růžová světla, onde v sytě bronzové
stíny, hrozny jeřábů se lesknou nevýslovně
krásným šarlatem, bobule lesního bezu hoří

jako doutnající uhlí, listí javorů přioděje se
zářící žlutí, bělají se břízy, tráva tu žloutne,
onde se ještě zelená jako jasný brčál, a přesto
přese vše se rozprostírá lehounký modrý závoj,
houstnoucí ve výšinách do fialova, splývající
s blankytem nebeským, s šedými parami, jež
tiše krouží po kraji obzoru."

Výstavu plzeňských výtvarníků mohou zá-
jemci zhlédnout od 1. května do 8. června na
radnici v Kašperských Horách a  pak od 
17. června do 3. srpna na zámku ve Štěkni,
kde spisovatel zemřel. Tam ve spolupráci se
Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích
chystají vzpomínku a přednášky o Kloster-
mannovi. Spisovatel Šumavy má určitě co 
říci i dnešním čtenářům (důkazem je mj. me-
zinárodní sympozium v Sušici před pěti lety).
Stále objevuje kouzlo a krásy šumavské
přírody, stejně jako nevšedním způsobem
zachytil osudy šumavského lidu. To byl ostatně
jeden z důvodů, proč se občanské sdružení
Karel Klostermann rozhodlo letos 24. května
otevřít novou expozici K. Klostermanna na
Březníku.

Ivan Nikl 

V Polanově síni byla 6. března inscenována
"částečně vzdělávací minikomedie" Jany
Horákové "Magdaléna - dobrá, milá?". Jak
vtipný název naznačuje, jde o Magdalénu
Dobromilu Rettigovou (1785-1845), autorku
doby českého národního obrození, která se
nejvíce proslavila Domácí kuchařkou z roku
1826, ale napsala také řadu sentimentálních,
vlasteneckých, naučných a výchovných
povídek a dramat, především pro dívky
a hospodyňky. Svým dílem představuje dobový
biedermeier. Z našeho regionálního hlediska
je zajímavé, že chodila do školy v Plzni, žila
pak na různých místech, mimo Prahu na-
posledy v Litomyšli. V dramatu ji zvěčnil
i Alois Jirásek.

V inscenaci byl vystižen biedermeierovský
dobový kolorit a styl, ušlechtilé, ale i mile
naivní výchovné a vzdělávací úsilí spisovatelči-
no. Hereckých rolí, komponovaných jako men-
torské rady učitelky-poučovatelky a vychova-
telky, adresovaných mladé generaci dívčí,
s dobově chápanými a přijímanými podněty,
až k rozpustile zvídavým a těžko akceptovatel-
ným postojům a reakcím  dnešní dívčí genera-
ce, se herecky zhostily Ludmila Bednářová
a Romana Neumannová a  pěvecky také 
(v hlavní roli) Jitka Kubištová. Představení
bylo součástí letošních Smetanovských dnů
a stalo se milým návratem do poklidného a idy-
lického světa M. D. Rettigové a biedermeieru.

Bohumil Jirásek

Vzpomínka na M. D. Rettigovou
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Že by Plž také mlžil? A je to otázka básnic-
ká, či řečnická, či otázka vůbec?

Otázky vůbec se právě všechno týká.
Ibis, redibis non morieris in bello (Půjdeš,

vrátíš se ne zemřeš ve válce). Klasická ukázka
pythického výroku, který si každý může vyklá-
dat, jak chce. Alespoň v latině, kde zápor
"non" lze gramaticky i logicky vztahovat jak 
k redibis (s výsledným významem "nevrátíš se,
zemřeš ve válce), tak i k "morieris in bello"
(což znamená "vrátíš se, nezemřeš ve válce").

Jak se tahle šaráda vztahuje k otázce, tedy
k otázce vůbec?

To je právě ta otázka.
Napsal jsem větu: "Na otázku vůbec není

odpověď dána, a pokud ano, nikdo si není jist
její pravdivostí." Vztahuje se slovo vůbec k poj-
mu otázka a tvoří spolu s ním výsledný pojem
"otázka vůbec" (jemuž odpovídá - vědecky
řečeno - množina všech možných otázek)?
Anebo se vztahuje k slovesu "není" a podtrhuje
celkové kategorické vyznění záporu?

První alternativě nasvědčuje opětovné užití
pojmu "otázka vůbec" v závěrečné otázce
učeného hádání uveřejněného v třetím letošním
čísle Plže. Druhé alternativě nasvědčuje... Nu,

Zamlžení v Plži aneb Učené hádání 
pro učence na pokračování

Kulturních časopisů je v České republice
stále ještě málo. Abych byl přesný - nestran-
ných kulturních časopisů. Mám na mysli
především jejich politickou vyhraněnost, která
s kulturou nemá mnoho společného.
Alternativní a esoterické plátky vedou urputné
bitvy se státem podporovanými médii, jedni
plivou na druhé, a pokud není umělec na té
"správné" straně, ztrácí šanci na otištění.
Přesto se i na našem kulturním kolbišti občas
objeví časopis nebo noviny, kterým jde
skutečně jen o kulturu. Mezi takové patří
i Labyrint revue, která se před nedávnem
znovu objevila na pultech novinových stánků
a knihkupectví.

Letošní číslo je možné hodnotit velice klad-
ně. Mezi opravdové zajímavosti patří
rozhovory - jeden se spisovatelem Lubomírem
Martínkem, kterého snad už nemusíme před-
stavovat, a druhý s americkým spisovatelem
a publicistou Gorem Vidalem, který mluví
o současných problémech v USA a v žádné
z odpovědí si nezapomene rýpnout do americ-
ké vlády.

K tradičně kvalitní části Labyrint revue patří
i recenze, které tu však neplní roli pouze kritic-
kou, ale i informativní. Za zmínku rozhodně 

stojí recenze šéfredaktora nakladatelství Odeon
Jindřicha Jůzla, týkající se románu Michala
Viewegha Báječná léta s Klausem. Čtenářově
pozornosti by též neměly uniknout recenze na
knihu Petry Hůlové Paměť mojí babičce, která
by si ovšem zasloužila i druhý pohled, dále re-
cenze Aleše Knappa na publikaci známého kri-
tika Jiřího Peňáse.

Poněkud slabší částí je rubrika povídek, 
která je oproti dřívějším ročníkům o něco
chudší na jména. Ale i zde si mnozí najdou
svoji krevní skupinu a je jistě třeba dávat šan-
ci mladým autorům, kteří se v literárním světě
teprve rozkoukávají.

Ostatní rubriky (film, divadlo) si stále drží
svůj standard, takže snad jediná výtka, kterou
bych rád vzkázal šéfredaktorovi Joachimovi
Dvořákovi, se týká výtvarného umění. Kon-
ceptuální umění a moderní abstrakce mezi
výtvarné směry patří, ale nejsou to jediné, co
v dnešní době vzniká, proto by stálo za to sáh-
nout hlouběji a nenechávat se strhnout pouze
současným trendem.

Jinak  mohu nové číslo Labyrint revue vřele
doporučit. A vydavatelům popřát mnoho štěstí
do jejich budoucí práce.

Jiří Andrle

Nová Labyrint revue
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Několik nadšenců z řad umělců různých
spolků se z prvotního impulsu dnes již zes-
nulého spisovatele Jaroslava Štrunce sešlo
a vypustilo do světa své myšlenky. Tak vznikl
čtvrtletník Spektrum s podtitulem zrcadlení
plzeňské kultury, jehož hluboký umělecký i lid-
ský záběr byl po dlouhá léta jen zbožným
přáním v představách kulturní veřejnosti. Ač
byl doručen do rukou nejpovolanějších, zůstal
téměř bez odezvy. A to i přesto, že první číslo
bylo zdarma. Co víc se dá udělat, když časopis
nemá obvyklou redakci a pracuje pouze na
bázi dobrovolné redakční rady, která se vedle
kvalitního obsahu a formy pokouší zajistit
ještě distribuci.

I přesto se členové redakční rady, mezi něž
patří např. její předseda, spisovatel František
Spurný, literární vědec doc. dr. Viktor Viktora
a mnozí další známí i méně známí aktivisté
plzeňské kultury, tak lehce nevzdávají.

(z Domažlického deníku)

"Časopis neměl pro svou činnost příliš
příznivých podmínek. Plzeň může stěží posky-
tovat dostatečné odborné zázemí ochotné
spolupracovat. Pro zamýšlené záměry by bylo
třeba alespoň kolem osmi desítek autorů.
Publikovalo jich čtyřicet sedm, pravidelněji
patnáct. Čtvrtletní periodicita nemohla zajis-
tit pohotovou ani analytickou reakci na všech-
ny kulturní události, navíc bylo třeba sledovat,
aby nedocházelo k duplicitě s recenzemi uveřej-
ňovanými v Plzeňském deníku, kam téměř
všichni autoři Spektra přispívali. Ostatně
Plzeňský deník ani další regionální redakce
neměly zájem o činnosti časopisu referovat."

Redakce možná ne. Já ano. Tudíž si svojí

reakcí na článek Viktora Viktory "Ohlédnutí za
časopisem Spektrum", uveřejněný ve 2. čísle 
2. ročníku Plže, dovolím autorovi oponovat.
Vím, je to troufalé, ale stejně... 

Možná právě proto, že mé jméno pod
příspěvkem v regionálním deníku není nikterak
zvučné, nevšiml si Viktor Viktora, že v Doma-
žlickém deníku vyšel článek Spektrum nenad-
chlo. Překvapilo mne, že velmi málo sečtělých
a vzdělaných lidí z mého okolí má pramalé
povědomí o kvalitním a přehledném kultur-
ním občasníku, jenž vycházel a nebyl nikte-
rak drahý (na rozdíl od některých dalších, 
které však čekal mnohem rychlejší zánik: 
za všechny uvedu Neon aneb Časopis pro 
kulturu).

Snažila jsem se tedy, aby alespoň studenti
domažlického gymnázia měli šanci prohléd-
nout si ho. Kdo měl zájem, každé číslo si mohl
prolistovat a pročíst. Díky zdejší profesorce
českého jazyka pí Štenglové, která podpořila
mou snahu, se škola stala pravidelným
odběratelem Spektra.

Zda byl mezi žáky o časopis zájem či nikoli,
jsem nikdy nezjišťovala. Já osobně jsem moc
ráda, že mi rukama prošla alespoň některá
čísla a že mi bylo umožněno v něm dokonce
publikovat.

Je skutečně velká škoda, že Spektrum aneb
Zrcadlení plzeňské kultury zaniklo.

"Konec Spektra potvrdil jednu z plzeňských
tradic - po vzniku něčeho nového, nezvyklého
následuje stagnace a poslední výdech."

V tom musím s Viktorem Viktorou souhla-
sit. Bohužel není tomu tak pouze v Plzni, ale
i hu nás na Chodsku.

Simona Váchalová   

Spektrum nenadchlo?

tu druhou zvolil Plž. Jak a kterak? Tím, že pře-
hodil a domněle spravil slovosled. Takže věta
pak zní: "Na otázku není vůbec odpověď dá-
na..." a má jednoznačný, jenže autorem
naneštěstí nezamýšlený smysl, který postrádá
návaznost na autorovo pře-pečlivé školometské
třídění a oslabuje závěrečnou pointu.

Takže kdo vlastně mlží? Autor, když píše

pythicky interpretovatelné věty, anebo Plž,
když toto mlžení odstraňuje, ale zamlžuje zase
něco jiného?

Karel Pexidr

Drahý pane Pexidře,
Plž nikdy nemlží, Plž někdy plží. Ale nerad!

Redakce



Jak se do literární kultury volá, tak se z ní
ozývá: sotva začal vycházet měsíčník Plzeňský
literární život neboli Plž, neuplynulo mnoho
času a v Liberci se (po efemerní existenci
spisovatelského almanachu Notes: vyšla pouze
dvě čísla!) objevilo nové literární periodikum.
Jak se ale jmenuje? Na obálce totiž čteme
název SvětLIK (s podtitulem Svět libereckých
knihoven), ale dole na obálce a na rubu obálky
aj. se píše o Světlíku. Časopis, který nemá nic
společného s humoristou Eduardem Svět-
líkem, má od března vycházet dvouměsíčně,
jak vyplývá i z prohlášení Kruhu autorů
Librecka v čele s prozaikem Ottou Hejnicem.
Poté se dovídáme, že spoluvydavatelem ča-
sopisu je Krajská knihovna v Liberci (správně:
Krajská vědecká knihovna v Liberci).
Šéfredaktora asi Světlík nemá, v čísle aspoň
není uveden, zato editorem je prozaik Jan 
Šebelka, který své knihy vydává v nakladatel-
ství Erika a nyní se představuje i jako tvůrce
krkonošských pohádek. Je to však editorův
úmysl či náhoda, že "Kruh autorů Liberecka"
má rubriku rezervovanou pro "Kruh libe-
reckých autorů"? Světlík čítá 46 stran, třeti-
na rozsahu patří knihovnám a knihovní-
kům, zbytek zaplňují literární příspěvky: 
introspektivní texty výtvarníka Josefa Krále,
Otto Hejnic otiskl ukázku z příběhu o "citově
nezainteresované" Ivaně, jiná ukázka pochází
z přeložené prózy Isy Engelmann, která dět-
ství prožila pod Ještědem, dále stať literární
historičky a tč. také nakladatelky Evy Kou-
delkové o Krakonošovi, pohádka Jana Šebelky
- a básně nestora libereckých spisovatelů
Ludvíka Středy, s nímž Světlík otiskl i roz-
hovor. Básník v něm konfúzně volá po zno-
vuzavedení systému oficiálních lektorů, díky
nimž prý do 1989 "nevycházely průšvihy" a sí-
to Karla Sýse bylo "zárukou kvality". Uf!
Průšvihy vycházely stejně, hověl si průměr 
- a že Středa neřekne, kolik kvalitní poezie
kvůli vyvoleným drábům lektorům nesmělo
vyjít a jak básníci čekali na vydání knihy 

i dvacet let! Zmínku si zaslouží texty z místní
líhně Literárního klubu při KVK. Rubrika
Svět kritického myšlení sestává z jedné di-
vadelní recenze (od Jiřího Janáčka). Podle 
editora má Světlík přesvědčit veřejnost, že 
"v Libereckém kraji žije a tvoří dost zajímavých
a inspirujících osobností". Nechť s chvályhod-
nou euforií a energií časopis vydrží co nejdéle!

Nově zvolená Rada Obce spisovatelů,
řízená prozaikem Ivanem Binarem, má doza-
jista dostatek dobrých úmyslů, jak vybřednout
ze všech problémů, s nimiž se potýkala už
předchozí Rada, občas však podléhá pokušení
ony dobré úmysly nasměrovat rovnou do
pekla. Z řad Rady totiž vyrašil nehorázný
požadavek: Zrušte pobočky! Resp. nikoli
pobočky, někdejší krajské pobočky Obec nemá
ani nespravuje, nýbrž tzv. detašovaná praco-
viště, mj. v Plzni, v níž Obec spisovatelů platí
jednu pracovní sílu (chudě!) a provoz
kanceláře. Středisko západočeských spiso-
vatelů si jinak hospodaří samo, má svou
právní subjektivitu, pouze dostává od Obce
zmíněný příspěvek. Činily-li výdaje Obce
v loňském roce skoro tři miliony korun (!!),
příspěvek Plzni čítá méně než sedmnáctinu
z této částky. Zruší-li se příspěvek Středisku,
šetří se na správném místě? Nepodřezává se
tím větev "pobočce", která pracuje přinej-
menším stejně čile jako jiné, ne-li ještě víc,
vezmeme-li v úvahu konkrétní akce, literární
večery, pěknou řádku vydaných knih a spoluvy-
davatelství měsíčníku Plž? Na vydávání Plže
nemá Středisko dost financí, leč i Obec spiso-
vatelů nedává na Plže ani troník. Čili:
funkcionáři v centru mají mít dosti financí na
své funkcionaření, zatímco "periferie" ať se
o sebe postará, jak umí a jak svede: tzv. šetření
má jít na konto Brna, Ostravy a Plzně: všude
tam, kde se něco děje. A nejvíc v Radě brojí
proti "pobočkám" ti, kdo se těší z mastných
platů a nepatří k spisovatelské, tedy literárně
kumštýřské branži...

Vladimír Novotný

"Jak se do literární kultury volá..."
Pár kaněk z parkánu30



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

William Shakespeare: Sonety
v interpretaci Blanky Hejtmánkové
klavírní doprovod: Pavel Chaloupka

Titus Petronius 
- Soudce krásy v Neronově Římě
další díl cyklu Antická literatura připravila a uvádí 
Ilona Gruberová

Velký vodní tulák Ota Pavel
účinkují: Jiří Hlobil a Lenka Krejčíková
hudba a zpěv: Vlaďka Bauerová a Václav Greif

Poetismus
6. díl cyklu Klasičtí básníci
účinkují: Viktor Viktora, Blanka Hejtmánková, 
Václav Malina a Jiří Hlobil

Připravujeme na červen:

Film a literatura II.
průvodcem světem filmu a literatury je Jiří Staněk

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně,
autorská čtení s podporou Nadace Českého literárního fondu.

7. 5. - 19.00

21. 5. - 19.00

28. 5. - 19.00

4. 6. - 19.00

14. 5. - 19.00
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Autoři Plže č. 532

JIŘÍ ANDRLE
Narozen 1982 v Plzni. Po maturitě na Církevním
gymnáziu studuje na Literární akademii v Praze; je
činný též jako publicista.

MIROSLAV DEKAŘ
Narozen 1929 ve Vacenovicích (okr. Hodonín).
Dálkově studoval Institut osvěty a novinářství
a pak sociologii kultury na UK. Po r. 1969 pracoval
jako topič a dělník. Publikuje v tisku, r. 2000 ve
Spektru vyšla jeho studie Demokratický model kul-
tury. Žije v Plzni.

FRANTIŠEK FABIAN
Narozen 1929 v Plzni (zemřel 2002). Studoval PF
v Plzni a Vysokou školu pedagogickou v Praze, od
roku 1960 do roku 1968 pracoval jako redaktor
v Čs. rozhlase v Plzni, kam se v r. 1990 vrátil a do
roku 1992 jej řídil. Publikoval ve sbornících
Střediska západočeských spisovatelů,  je autorem
scénářů rozhlasových pořadů, letos mu vyšla
posmrtně kniha Fejetony.

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. Je stálým spolupracovníkem
Plže, kde připravuje rubriku Triko paní Ivany.
V roce 2001 vydal prózu Smí zůstat, Kynžvart. Žije
a pracuje ve Starém Plzenci.

HANA GERZANICOVÁ
Narozena 1928 v Plzni. Před dokončením studií
Filosofické fakulty UK (literární věda) v roce 1950
emigrovala a do roku 1990 žila v Austrálii, kde pů-
sobila jako učitelka a začala psát poezii. Od roku
1999 žije trvale v Plzni.

JOSEF HRUBÝ
Narozen 1932 v Černěticích u Volyně, studoval ve
Vimperku, od r. 1959 pracoval v Plzni. Po r. 1969
nesměl publikovat. Je autorem řady básnických 
sbírek (Ve jménu lásky, lodí a ryb,  Za pět peněz 
klíč, Yorick, Znamení býka aj.) Je laureátem Ceny
Bohumila Polana.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1932 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na PF ZČU. Vedle
odborných monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše
i beletrii.

KATEŘINA KOVÁČOVÁ
Narozena 1982 v Příbrami. Studuje na UJEP v Ústí
nad Labem. Její práce byly oceněny v soutěži
Hořovice Václava Hraběte (2000). Publikovala
v Psím vínu a v almanachu Denní hvězdy noční 
ptáci. Získala čestné uznání na Literárním
Varnsdorfu 2002.

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ
Narozena 1949 v Plzni. Absolvovala PF v Plzni, kde

od r. 1973 působí. Specializuje se na teorii literatu-
ry a didaktiku literární výchovy. V recenzní činnosti
se věnuje loutkovému divadlu v Plzni.

IVAN NIKL
Narozen  1955 v Klatovech. Vystudoval PF ZČU
v Plzni a FF UJEP v Brně (obor literární věda) a na
FF UP v Olomouci žurnalistiku. Pracuje na
Krajském úřadě v Plzni. Žije v Bezděkově u Klatov.  

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Věnuje se literární kritice
a historii. Pracoval v nakladatelství Odeon a Ústa-
vu pro českou literaturu AV ČR, od r. 1999 působí
na PF ZČU v Plzni.

KAREL PEXIDR
Narozen 1929 v Praze. Původním povoláním
právník, pohybuje se téměř ve všech oblastech
umění - je hudebním skladatelem, ale také bás-
níkem a prozaikem.

PAVLA PŘESLIČKOVÁ
Narozena 1982 ve Strakonicích. Studuje na PF
ZČU (obor čeština-angličtina). Píše básně a krátké
prózy. V edici Malých knížek Ason-klubu vydala 
sbírku Mazlíčci jeho (2002).

JAN SOJKA
Narozen 1973 v Plzni. Vystudoval PF ZČU (obor
český jazyk-dějepis), nyní působí jako učitel na
strojnické průmyslovce. Píše básně a divadelní hry.
V ason-klubí edici Malé knížky vydal sbírky
Bludiště snů a Tři cesty, vlastním nákladem sbírku
Jazyk nad vodou (2001). Je členem neprofesionál-
ního souboru Antidivadlo, pro nějž píše scénáře
spolu s Davidem Charvátem.

LADISLAV SOLDÁN
Narozen 1938 v Brně. Zpočátku pedagog, pak ředi-
tel Okresního vlastivědného muzea v Blansku,
v letech 1977-1991 vědecký pracovník ÚČL AV
v Brně, od r. 1991 přednáší na Slezské univerzitě.
Vydal monografii J. Hašek (1982), zabývá se mj.
i Katolickou modernou.

SIMONA VÁCHALOVÁ
Narozena 1981 v Domažlicích. Studovala FHS
a PF ZČU v Plzni, studia prozatím přerušila. Píše
poezii, prózu a drobnou publicistiku, přispívala do
regionálního tisku a ostravského časopisu MišMaš.
V Domažlicích organizuje autorská čtení místních
mladých literátů.

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na UK vystudoval český
jazyk a dějepis, od r. 1968 působí na PF ZČU.
Zabývá se starší českou literaturou, věnuje se di-
vadelní kritice. Vydal Kapitoly o literární Plzni I.,
II., (1988, 1990) a Záblesky renesance (2002).



Vychází za přispění Města Plzně, Ministerstva kultury České republiky 
a Nadace Českého literárního fondu

V příštím Plži mj. čtěte:

Portrét Plže: Luboš Vinš

Fejeton Bohumila Jiráska

Ivo Fencl: John Buchan

Poezie Tomáše Kůse a Kristýny Kracíkové

Z redakční pošty:

Lopata v trávě

rzí jenom drží,

celá je zespodu

pokryta PLŽi.

Polez ven, PLŽi,

polez jen nahoru,

když ti chce úředník 

zprzniti kulturu.

Pozdvihni praporec

Žižkou zde ztracený,

tvůj boj za správnou věc

občané ocení!

M. K.


