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Editorial

Plž čili Plzeňský literární život se tuze těší na brzké ju-
bileum: jeho příští číslo, tj. letní dvojčíslo, bude od loňského
počátku časopisu již desáté, tudíž veskrze jubilejní. Prozatím
však máte před sebou letošní červnové neboli šesté číslo, a snad
také v něm máme co nabídnout. Někteří autoři k Plži už
neodmyslitelně, anebo bezmála neodmyslitelně patří (I. Fencl,
B. Jirásek, V. Viktora), jiní na naše plží stránky zavítali z růz-
ných končin. Například věhlasný básník Roman Szpuk zde
složil laudatio k poctě blatenského literáta Luboše Vinše, je-
muž je věnován nejnovější Portrét Plže, zatímco výtvarný
umělec Karel Adamus, žijící na severní Moravě (ostatně
právě vystavující v Galerii města Plzně, tj. ve svém rodném
městě), se představuje jako autor působivých taoistických
meditací a podobenství. Leckteří tvůrci však v tomto čísle
Plže debutují či téměř debutují, ať jde o prozaika Milana
Čechuru, o známého plzeňského výtvarníka Tomáše Kůse,
o mladou básnířku Kristýnu Kracíkovou nebo (v rubrice
Vetřelec Plže) o teprve čtrnáctiletého pisatele písňových textů
Jiřího Žáka ze vzdáleného Zlínska. Poprvé se na "bílých"
stránkách Plže objevuje také příspěvek Vladislava Hřebíčka,
i když tentokrát ještě nejde o autorovu báseň, nýbrž o subtilní
vyznavačský postesk za zesnulým básníkem Josefem Hráchem.
Uveřejňujeme také závěrečnou část vzpomínky Františka
Fabiana (z umělcovy pozůstalosti).

Škarohlídi mají vždycky pravdu, v předvečer desátého ju-
bilejního čísla Plže se však ukazuje, že škarohlídi, kteří zasvě-
ceně prorokovali, že se v Plzni literární časopis nedá dělat
a nemá šanci na existenci, zatím rozhodně pravdu nemají.
Ukázalo se, že také v Plzni nebo právě v Plzni se takový ča-
sopis jistěže dělat dá, že má dostatečné zázemí a solidní per-
spektivu, těší se porozumění kulturních institucí města, jakož
i z podpory kulturní veřejnosti (a v neposlední řadě též
celorepublikových institucí - Ministerstva kultury ČR
a Českého literárního fondu). Na druhé straně Plž pořád
vzniká "na koleně", v euforii, která může připomínat euforii
národních buditelů, jenže nesměřuje k hvězdným výšinám,
nýbrž ke každodenní literární práci. Držte nám palce!

Vladimír Novotný 
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"Připadám si jako postřelený Fénix znovu
a znovu padající do popela, ke katarzi ne-
dochází." To jsou slova básníka Luboše Vinše,
pro nějž se poezie stává především výzvou
k utkání se sebou samým. Takto přijímaná
pomáhá mu odolávat stavu duše, v němž "spa-
sitelné pravdy neexistují", kde "jsme jenom
my, vystaveni pochybnostem a vichru shůry".
Poezii jako estetickou záležitost ponechává
tento se svým zlým andělem zápasící tvůrce
jiným, Štěstěnou navštíveným. Luboš Vinš
mohl by opakovat s Beethovenem: "Pro mě
není štěstí v tomto světě."

Vidím před sebou básníka samotáře,
básníka nepochopeného, o němž petrovská vy-
davatelská oficína prohlásí: "Nic natolik po-
zoruhodného, aby to stálo za vydání." Chce se
mi namítnout: Nic natolik senzačního. Neboť
ani umění se v dnešní době nevyhne oné ubohé
snaze po zviditelnění. Luboš Vinš je však nato-
lik básníkem, aby se dokázal "na slávu vyblít",
jak trefně podotýká Halas o Rimbaudovi.
Úkolem básníka je nepoměrně více, než
veršování a postávání u dveří nakladatelů.
Dante sám ukázal v osobě Vergilia, co od
skutečného básníka čeká, totiž průvodcovství
do pekel.

Ani Luboš čtenáře příliš nešetří. Jeho
peklo však nesvádí kamsi do inferna, spíše se
dává poznat v podobě slepých uliček, jež na-
bízejí neomalení "lovci duší". Dlužno říci, že

ono sebepoznání, které o sebe usiluje jako
nepřítel, ono vystavení se pochybnostem ve
"stánku tolikerých úzkostí" prostupuje jako
úděl každého osamělého tvůrčího ducha. Mezi
ně přirozeně počítám i Luboše. Jeho skrytou,
věčně dílo oživující metodou je především
důsledná neschopnost nechat všemu volný
průběh. On nezapisuje děje ve svém nitru tak,
jak přicházejí, spíše se staví jak kámen do
proudu života a nechá krůpěje vysoko vystřiko-
vat do všech stran, než aby se položil do
samotného toku. Sotva kdy bude hotov sám se
sebou, a pokud se podepisuje pod své básně,
tak nikdy ne proto, že jsou pro něj vyřešenou
záležitostí. 

Zdá se, že Luboš vyhledává, ne, spíše že
nemá zbytí, nežli žít nad propastí. Táhne ho to
do "temného víru/ pozbývání". Život i tvorba
je pro něj příležitostí k nastavení vlastní exis-
tence, k cestě až na sám její okraj, kde jedině
může nalézt smysl svého pobytu "pod klenba-
mi lebek/ kde očazené fresky/ skrytých perel/
třeští". Luboš poznává, jak těžké je ovládnout
se na těchto místech katarze - ale skutečné
katarze, ne té stylizované a k jakémusi vytr-
žení abstraktní ctnosti směřující: "Možná už
jsem ti psal, jak jsem se ztratil slovům, jak
jsem nemohl vůbec mluvit. To už byl kousíček.
A pak adios. Vyletím jako roleta za obzor…"

Roman Szpuk
(redakčně kráceno)

VinšLuboš
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(Půjdeš-li ohněm, vodou, půjdeš-li přes
propast, já budu s tebou!)

I.
uchopen silnou rukou

sestupuji dolů
do tříště beznaděje

padám do sítě
prvotních zvuků
beze slov a sebe
do temného víru 

pozbývání

bolestivým okem 
nahlížím tam
kde naskakují

červeno žluto modré
indiánské mozaiky

bubliny stoupají vzhůru
zachytávají se

na ostrůvcích hlohů

skleněná tráva
ostřím o sebe bije

bezradně motám se krajinou
větrem zahnaného listí

kočírován strachem že ztratím vše

kterak rozehnat duchy
co na skle srážejí se

jak vyhnout se sekerám
jež tupými údery

vykonávají svoji mstu?

ale cožpak by za mne
mohl nastavit krk jiný?

II.
za poklidného večera

vedou mne kamsi

jdeme mlčící alejí
kamenní andělé 

ne a ne vzlétnout

kroky vrávorající
v prostorných chrámech 

nikdo neví
jak silné je lano

napjaté nad propastí 

jdeme divokou řekou
co pluje do neznáma
pod klenbami lebek 
kde očazené fresky

skrytých perel
třeští

jenom pomalu
běsíci moji

však přijde čas

v dálce buší stroje
neviditelných spoust

jež Merlin
zapomněl vypnout

strážcové polichoceně naslouchají
projíždí mnou hrůza

cožpak vědí kam jdeme?

nebe a moře
moře a nebe

škrtají o sebe požár 

držíme se za ruce jako milenci
ne oni mne, ale já vedu je!

a neptají se na nic, vůbec na nic!

Všecky krásy světa
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Bohumil Jirásek

V červnu
se červenám

Stále si uvědomuji sepětí člověka
s přírodou, to znamená s prostředím rost-
linným i živočišným, s přírodními živly
a jinými problémy - vodou, ohněm, větrem,
magnetismem atd. Stále mě prostupuje vě-
domí sepětí s ročními obdobími, a proto
i návaznost na atmosféru každého měsíce.

Teď tedy máme červen. Červenají se
třešně, jahody, ale červenám se i já. Byl
jsem vždycky stydlivý, a tak jsem se červe-
nal. S přibývajícími léty to snad dovedu
trochu maskovat, a  snažím se nečervenat,
i když se stydím. Dělám otrlého a odváž-
ného, ale všichni můj podfuk rychle
odhalí, zvláště ženy. A to mě nejvíc štve.
Nemám šanci zahrát si na světáka, machra,
proto jsem často naštván sám na sebe, jaký
jsem nekňuba, a především že se to na mně
pozná, i když to budu skrývat.

Tím jsem se přiznal, že se nerad stydím,
ale také se nerad stydím za sebe, nebo i za
někoho jiného. Dá se mnohé dělat, aby-
chom se nestyděli za sebe: chovat se slušně
k lidem, zvířatům i k přírodě. Dokonce
myslím, že jsem se to do značné míry
naučil. Ještě jsem se však neodnaučil sty-
dět se za někoho nebo za něco. Celý život
se laskám se svou mateřštinou a děkuji za
dar, že mi to bylo umožněno. Celý život
svou hříšnou duši kultivuji krásnou litera-
turou, jak se dříve tak hezky říkávalo
beletrii, próze, dramatu, ale samozřejmě

i poezii, která většinou chce být trestí této
krásy. A proto se nenápadně prodírám
k podstatě věci. Trápí mě časté mrzačení
mateřštiny, jazyka, který mám rád i proto,
že mě jej naučila maminka. Mnozí lidé se
už stydí mluvit správnou češtinou, aby
nevypadali škrobeně, a také aby se přiblí-
žili k lidu. Máme ještě češtinu spisovnou
a nespisovnou, kterou si pak pečlivě
třídíme dále, např. na hovorovou, obec-
nou, na slang, argot, jazyk ležérní aro-
gance, hulvátství atd. Mám  pokračovat?

Zamýšlím se i nad různými módními
vlnami. Jsme národ uprostřed Evropy,
a tak jsme se naučili chytat moudrosti zle-
va i zprava. Pokud tím jazyk obohacujeme,
nic proti tomu. Ale pokud ho ochuzujeme?

Nedávno jsem slyšel názor Alexandra
Tomského, člověka jistě moudrého a zna-
lého světa, který jako exulant měl k svě-
toobčanství blízko a neutápěl se v nějakém
českém provincionalismu. Vyjádřil se
k jednomu aktuálnímu a módnímu pro-
blému: k přechylování vlastních jmen
v ženském rodu, tedy pan Novák - paní
Nováková. Módní trend směřuje k psaní
paní Novák. Leckdes ve světě to mají také
tak. Ale Tomský se vyjádřil v tom smyslu,
že za takovou módou je příslovečná česká
blbost, která se zříká bohatství, které má
náš jazyk. Nebo je to součást naší svě-
tovosti a důkaz, že patříme do Evropy,
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dokonce do Evropské unie? To -ová nemají
ani ve světových jazycích, proč bychom
to měli mít my? Vždyť není jasné, máme-li
to chápat jako přednost, nebo jako nedo-
statek.

Pokud se opravdu pro Čechy a češtinu
vžije tvar a tvor paní Novák, pak budu
muset přiznat, že jsem zapšklý a zápec-
nický konzervativec. Ale to nechci být, tak
raději půjdu radikálně  dále. Co kdyby-
chom emancipovali ženský rod ještě
důsledněji? Dám příklad: pan Slepička
(tady bych emancipoval i mužský rod na
pan Kohout nebo Kohoutek) - paní
Slepička (nebo Slepice, protože je už
velká) - dítě Kuřátko. Nebo:  pan Bejček -
paní Kráva - dítě Telátko.

Nebo: pan Krejčí - paní Švadlena - dítě
Neumí šít. Co tomu říkáte? Také se vám to
líbí?

Nejde mi o nějakou směšnou hyperko-
rektnost. V dětství moje spolužačka, toužíc
upozornit na sebe jako na slečnu, začala
říkat nejen ocet, ostuda, okno proti u nás
užívanému v- na začátku slova, ale čistotně
říkala také oda, odoood, olat, kde zase to 
v- chybělo. Jde mi jen o pramen vody čisté,
za který chci mít i náš jazyk český.

Vzhledem k tomu, že máme věk počí-
tačů, měli bychom se jim přizpůsobit.
Mistr Jan Hus si kdysi vymyslel nabo-
deníčka, háčky a čárky. Co kdybychom je
zase zrušili? Husa snad po staletích bude
katolická církev rehabilitovat, tak co kdy-
bychom něco z jeho vynálezů odbourali?
Nebo to proklínané i, y? Bylo by pak
všechno jednodušší.

Zjednodušovat bych uměl i v jiných
oblastech. Máme moc pádů. Za chvíli
vysvětlím, že je skoro na vymření 5. pád,
ale šel bych ještě dále. Pádové tvary bych

nahradil pořadím slov. Např.: Miluji ženu -
Já milovat žena. Nebo: Žena mě miluje -
Žena milovat já. Nebyla by to radost pro
cizince i pro počítače?

Teď k tomu 5. pádu. Ve škole i na vojně
se nejčastěji "pátým pádem volá" takto:
Novák, ke mně! (Dokonce v rozhlase si je-
den host vymínil, aby nebyl oslovován
5. pádem, ale 1. pádem.) Také by se tím
1. pádem lépe oslovovala "nepřechylo-
vaná"  žena. Lépe mi zní: paní Novák, než
paní Nováku! A tak mě napadá adresovat
zbožné přání na kompetentní místa: 
Ústave pro jazyk český, promluv k duši
národa a zastaň se jeho mateřštiny! Nebo
ho mám zjednodušeně oslovit: Ústave!
Totiž Ústav!

Vážím si všech moudrých kolegů v Ústa-
vu pro jazyk český. Celý život společně
s mými univerzitními profesory kultivovali
mé jazykové cítění a lásku k českému
jazyku. Že nejsem opuštěný a že nejsme
bezmocní? Pomůžete mi v mém hledání?

Leckdo mi možná vytkne, že jsem byl
dnes vážný, pramálo vtipný, nebo že jsem
se odklonil od žánru fejetonu. Nic tako-
vého. Naopak jsem chtěl poukázat na to,
že nechceme být časopisem jen regionálně
izolovaným, ale chceme hledat kontakty
s centrem, se světem, případně i s kos-
mem. A protože se rádi poučujeme ve
světě, jednou na východě, podruhé na zá-
padě, tak skončím optimisticky: Na
shledanou. A trochu si vše počeštím: Do
vidění. Hello. Dovi. He. I to spříznění
s přírodou je dobré: Bú. Čirik. Ihá. Chroch
chroch. Bé. Mé. Že jste mi rozuměli?

A že mi snad nešlo o fejeton? Ale šlo.
Přece jsem se vám už přiznal, že se čer-
venám. A co vy? Červenáte se také - ale-
spoň v červnu?
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Ve sdělitelném
je pravda

v nesdělitelném
cesta

proto jednání
vědění umění

vedou k dokonalosti
ke svrchovanosti však

jedině nejednání
jedině nevědění
jedině neumění

ti kdo umějí
jsou v umění doma

ti kdo neumějí
jsou doma v umění

Sebenepatrnější snaha po vyniknutí
sebenepatrnější touha po uznání

zisku poctách postavení
sebenepatrnější snaha po dokonalosti

sebenepatrnější záměr cíl
sebenepatrnější stopa chtění

a cesta umění se už stala uměním
síla cesty věděním a ty umělcem

dokonalý obraz! skvělá báseň! jedinečná hudba!
není to ta poslední špína za nehty umělce?

Dovršit dílo
to není schopnost
něčeho dosáhnout

něco získat
někým se stát

anebo někam dojít
ale schopnost

jít zpátky
znova a znova se vracet

schopnost vidět
vidět sebe
vidět život
vidět svět

vidět jak se věci mají
odpoutáš-li se od nich

cesta umění je tu pořád
umělci ji však pořád opouštějí

kvůli uměníAd
am

us

Karel

Te
xt

y a
 m

ed
ita

ce
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Spolu s umělcem
Tak jako oslík, který se přidal ke stádu

krav, žene se za nimi a hýká: i já, i já, i já
jsem kráva, zůstává pořád oslem, právě tak
se mnozí lidé přidávají k tomu, kdo jde
cestou umění a opravdu tvoří. Myslí si pak
o sobě: i já, i já sleduji cestu, a přitom se
stávají a zůstávají dál pořád jen a jen 
umělci.

O vnitřním
a vnějším

Mistr Otázka se procházel městem, kde
pobýval u přítele. Toulal se ulicemi,
bloumal v parcích, vysedával u řeky. Až
jednou se znenadání octl na jakési velké
slavnosti, kde za účasti a ovací obrovského
davu nějací znalci vybírali, určovali a vy-
hlašovali nejkrásnější dívky a nejskvělejší
mladé muže světa. Když se mistr Otázka
později vrátil z města domů, vyhledal
všechny své nejkrásnější básně, všechny
své nejskvělejší kresby a spálil je.

Kde a jak
Mistr Slza a mistr Otázka seděli u řeky

a pozorovali dovádějící rybí potěr. "Kde asi
tak mohl vzniknout život?" zamyslil se
mistr Otázka. "Ty to nevíš?" podivil se
mistr Slza. "V bouřkových mracích, přeci,"
dodal. "V bouřkových mracích? A jak?"
chtěl vědět mistr Otázka. "Jak, jak,"
odvětil mistr Slza. "Copak jsi ještě neviděl
bouřku?"

Poprvé do školy
Mistr Řemen zemřel. Když zatloukli

víko, přistoupil k rakvi mistr Slza, sklonil
se a přitiskl k víku ucho. "Co říká?" zeptal
se po chvíli mistr Otázka. Mistr Slza dlou-
ho mlčel. Poté se pomalu vzpřímil, odstou-
pil od rakve a řekl: "Není doma. Někam
jde."

Nic moc
Po deseti letech učení se mistr Otázka

setkal s mistrem Slzou. "Co jsi se naučil za
ta léta?" zeptal se ho mistr Slza. "Nic,"
vyhrkl bezděčně mistr Otázka. "To stačí,"
usmál se mistr Slza, "důležité je naučit se
s tím zacházet stejně dobře jako s něčím."
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Belzebub
Zdálo se, že všichni to brali na vědomí.

Mušky sedaly na chutné předměty.
Mušky také musí jísti,

I zasedly k prostřeným stolům.
Že však mouchy nejsou moudré

A neví nic o pomíjivosti světa
Vznikl při dezertu (prý tam byl)

Spor kvůli nutriční hodnotě snědených krmí.
Hodovníci z jídel, ovoce a zelenin zdvihli hlas

proti hodovníkům z výkalů a hnoje.
Hodovníci z mrtvých těl prohlásili při za

pošetilost.
Ano. A měli pravdu. Jen oni!

O hodnotě tělesných šťáv není pochyb
(ale o kulinárním principu zamřelosti už to

neplatí).
I v tak triviálních událostech, jako je 

klábosení po obědě,
stvrzuje se u nás v Evropě všeobecně 

přijímaná hodnota smrti.

Európa
Na počátku žádné slovo.

V tom prvním sporu o slepici,
co toho jen  Európa vysnila o vysokém světě,

když  ještě drobná zvěř ve věčném létě
si bohovsky žila. No, nevěř, milánku, na iluze.

V hrůzách  v tom  změněném v listí
strachu Palestinců, Cikánů i Kurdů

vypráví báchorky o chlapečkovi,
který byl za dveřmi vždy úžasně hodný.

Vejce na vejci, to nerado stojí.

Mít
Mít

krásná poranění jak šumavské lomy,
starou vápenici a stlaní po králících.

Kočky na dřevnících, prkna ve světnici.
Vyluhovaná a vlažná. A večer vyprávějí strýci

obuté historky a já poslouchající
bosý jsem, a být

chci  navždy.

Pačesy
Tak se to stalo:

V čekárnách najdeš
dobré lidi, kteří vyprávěli, co  se děje,

jak gumuje se ve výkresech, až se z nich ztratí
s krásnými holčičkami chlapečkové nahatí,
jak onehdá nechtěla s námi Andulka hráti
a tak víckrát museli jsme ji za vlasy dráti 

Za ty její pačese, že ona jich nečeše
doposud  nečesaných

Kdo? Já, malý Tomík, a malý  Adam
málo nás na vše strany,

na ty její pačese, že ona je nečeše
vlásky zatím nestříhané voňavé hlavičky

(zůstaň mi ty človíčku, tak zůstaň mi maličký)
u otcova nosu  dál oddechuj již navždycky

zakletý kloučku vůní svých vlasů a z vaničky
vyšplíchni trochu tatínkovi do obličeje

malého na  lež,
na pravdu málo.

(Proč bych se měl do lži vracet, když v ní bylo
mizerně

a hovězí polívčička těch tvých vlasů voní po
vlkoni.)

Tomáš 
Kůs Na počátku žádné s  l  o  v  o
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Silva
Silva stojí v mihotavém schnoucím seně

v štruksových kalhotách a uplé manšestrové
vestě.

Slunce to ví a pálí převelice prudce.
Silva má opálený  cvikl hrudi

mužské jak brus a měkké jak štěně.
Žebřiňák drkotá, krávy zvoní podkovami

v kamenité úvozové cestě.

Ten bůh
Na počátku žádné slovo.

V tom prvním sporu o slepici s vejcem
se Dionýsos  měnil tak rád v koně,

s Próteem však vůbec příbuzenský nebyl.
Naučil lidi  ožralskému spaní a spoustu

dalších nedbalostí,
co jsou výsadami druhu. Na meč napichoval

nejvýš jitrnici a psal jak v runách (text se
nezachoval)

děsně kostrbatě a jen z  nudy. Ale nikde se
v tom najít nedá,

že by učil kohokoliv  taky z nudy střílet 
do lidí.

Vejce na vejci, to nerado stojí.

Úřad
Nejdřív jsem to  nechtěl číst(i),

šlo to ze Správy soukromých životů: 
že k dnešku jsem  jak nula

že včerejšek definitivně mou duši oddělil
od těla.

Vyčíslili, co všechno že bych měl pro to
a proto udělat.

Víme, pisl mne to polekalo, zrovna jsem

dřímal pod buky,
to úřední nesmlouvavé: připraven mám

být, až bez záruky
dodají zítřek, jak by to byla jaká milost, za

níž z ruky
bych jim měl asi nejspíš zobat.

Každopádně do truhly  prý pár kil
mám shodit a  mám chodit denně

v černém a pečlivě oholen,
Né ty ručně šité, nosit jenom papírové boty.

Na stole
že chtějí mít kompletní zprávu, jaká že byla

moje role
v letech, co jsem si svévolně nad normu

nažil. Jak moje mravy,
zásluhy, průsery. No tak lhal jsem jak

ministr vyhýbavých
odpovědí. Pak se to stalo! Osud je totiž velmi

hravý.
Můj dům  ze staré barabizny, šeredné 

zjevení z minula, 
se zgruntu báječně změnil (jak to jen ten

Hospodin udělal?)
v zámek. Já netušil  za mák ani, co taky

můj účet udělá.
To auto je hrad. Mám ženu jak sen a děti

jak cherubíny,
ohoz  jako schwarzenberský kníže, opice

bez kocoviny
a ze všech mých zpatlaných souborů ten

vir smrti smazal stíny.
Bude to tím asi, že  úředně jsem někdo od

kosti jiný -
dík za to soustavné činnosti úřadu 

existenční správy.
Už dva dni  jsem mrtvý a  k tomu jak buk

jsem taky dva dni zdravý.
Zeleňáj sa búčku, kde přibito nic, je ze mě

nenechavý
zloděj zeleného listí.
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Jako každé ráno se batole probudilo
v postýlce. Plné očekávání, co přinese
nastávající den. Protáhlo se, trošku si zazí-
valo a pak se přitáhlo za ohrazení a posta-
vilo se. Zalomcovalo spouštěcí částí
postýlky, jak bylo zvyklé, a čekalo, že se ob-
jeví maminka. Bylo mu trošku, ale jen
trošičku divné, že na sobě nemá pyžámko
jako pokaždé, když vstávalo, ale žádnou
starost mu to nepřidělalo. Tepláčky byly
také pěkné a příjemně hřály. Znovu zatřás-
lo přepážkou, ta najednou povolila a sjela
po kovových držácích asi o půl metru k ze-
mi. Strašlivě se leklo, protože to se mu
ještě nikdy nestalo, ustrašeně vypísklo
a rychle se posadilo na měkkou matraci.
Sedělo, vrtělo hlavičkou a srdíčko mu tlouk-
lo jako o závod. Když se po chvíli uklidnilo,
všimlo si, že se mu otevřela cesta. Cesta 
za maminkou, cesta za bezpečím. Lehlo si
na bříško a opatrně, velmi opatrně přenda-
lo nožičku přes spadlé zábradlí, potom
druhou a najednou sklouzlo, chvilinku, ale
jen docela malou, padalo a pak  stálo na
pevné zemi.

Batole se vydalo na dlouhou cestu od
postýlky, které se křečovitě přidržovalo, ke
stolu, vzdálenému nepředstavitelné čtyři

metry. Udělalo dva kroky a pláclo sebou na
koberec. Začalo nabírat, protože vědělo, že
pláčem určitě maminku přivolá. Zpočátku
to bylo jen takové pobrekávání, ale když se
nikdo neukázal, přidalo na intenzitě.
Prstíčky si mnulo oči a z nosu se mu začala
spouštět nudle, která se zastavila až na
tepláčcích s medvídkem. Plakalo stále více
a usedavěji, ale nikde se nic nepohnulo.
Převalilo se tedy na všechny čtyři a pomalu
se začalo zvedat na vratké nožičky, aby
pokračovalo ve strastiplné cestě. Asi dva
metry před stolem se zastavilo, otáčelo
hlavičku pozorně ze strany na stranu
a poslouchalo, jestli uslyší nějaký zvuk,
ale všude bylo ticho. Hrozné, hrozitánské
ticho.

Ve vedlejším pokoji, zšeřelém zatažený-
mi závěsy, ležela na zemi žena. Co dělá její
dítě, ji nezajímalo. Tvrdě spala, stočená na
koberci. U její hlavy se povalovala
otevřená láhev vína.

Batole se mezitím opět pohnulo. Už od
včerejška nasáklé plínky je tížily, ale přesto
se dokolébalo ke stolu a chytilo se za ubrus.
Rachot padajících talířů je zcela vyděsil
a dalo se opět do pláče. Křičelo, naříkalo
a přivolávalo pomoc, která však stále

Milan Čechura

Batole
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nepřicházela. Zato přišel hlad. Najednou
tady byl a pořádný. Křik se změnil pomalu
v kňourání, jak mu ubývaly síly. A pak se
svezlo na podlahu, položilo si na ni hlavič-
ku a usnulo.

Když se probudilo, vycítilo, že hlad
a žízeň by mohlo zahnat za dveřmi, kde
přece musí být máma. Už se ani ne-
namáhalo stoupat si a po zadečku se
posouvalo k místnosti, kde určitě bude
záchrana. Dolezlo k dřevěné překážce, ale
ta byla zavřená. Klika byla tak strašně
vysoko, tak nedosažitelná. Batole zakvíklo
a v tom kvíknutí bylo všechno. Strach,
zděšení i touha po té, která měla být v téhle
chvíli s ním. Prosebně se dívalo na kliku,
jako by doufalo, že pohledem pohne tím
kusem kovu. Pak si všimlo malé stoličky,
která stála ve výklenku. Doťapkalo k ní
a s vynaložením všech svých slaboučkých
sil ji dotáhlo ke dveřím. Na několikátý
pokus se mu podařilo zachytit se jí nožič-
kami a překulit se na ni. Pak se pomalu za-
čalo soukat po výplni dveří směrem vzhů-
ru, prstíky posouvalo ke klice, rychle dý-
chalo, unavené i vzrušené tou nezvyklou
činností a najednou to železné a velké
drželo ve svých malých dlaních. Pověsilo
se na to a v  té chvíli mu ujela stolička. Ale
batole se nepustilo a klika pod jeho vahou
povolila, dveře zaskřípaly a pootevřely se.

Pád z výšky ani tolik nebolel a pohled na
škvíru, umožňující cestu k záchraně, mu
nedovolil si bolesti všímat. Ještě když
leželo na zádech, odkoplo rychlým dět-
ským pohybem stoličku, vsunulo ruku do
mezery a zatáhlo. Dveře se otevřely.

V tomhle pokoji byla tma. Jeho oči si ale
rychle zvykly a uviděly tu, za kterou tak
dlouho a namáhavě šlo, ležící na koberci.
Srdíčko se mu opět rozbušilo a klopýtavě

se k ní rozběhlo. Zakoplo o láhev a padlo
přímo na mámin obličej. Nic se však
nestalo. Maminka se na něj nepodívala
a nevzala ho do náručí. Zatahalo ji tedy za
vlasy, ale výsledek byl stejný. Znovu začalo
křičet, dloubalo ji do očí a pootevřenou
pusinkou ji líbalo na tvář. Ale máma spala
a vůbec nevoněla, ale byla cítit po tom, co
vytékalo z láhve, přes kterou upadlo. Pak si
batole mlhavě vzpomnělo, že se jí vždycky
líbilo, když hrála hudba. Hudba, to bylo
ono. Při té  nikdy nespala. Bezradně se
kolébalo na místě a snažilo se přijít na to,
odkud ty krásné tóny přicházely. Že se to,
co je vydává, jmenuje rádio, pochopitelně
nevědělo, ale poznalo to podle velkých
knoflíků, kterými vždycky maminka otoči-
la a hned nato krásné zvuky zaplnily celou
místnost.

Mělo štěstí. Nepotřebovalo už žádnou
stoličku. Knoflíky byly skoro ve výši jeho
hlavičky. Úplně vyčerpané se přišouralo
k rádiu, a tak, jak si pamatovalo,všemi
otočilo. Když se nic neozvalo, zklamaně si
povzdychlo, sesunulo se na bobek a znovu
usnulo, teď už smířené se svým údělem.

Žena se probudila a nepřítomným
pohledem zírala do stropu. Pak začala
šmátrat kolem sebe, smysly naprosto otu-
pělé, až konečně našla krabičku cigaret
a zapalovač. S obrovským úsilím se
posadila a rozhlédla se kolem sebe.
Spatřila své dítě, jak spí schoulené asi dva
metry od ní. Bezmyšlenkovitě zasunula
cigaretu do vyprahlých úst a těsně
předtím, než škrtla, si uvědomila, že batole
spí s hlavičkou opřenou o sporák a že
všechny knoflíky jsou otočeny na maxi-
mum. Poslední, co v životě uviděla, byl její
prst, který, aniž ho mohla ovládnout, otočil
kolečkem zapalovače.
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Osamění
U nosu
hnedle
nudle,

z podnosu
se slzí u oka

stojím u potoka...
Vítr mi češe

dlouhé vlasy,
mezi meče

lidské hlasy
odsoudí
mě tam,

kde
proudí

voda - nikam
a nikde!...

za to, že sama
jsem mezi váma

šťastnýma!...
Ach ta rýma...

nudle
teče,
meče

a jejich ostří
padá...

Ze samoty
Máš-li pocit samoty,

zkrať si kalhoty
a gel na vlasy dej.

Vyjdi ven a spočítej,
kolik vás je dohromady.

Potom se v klidu vrať.
Nebo se v davu ztrať

mezi svými "kamarády"
ze samoty

zblázněných,
ze samoty

ztracených.

Jsi
Kristýna

Kracíková

a jiné básně
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Špatná partie
V mém srdci se držíš,

v mém srdci čeříš
krev v mých žilách
mého podvědomí

se napůl změní
řeka ve vodopád...
v mém srdci žiješ,
v mém srdci taješ

jako půlnoc při slunci,
jako sumec při tanci.
V mém srdci dýcháš,
v mém srdci slýcháš

pár impulsů tepu
(a já poslepu

nechávám téci pár pramenů
bez par a kamenů)...
V mém srdci hoříš,
v mém srdci maříš

drahocenným časem -
běžícím pásem

projedeš jen ty...
(Protože nehasíš,

ke mně tudíž nepatříš.)

Pořádný konec
Leží myška v komoře,

je jí zima - potvoře.
Leží, leží v pastičce,

dvě myšlenky v hlavičce -
"smrt a život"

za lidský podvod.
Pomalu usíná,

dnešek proklíná.
Už se nikdy nezvedne,
do pasti se nechytne.

Zavírá očka:
"Proč past?

Proč ne kočka?"

Dopis
Ty má
milá,

rukou pohlazená,
vlasy uhozená

do tváře,
nestaře

vypadající,
karty vykládající

něžný sne -
zda ty,

běžný dne,
bez tebe za to stojíš...

Ty má
milá,

ušmudlaná
ránem,

rozladěná
zvonem.

Cítím
tvůj dech,
ve všech

zdech
srdce svého,

míjím
těžce zlé probuzení

a ucítění,
že jsem sám,
že tě nemám

a mít nebudu...
Ty má
milá,

ránem
omámená,

zvonem
rozladěná...

zda ty, 
běžný dne,

za to vše mi stojíš...
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Jsi?
Jsi měsíční hladina,

má úzká kladina
přes slabý signál.

Jsi spojovací kanál
"Zamanč"

jsi lapač
chvílí

svou pílí
čilý...

Jsi můj věrný pisálek
navlhčený korálek

na mém těle:
jsi ve střele

prach
šach

oznamující mat...
Jsi puntík za větou,

kterou snadno zametou
všechny
mé sny.

Jsi sluneční světlo,
které se střetlo

se zrcadlem,
s umyvadlem
plným vody,

s umytými schody,
přes které nemůže,

s překážkami,
které nezmůže...

Ty jsi babí
léto
této

básně,
krásně

se sem hodící,
kluk chodící

v mé blízkosti
v mé úzkosti

v mém nitru...

Jsi tak zvláštní
plný vášní
a odmítání

od večera do svítání...
Jsi sen:

ve dne tě hledám,
v noci se shledám.

Jsi uprchlík
a bez kytky truhlík...
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Sen
V zelené kapuci pod pláštěm tmy

Za pasem sekyru a v srdci sny
Někdy stačí mi

Vyměnil bych moc a sílu
Za krásy krajiny

Ale mé srdce mé sny a přání
Nedají se utišit jsou moc silnou zbraní

Vedou válku proti rozumu a vůli
A to mé srdce se kvůli tomu uklidnit nedá

Ach běda mi běda
Za snem utíkám životem svým
Věčně naříkám že nebude mým

Jak to skončím jak své city umlčím
Rychle prosím poraďte

Neb zhynu ve světě umrlčím
Prosím pomozte

Od časů kdy jsem poznal cenu potu a krve
I když kdysi miloval jsem zlato ale jsem 

trpaslík
Od těch časů já poprvé

Zřekl jsem se bohatství ne jako jiný 
smrtelník

A teď už je mi to jedno
Už je mi to fuk

Já žiji dál jak malý kluk
Já žiji ve světě který je jiný

Já žiji dál dál dál
Tam kde neslýchám svých snů viny

Já těm snům průchod dal
Já si žiji...

Za snem utíkám životem svým každý den
si naříkám že nebude mým

Tulák Rover
Letíme dále k měsíci tam svítí hvězdy jiné

Blížíme se kvapem vzduchem letící
Zbývá už jenom chvíle

Až spatříme měsíc bílý zářící
A na jeho lukách děti smějící

Pozor probouzí se ze sna
Netíží je skotačící vesna

Tak skončil jejich sen a začal nový den
Měsíční stezkou za Bílým drakem

Křídla se nesou těsně před soumrakem
A Muž z Měsíce v dáli se dívá

Jak se tma snáší na ta psí křídla
Je to Rover Tulák jeden a s druhým

Roverem psem tím veden
Vzhůru jen vzhůru za dobrodružstvím 

ono ho čeká věřte já to vím
Podmořskými cestami tam ve vlhké pláni

Kdopak to tam hlavu si sklání
Kdopak to tam jak rybka plave

To je Rover Tulák náš
Koukněte na něj jak si hraje

Ale co jen ho nechejte vždyť je jen štěně
Kam potom mořský příliv spěje

Haló koukněte se na něj jak se cachtá
v pěně

I což přece je to štěně
A pak vrátil se domů v noci ho netížil ani

třesk hromu
Lehl si do trávy a spal a spal

Tiše jen pojďte za námi
Ticho a klid Rover spí

Spal a jemně oddychoval to každý ví
Ten Tulák štěkl a byl pryč

Skončil jeho sen a začal nový den...
Škoda Rovere snad příště

Jiří Žák

T u l á c k é s n y
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"Nemohu vejít do cizí knihovny, aniž
bych zrakem nepřelétl názvy knih."

Jméno tohoto gentlemana se na triko
paní Ivany moc nehodí - nikdo ho už
nezná, a  slabika "buch" asociuje spíš…
"Kdo to vůbec byl?" ptala se mě.
"Vinnetoua, Tarzana, Holmese a doktora
Jekylla znám, Lorenc, tos ty, i když ne
z Arábie, ale John Buchan?"

Začal bych tím, že listopadový puč
vyvolala tajná centrála energie - jedna
z těch, které  odnepaměti kvedlají dějina-
mi. Absurdní? Ale snadno představitelné
právě pro Skota Buchana (1875-1940),
muže povýšeného i do šlechtického stavu,
jinak historika (mj. monografie Sir Walter
Scott), politika, za první světové války brit-
ského ministra propagandy, po roce 1935
generálního guvernéra Kanady a nakonec
rektora edinburské univerzity. Ač býval ob-
viňován z šovinismu a snobismu, měl ho
rád třeba Graham Greene a psal o něm

lépe než já. Jen dodám: Kdyby tvořil teď,
zpracoval by i sametovou jako čin nějaké
centrály, nějakého domu moci. Buchan ale
žije už jen ve svých knihách.

Kdysi se ujal žánru naťuknutého sto let
předtím Jamesem Fenimore Cooperem
(Vyzvědač, 1821) v USA a v Anglii
Childersovou Záhadou písčin (1903)
a předešel první plnokrevný špionážní
román od plukovníka Norda Dvojí zločin
na Maginotově linii (1936). Z jeho
Centrály energie citují i Bergier a Pauwels
v Jitru kouzelníků. Hrdina tu odhalí skoro
celosvětové spiknutí popotahující ze
zákulisí za nitky dějin a uvádějící do 
pohybu těžká kola válcující i režimy.
"Civilizace je spiknutí. Ti nejlepší nemají
proč nežít mimo, v pozadí, kde skrývají
i skutečné vědění a odkud působí pro chod
světa nutné katastrofy, války a smrtící epi-
demie. Je neštěstím," říká diskrétní, distin-
guovaný pán při "golfové" konverzaci, "že

Ivo Fencl

BuchanJohn
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skuteční reformátoři nic nevědí, a ti, kteří
ano, že se o reformy nepokusí. Přijde však
den, kdy se vědění a vůle spojí. Svět pak
poskočí."

Podobně "zednářské" představy (a Bu-
chanovo jasně antikomunistické smýšlení)
se staly důvodem, proč jsme se s českými
překlady "barona z Tweedsmuiru" po
únoru 1948 setkávali jen v antikvariátech.
Škoda. Ve špionážním žánru ho sice dnes
trumfují jak autoři realističtější (Le Carré),
tak Fleming s Bondem, nicméně Bucha-
nův styl a suchý anglický humor jej dál činí
hodným pozoru. Měli bychom reeditovat
cyklus s Richardem Hannayem a jeho 
statečnou ženou Mary, "jejíž mozek je 
dvakrát tak dobrý jako můj," jak se nechá
hlavní hrdina slyšet, a znovu čtěme knihy
o jejich exotickém příteli Sandy Arbu-
thnotovi, charakterizovaném slovy:
"Geniální kočovný Skot, který by za sta-
rých časů určitě vedl křižáckou výpravu."
Pohybujme se za věčně mžourajícím
Johnem Blenkironem i za ostatními gen-
tlemany staré školy, jejichž kontury
Buchan očividně přebírá od svých
skutečných přátel, často význačných osob-
ností britského impéria (např. lord
Godalming je podle mě Aldous Huxley).
Buchan je mistr v navozování tíživé, du-
sivé atmosféry, předzvěsti to velkých
událostí, i atmosféry hrůzy. Lovecraft píše:
"V románu Čarodějnický les (1927) líčí
Buchan s nesmírnou působivostí přežívání
temného sabatu uprostřed osamělého
skotského kraje v hlubokém lese s černým
kamenem a strašlivé kosmické souvislosti
poté, co je ta hrůza vyhlazena. Mnohé jeho
povídky jsou mimořádně působivé… ve
svých přízračných náznacích. Zelený
pakůň, Vítr v sloupoví, Ostrůvek Scule -

příběh s náznaky arktického děsu."
Odhalme ale i Buchanovu druhou tvář.

"Líbí se mi na něm cosi hluboce britského
a nazývám to undertestament, ztlumené
vyjádření (postoj, projev)," říká Hitchcock.
"Znamená to schopnost znázorňovat
v naprosto lehkém tónu a zcela nezúčast-
něně, velice dramatické události. John
Buchan mě opravdu silně ovlivnil." O čem
to "Hitch" mluví? Napadá mě finále
románu Odvážná sázka, kde Buchan de-
tailně líčí dlouhý hon na člověka v reálu
britské přírody, ač očividně jen beletrizoval
lovecký deník. Ale k Siru Alfredovi: co se
lordova vlivu týká, nelže. Už snímek Muž,
jenž věděl příliš mnoho (1934, remake
1956) je ovlivněn zaujatou četbou
Buchana, ačkoli jde o přepis příběhu
Bulldoga Drummonda z pera brakopisce
Cyrila "Sappera" McNeilla. Zelený plášť
(1916) pak Hitch nezfilmoval údajně jen
proto, že před ním cítil "až příliš respekt".
Zmíněná kniha je inspirována nevšední
postavou Lawrence z Arábie a prohlédla
jeho roli v Orientě. Naopak v ní našli in-
spiraci tvůrci Dobyvatelů ztracené archy
(1981) - té archy, po níž pátrali už
Buchanovi hrdinové, i když ne pro Hitlera,
ale jako po signálu k povstání Orientu pro-
ti Západu. A Spielberg nepřiznaně převzal
i motiv vracejícího se snu (Blízká setkání
třetího druhu, 1977), kde se hrdinovi
pravidelně zjevuje uťatá hora, na jejímž 
vrcholu jak Buchanův, tak Spielbergův
příběh vrcholí (i tento postřeh, prosím,
připište pisateli dané rubriky). Bucha-
novými vzory byli mj. Stevenson a Dumas
a nerozlučné přátelství mušketýrů v boji
s Mylady  přenesl v Zeleném plášti do kulis
první světové války, kdy Německo reprezen-
tuje ďábelská Hilda von Einem. A jako se
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Dumasovi do Mylady zamiloval d´Arta-
gnan, Buchanovi do Hildy vypravěčův pří-
tel Sandy. Také zde "nadžena" umírá ve
finále v náruči poblázněného, jen pro
změnu zasažena střepinou, aby Sandy
(alias plukovník Lawrence) vzápětí  přejal
titulní roli Zeleného pláště a stanul v čele
útoku.

Za války Buchan pracoval  jako
přidělenec ve štábu britského expedičního
sboru, a třebaže se jeho hrdinové občas
potkávají ve válečné Evropě, jako by šlo
o vísku, jeho vyprávění je dodnes půso-
bivé. Copak on vše na vlastní kůži a s ne-
dbalou nonšalancí neprožil a lehkým perem
dokumentaristy pak na papír nenahodil? 

Hitchcock chtěl natočit i Buchanův
román Tři rukojmí (1922, česky 1925),
jenž se odehrává už po válce. "Detektivky
už nejde psát postaru," míní autor. "Jsme
náchylnější k dobrodružství a chybičky ve
válkou zasažených mozcích snáz vyvolají
šílenství zločinu." Bezděky tak inicioval
vznik americké drsné školy (rok poté
Carroll John Daly vydá v Černé masce
první povídku "marlowovského" typu),
aby sám šel jinudy. Často "vysvětloval" 
psaním své vlastní groteskní sny. Třeba tři
lidé zajatí hypnózou… Režisérovi ale hyp-
nóza nakonec nebyla dost spektakulární
a od natáčení ustoupil, takže jediným
ryzím "Hitchem dle Buchana" zůstalo
Třicet devět stupňů (román 1915, film
1935, poslední remake 1979). Osamělého
Hannaye tu stíhá pitoreskní šňůra příhod
na útěku jak před německými špiony, tak
Scotland Yardem… Motiv pronásledování
jedince v až dosud obyčejném prostředí, 
které se náhle stává peklem (už Doylova
holmesovka Poslední případ) je pro
Buchana stejně charakteristický jako

"obyčejnsky maskovaný génius zločinu
vprostřed zákulisní pavučiny".

"Počínaje tímto filmem nakládáte
s příběhy volněji," postřehl Truffaut.
"Přestáváte brát ohled na pravděpodob-
nost zápletky, kterou vždy obětujete zájmu
ryzí emoce." Totéž činil už Buchan a měli
to s "Hitchem" společné.
"Pravděpodobnost mě nezajímá," doznává
Hitchcock. "Kdybyste všecko analyzoval
a budoval jen z hlediska věrohodnosti,
neobstál by žádný příběh a museli bychom
točit jen dokumenty. Nikdy nefilmuji 
kousky života. Aby lidé viděli kousky živo-
ta, za to nemusí platit." I díky této filozofii
je dnes každá buchanovská "story" snadno
parodovatelná. Viz skvělý Palinův seriál
Neskutečné historky (1977).

Buchan se v knize Třicet devět stupňů
zaštítil jmény Ridera Haggarda a Conana
Doyla jako svými "vzory" a říká, že s obli-
bou vymýšlí absurdní, nejneuvěřitelnější
situace a až dodatečně logicky vylíčí, jak
k nim mohlo dojít. Popisuje klub, kde
takovou "hru" hráli, takže do značné míry
vydává nepravděpodobnost svých zá-
pletek za autorský záměr. "Mám totiž rád
ten typ povídek," píše příteli právě v úvo-
du (mimochodem, nejde tu ani o stupně
teplotní, ani úhlové, ani zeměpisné), 
"který Američané nazývají šestákovými
romány a které známe pod jménem 
shocker. Tedy senzační příběhy, v nichž
události předstihují pravděpodobnost
a dějí se až na samé hranici možností.
Tohle bude takový román a já bych na jeho
první stránku rád napsal vaše jméno na
památku našeho starého přátelství. A to
právě v těchto dnech, kdy i nejdivočejší
výmysly jsou mnohem pravděpodobnější
než skutečnost."
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V prvním roce své činnosti rozkvétala
skupina Červen 63 jako v horečce. Přidávali
se i výtvarníci jako Rastislav Michal
z Prahy, hudebníci jako skladatel Jaroslav
Krček nebo klavírista František Rezek, 
mladí autoři z Prahy jako Vladimír Přibský
a Petr Kabeš. Rok po svém ustavení před-
stavil se Červen 63 plzeňskému publiku 
textepílem ve Smetanově síni. Byl to první
textepíl neboli společné autorské čtení
v Plzni. Jako motto večera jsme zvolili bá-
seň Josefa Hrubého Úvod k večeru poezie.

Scházíme se, přátelé, scházíme ze schodů,
scházíme na koncertě pro cembalo a noc,

na hodině zpěvu, scházíme na duši a schází
nám ústa, pár vteřin. Vše je uděláno
tak jak je uděláno a jsme osamoceni

v amnestii citu. 
Ověřme si nelásku, neklidná sousoší,

páteře solnosloupé, našpitané komplexy, třesky
zmocněnců velikých slov, údy církví a tak,

ta strašně naivní jha... A prý, nebuďte opatrní,
zřejmě buďte neopatrní... Ale nevíme, zda

zbytečně.

Scházíme se,

přátelé
František Fabian
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Rukopisy dalších dvou čísel nám naklada-
telství vrátilo, projekt se mu zdál příliš
náročný. Zůstalo jen při jediném čísle 
sborníku Pramen. Sborník byl manifes-
tačně otevřen dosud nepublikovanými
verši Vladimíra Holana. Redakce jsme se
ujali Josef Hrubý a já, výtvarnou stránku
si vzal na starost Vladimír Suchánek.

Zájem o mezinárodní kulturní
spolupráci měl Červen 63 od svých
počátků. Od roku 1960 byl zjednodušen
styk s tehdejší Německou demokratickou
republikou a brzy jsme navázali styky
s tamními autory. Byl to především Reiner
Kunze, jehož žena Eliška byla Češka, nebo
Hans Cibulka. Ten zařídil v listopadu
1964 v městě Gotha mou přednášku
o současné české literatuře. Vzpomínám si
na nejisté tváře posluchačů, když jsem jim
vykládal, jak se u nás vybavujeme z pout
schematismu a socialistického realismu.
Oni se zatím nevybavovali.

Okruh našich kontaktů s německy
píšícími autory se brzy rozšířil i na západ-
ní Německo, Rakousko a Švýcarsko.
Koncem roku 1965 jsme se dorozuměli
o spolupráci s mnichovskou tvůrčí
skupinou Junge Akademie, která vznikla
v říjnu 1964. Jejím mluvčím byl mni-
chovský student germanistiky a básník
Wolf Peter Schnetz. V květnu 1966 uspo-
řádala Junge Akademie v Mnichově
československý týden, tam však vystupo-
vali Pražáci jako Miloš Macourek, Václav
Havel, Bohumil Hrabal a jiní. Junge
Akademie očekávala, že bude na oplátku
pozvána k nám, ale Pražáci se k tomu
neměli. Mezitím jsme se domluvili se
Schnetzem my a v dubnu 1967 připravili
v Plzni týden věnovaný skupině Junge
Akademie. Bylo s tím práce nad hlavu, ale

Machři radí rezervní myšlenky a štěstí. Tak tedy
i domy, řeky a životy. Jak prasklá duše při 

automobilovém
neštěstí leží Archimedes, rezervní krev nikde

ve světě
neodebrali a kruhů se dopočítává Leonardo...

Ale
stále nikde k nalezení krevní skupina pro

jedinou smrt.
Scházíme se, přátelé, na burze stoupá krev,

a my ji ještě tichotiše svíráme v kůži,
bledí a smutní, závistiví, oceňujeme se vysoko,

scházíme se, přátelé. Buďme šťastni, 
můžem si...

Smrt přece nechodí na večery poezie.

Tehdy večer 21. května 1964 byla
Smetanova síň nabitá a diváci se mohli 
uplácat. Ale to byl teprve začátek. Měli
jsme velké plány: vydávat literární ča-
sopis, ustavit v západních Čechách
odbočku Svazu spisovatelů, představovat
svou tvorbu veřejnosti v dalších
večerech... Něco se podařilo, něco ne.
Využívali jsme publikačních možností
v rozhlase, v deníku Pravda, v Kulturním
přehledu, což byl programový měsíčník
vydávaný Parkem kultury a oddechu
v Plzni. Jeho redaktorem byl člen skupiny
Jaroslav Křivanec. V srpnu 1965 bylo jed-
no číslo přímo skupině věnováno. To
všechno nám nestačilo. Naší ctižádostí
byl vlastní západočeský literární časopis.
Chtěli jsme navázat na tradici měsíčníku
Pramen, který v Plzni vycházel v letech
1917 až 1927. V jeho vedení se vystřídali
Jan Vrba, Emil Vachek a Bohumil Polan.
Rukopis prvního čísla zamýšleného
čtvrtletníku jsme odevzdali do nakladatel-
ství už v lednu 1965, toto číslo však vyšlo
teprve v říjnu 1966, tedy za rok a půl.
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všechno jsme zvládli a byli spokojeni jak
účinkující, tak obecenstvo. Franz Peter
Kühnel o tom referoval v Süddeutsche
Zeitung 6. května 1967:

"Mladí němečtí autoři a umělci ze
skupiny Junge Akademie, které posílili
Günter Eich, Ilse Aichingerová a Tankred
Dorst ze střední generace, byli pozváni
k návštěvě Plzně oplátkou za českoslo-
venský týden v Mnichově. Čtení G. Eicha
a I. Aichingerové v plzeňské knihovně by-
lo hojně navštíveno a vyneslo oběma
spisovatelům, kteří byli ohlášeni jako
členové Skupiny 47, mnoho potlesku 
a značný ohlas v diskusi. Hra Tankreda
Dorsta Velké lhaní pod hradbami měla
v plzeňském klubu Dominik předpre-
miéru a byla veřejně natáčena rozhlasem
v pražské umělecké vinárně Viola. Přímo
historickou událostí byl pro Plzeň hap-
pening Petra Rause. Šlo o první před-
stavení toho druhu v západočeském
městě. Čeští diváci byli zprvu zaraženi,
potom však intenzivně spolupracovali.
Zdařilé německo-české setkání je záslu-
hou čilé západočeské skupiny autorů
a umělců Červen 63."

Junge Akademie nás zase pozvala
v dubnu 1968 na mezinárodní sympozi-
um v Mnichově. Mimo mne tam byl Josef
Hrubý, Josef Koenigsmark, Zdeněk
Barborka, Jaroslav Křivanec, hudební
skladatel Zdeněk Lukáš, muzikanti
František Rezek a Zdeněk Kalabza.
Setkali jsme s mladými umělci z Rakous-
ka, Itálie, Holandska, Lucemburska,
Rumunska. Navázali jsme řadu osobních
přátelství, z nichž mnohá vydržela
dodnes.

Na jaře a v létě 1968 k nám do Plzně
jezdili literární hosté z Německa,

z Rakouska, z Anglie, ze Švýcarska. Měli
jsme řadu možností organizovat jejich
prezentaci české veřejnosti: já v rozhlase,
Josef Hrubý jako ředitel Městské kni-
hovny, Josef Koenigsmark jako ředitel
Západočeského nakladatelství, úzce s ná-
mi spolupracoval ředitel Parku kulturu
a oddechu Zdeněk Rýdl. V plzeňském
nakladatelství měla vycházet sešitová
edice Obzory z tvorby mladých autorů
z německy mluvících zemí. Projekt se už
neuskutečnil.

Koncem května 1968 uspořádala
skupina Červen 63 k pátému výročí svého
vzniku autorské čtení v plzeňském
rozhlase. Tato jubilejní schůzka byla také
schůzkou poslední. Po sovětské okupaci
v srpnu 1968 se Červen 63 dostal na sez-
nam protistátních ilegálních organizací.
StB nejvíc zajímaly právě naše mezi-
národní kontakty.

Nastaly čistky a všichni jsme museli od
své práce odejít. Mám ale pocit, že stálo
za to podílet se na ruchu let šedesátých.
Víc než vlastní tvorbě jsem se věnoval
překladům, organizaci a kritice. Své 
úsudky o tvorbě jiných autorů jsem asi
vyslovoval dost nekompromisně. To mi
vyneslo verše, které pro mne napsal Zeno
Kaprál:

Kam dáváš ranní ptáčata,
jež srážíš hůlkou se stromů?

- Jen vrať se se mnou do domu,
je voda jistě ohřáta.

Františku, Franto, příteli můj,
snad nespaříš je, nebohé?

- Z nich žádné ani nepípne,
až sleze peří, pamatuj.

(dokončení)
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Život básnířky si lze představovat jako
rozsáhlou zahradu členěnou rýmy zářivých
květin seřazených do záhonů a truhlíků veršů,
jako ovocný sad, stráňku plnou jahod, bzukot
včel, žlutý dům a drobné děvčátko v mušelínu
a s mašlí, jež nepokojnými křídly motýla hladí
a opěvuje ráj života na zemi. Jak často sku-
tečnost klame, když básník klade slova na pa-

pír. A Hana Gerzanicová, žena - básník, má
za sebou dlouhou cestu. Šla za láskou a šla
křovím, i ve tmě a s žízní a hladem, s rozmáz-
nutou slzou. A šla i tehdy, když ji dostihla
malověrnost. Přetavovala rozplývající se iluze.
V denním životě neochvějná bojovnice,
považována za excentrickou romantičku,
utíkala se ke snům a poezii i tehdy, vkrádala-li

Neznámé ruce nebo pestrá křídla motýlí?

V roce 1578 rozhodla plzeňská městská ra-
da, že území města musí opustit všichni neka-
tolíci. Konzervativní a "vždy věrná" Plzeň tak
zahájila v Čechách protireformační tažení.
Mezi postiženými byl i "...muž učený a veršovec
nad jiné tehdáž vznešený. Jeho císař Max-
milián v rakouském městě Vídni svou vlastní
rukou za veršovce korunoval a poetickou neb
veršovskou korunu aneb věnec na jeho hlavu
v přítomnosti celého vídeňského literního svo-
bodného učení a mnohých slavných pánů
postavil." Tak psal křižovnický kněz a proslulý
historik Jan František Beckovský v dodatcích
k Balbínovým Učeným Čechám o Kašparu
Kropáčovi-Cropaciovi z Kozince (predikát byl
odvozen od názvu kropáčovské louky mezi
Skvrňany a Malesicemi). Tento zámožný
měšťan, "neposlední to jména a poctivosti
člověk ...v umění literním svobodném zběhlý" -
podle plzeňského kronikáře Šimona Plachého
z Třebnice, studoval na městské škole ve
Cvikově, nějakou dobu na Karlově univerzitě,
ale pak, ač utrakvista, přešel na vídeňskou 
univerzitu, kde v letech 1559-1563 vedle kla-
sických jazyků studoval i matematiku a astro-
nomii. Studium nedokončil. Básnickou ko-
runovaci zažil v roce 1560. To už měl za sebou
rozmanitou tvorbu, například Bukolickou
píseň o návratu do Čech (1558), reflexivní
O válce a míru (1560) i alegorickou Vyobra-
zení jelena, který je obrazem božího syna (též
1560). 

Po návratu do Plzně rozhojnil sňatkem svůj
majetek a pečlivě se staral o pět vyženěných

dětí. Jeho manželka Magdalena byla vdovou
po významném měšťanu Vincenci Rajském
z Dubnice. Ostatně jeden ze synů - Jan Vincenc
Rajský - se také pustil do básnické tvorby. Sám
Kropáč básnil dále a nikoliv špatně.
Zavzpomínal na Vídeň (básnicky si zaetymolo-
gizoval: Vindobonna - vinum bonum = dobré
víno, Vienna - nescio vinum = nechci víno),
v souboru básní Poemata pozoruhodně
navázal na Publia Ovidia Nasa v nářku
Heleny opuštěné Melitem, v dramaticky suges-
tivní básni vylíčil sestup Kristův do pekel a jeho
triumf, bolestným tónem volal proti závisti
a pokrytectví. Jednu z básní dedikoval i mili-
tantnímu plzeňskému katolickému kazateli
Tomáši Bavorovskému.

Hmotně zajištěný život si zpestřoval
oblíbeným lovem, ale odpovědnost, s níž
vykonával v letech 1564-1570 konšelský úřad,
vzala za své ve zmíněném roce 1578. To už
Kropáče v poměrně mladém věku krutě sužo-
vala dna (bylo mu 39 let). Ve Stříbře zakoupil
dům, chtěl se tam přestěhovat, ale smrt v roce
1580 vše překazila. V Plzni nesměl být ani po-
hřben, Stříbro ho přijalo alespoň k věčnému
odpočinku. A ten klidný, mírný, tolerantní
a vstřícný básník pamatoval v závěti i na
plzeňské klášterní chrámy. Tolerance i její opak
se v 16. století příliš nelišily od našich dob.  

Viktor Viktora

P. S. Dnes by tu korunovaci asi celebroval sám
šéfredaktor Plže Vladimír Novotný. Vždyť se
můžeme dočkat.

Z rané protireformace v Plzni
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se do samoty čarodějnice melancholie. Je 
růže růží na začátku století jednadvacátého,
jako byla před sto lety? Bude kvést stejně
kýčovitě krásně po stu letech zas pro oči toho,
koho opojí a potěší, přestože má trny? Anebo
právě proto. Jako motýl, který nešetří svá 
křídla...

Knížka Neznámé ruce, kterou vydalo
Středisko západočeských spisovatelů v edici
Vernisáž (Plzeň 2003), je nevelká, útlá,
podobně jako Hana Gerzanicová. Takové 
srovnání by bylo málo, neřku-li, že sama 
básnířka by volila výraznější, ale i praktičtější
obal, než má sbírka Neznámé ruce - ve skoři-
cově hnědém plášti by ji nikdo nehledal.
Nepátrejme na kabátě po exkluzivní značce,
ale v knížce po ISBN ano. Marně. Hledejme 
tedy dále: přívlastky vyjadřující bytostné spo-
jení autorky a její páté básnické sbírky.
Odložíte si, paní Gerzanicová? 

V souboru volných listů je vydán výběr ze
současných i nejstarších básní Hany Gerza-
nicové. V retrospektivním řazení promítá nej-
podstatnější události jejího života, těžké doby
i lehké přízvuky jeho prožívání. Nutno při-
znat, že v tomhle notovém partu je příliš mno-
ho pauz. Neznámé ruce, úvodní  báseň, jež
dala sbírce název, jsou prvotním díkůvzdáním
nejen za šťastný návrat, ale za každý dotek, 
za lidskou spoluúčast. Pod svrchní slupkou ra-
dosti, obdivu, okouzlení i vděku se postupným
pronikáním do dužiny poetické zpovědi autor-
ky dostáváme vrátky vzpomínek (Psáno

v Sydney), tužeb, přání a modliteb až
k úzkosti, strachu, nejistotě, bolu a hořkosti
ze ztráty domova ve verších závěrečných, které
tehdy dvaadvacetiletá Hana, ještě Šlaufová,
napsala v uprchlickém táboře v poválečném
Mnichově. Nad mapou osobních pocitů obje-
vuje čtenář prostou výpověď citu,  obdiv a úctu
k přírodě, k božskému řádu, ale i k nepatrné-
mu detailu, který v protikladu k vnitřní odvaze
je holdem kráse jednoduchosti i jednoduchosti
krásy (Květy máku). Protiváhou úzkosti ze
samoty (Zavřete okna) je důvěra, naděje
(Motýl), láska (Báseň) a od závaží osvobozu-
jící touha (Představy). Básnířka častokrát sní,
ale zároveň popírá iluze, jako skutečná žena
vyslovuje vděk - ať již životadárné vodě (Mluví
k vám voda, Prší...), věčnému koloběhu
přírody či vlastní existenci (Zázrak však je tu/
den co den/ - už to, že jsem -/ už to, že jsem...).

V básních Hany Gerzanicové není třeba 
hledat jiné významy, než autorkou prvoplá-
nově vyřčené; víc než složité metafory, substi-
tuce, hyperboly používá konvenční epiteta, její
básnické vyjádření je nekomplikované, ne-
sevřené, svou výstavbou tradiční - jen ojediněle
využívá volného verše. Poezie, která není
zvonem, ale lučními zvonky. Přesto téměř
každá báseň představuje čtenáři při hledání
sebe sama nedokončenou výpověď...

Neznámé ruce nehodily rukavici k souboji
s vlastním já, jsou teplou dlaní pro toho, kdo
chce být trošičku pohlazen.

Jana Horáková

Markéta Čekanová (ročník 1969), redak-
torka Českého rozhlasu Regina, prožívala
loňské povodně v západočeské metropoli.
Zážitek, jenž svými prsty drtil duše nás všech,
vyzval mladou básnířku ke konfrontaci smutků
intimních s těmi odehrávajícími se před naši-
ma očima.

Obsahově čerpá drobná lyrická sbírka
Povodeň v duši jednak z povodní  subjektivních
citů, tj. ze všech  obav, smutků, strachů, jimž

podléhá kdekterý člověk ohlížející se při prů-
chodu životem do svého nitra (básně Zatmění,
Stesk, Samota, Smutek, Po hostině, Bez
mapy), jednak ze skutečného setkání nicotné
lidské bytosti se zhoubnou mocí vodních pří-
valů; jde o reminiscence událostí loňského
sklonku léta (Poprvé doma, Apokalypsa)
i neméně krutých moravských z roku 1997
(Moravě). Jednu z těchto básní věnuje autorka
přímo Plzni (Plzeň 2002).

Povodeň v duši
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Literatura 19. století podle Hamana
Před necelým rokem vydal profesor Aleš

Haman v Českých Budějovicích nákladem
Jihočeské univerzity práci Česká literatura
19. století. Autor ji v úvodu označil jako
skripta: od tradiční vysokoškolské pomůcky
tohoto typu se ale jeho dílo liší hned v několi-
ka ohledech. Už rozsah více než dvou set 
stran zřetelně napovídá, že nejde o účelový
výtah ze základní problematiky, určený 
k "biflování tři dny před zkouškou". Již při
prvním prolistování je zřejmé, že se Haman
nevydal cestou laciného didaktického 
zjednodušování a nesnaží se před námi za-
krývat složitost a mnohoznačnost proble-
matiky, jak to některá, možná u studentů ta
nejoblíbenější skripta dělávají. Ba právě
naopak: Hamanovou ambicí je ukázat litera-
turu 19. století ve dvojím osvětlení - v jejích
proměnlivých vazbách k společenskému i po-
litickému životu doby, ale i jako svébytný, 

imanentní svět proměn literárních kategorií,
žánrů a poetiky.

Na klasickou, někdy až ke zmrtvění kanoni-
zovanou "českou klasiku" autor nahlíží přede-
vším jako na živou, dynamickou záležitost.
V textu nenalezneme lacinou oporu v tra-
dičních klišé a schématech, která se jinak vel-
mi často tiše přelévají z pojednání do pojed-
nání, z učebnice do učebnice a vytvářejí nad
díly dávno již mrtvých velikánů další umrtvu-
jící příkrov toho, čemu se na našich školách
říká "tradiční literární výchova". Haman toto
sevření stereotypních formulek rozbíjí mj. díky
osobitému pojetí literárních směrů a prou-
dění. Podstatně zde modifikuje vidění tzv.
Akademických dějin, které v šedesátých letech
20. století kanonizovaly obraz literatury sle-
dovaného období. Hamanova práce se od nich
odlišuje v obou pomyslných polovinách, tj. při
výkladu národního obrození i literární tvorby

Lyrické vyjadřování Markéty Čekanové je
prosté, nehledané, je výrazem čisté, vnímavé
duše ve světě plném nejistoty a smrtonosných
ran přírody. Údernější metafory užívá přede-
vším v několikařádkových básních zachycu-
jících pocity, které prostupují celou sbírku: ve
stejnojmenných básních Stesk (Stesk je bílá/
tma/ na černém/ pozadí) či Smutek (Smutek je
duha/ která se/ (nic zlého netuše)/ napila
z lahvičky/ černé tuše). Z těchto pocitů vyrůstá
i báseň Dospění (Rosteme na ranách,/ zalé-
váni vlastními slzami./…).

Několik básní je prostoupeno křesťanskou
symbolikou konce a smrti (Pohádka, Apoka-
lypsa, Poslední večeře, Na výletě). Mezi motivy
cesty na Golgotu a ukřižování zaujme jediný
autorčin obraz - obraz cesty zraňujícím
ostružiním.

Básnické črty povodně jsou citově tlumené:
není zde zoufalství, pláč, nářek - jen "tlející
vzpomínky" (Poprvé doma). Básnířka jakoby

ohlušena tíhou zážitků nedokáže vybrat pocit,
o který by se podělila se svým čtenářem. Někte-
rá vyjádření jsou - snad pro tuto nerozhodnost -
poněkud poznamenána otřelostí užití (ticho rve
uši, majestát života i smrti).

Celá knížka je komponována s rozmyslem:
od úvodní básně Pohádka s motivem cesty na
Golgotu, přes básně věnované Moravě, k intim-
ním veršům smutku, dále k řádkům věnovaným
nedávným událostem v Plzni, až k básni Na
výletě opět se symbolikou Kristovy poslední
pouti a k jakémusi básnickému dovětku, básni
Poprvé doma, v níž při vší beznaději přece jen
zazní optimistická závěrečná tónika (Z bláta
na zemi vyloupneš/ desetník./ Pro štěstí./ A do
začátků.)

Mladá autorka Markéta Čekanová je slib-
ným, dosud však nezměrně křehkým kvítkem
plzeňské regionální poezie. Nezbývá nám než
těšit se na další umělecké plody jejích prožitků.

Ilona Gruberová
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druhé poloviny století. Pro obrození je
Hamanovi nejdůležitějším rysem střetávání
a prolínání romantismu a biedermeieru.
Sleduje utváření vlasteneckého modelu litera-
tury i to, jak se národně orientovaná produkce
vyrovnávala s obecnými podněty, do jaké míry
a jakým způsobem utvářela obecně platný 
"obraz člověka, světa a jejich vzájemného
poměru". Klíčovými postavami jsou mu Tyl
a Erben, v jejichž díle se střetávání dvou
hlavních proudů projevilo nejvýrazněji. 

Autorovi ale nejde jen o konfrontaci dvojí
literární normy: romantismus a biedermeier
mu jsou především dvojí odpovědí na počínající
moderní existenciální krizi člověka "nové do-
by", rozpjatého mezi traumata moderní exis-
tence a touhu po skromných idylických jisto-
tách. Zejména zde je v podtextu patrný
Hamanův metodologický postoj, výrazně
přerůstající někdejší strukturálně orientované
školení a obohacený i francouzským poststruk-
turalismem a hermeneutikou. Zároveň se
rozvolňuje tradiční schematické rozčlenění 
obrozenecké literatury na jednotlivé sukcesivní
etapy  a literární tvorba se o to zřetelněji vyje-
vuje ve svém prolínání, prostupování jedno-
tlivých motivů a poetik napříč časem, tedy jako
otevřená a živá záležitost, jíž také přece
původně byla.

Do ustáleného obrazu literatury druhé
poloviny století, pořádaného tradičně podle
generačního schématu, podniká Haman ne-
menší intervenci pomocí pojmu parnasismus.
Také zde se poodhaluje inspirace francouz-
skou kulturou, v níž byl parnasismus jedním
z dominantních směrů; především se ale
zásadně oživuje část dobové produkce v dosa-
vadních výkladech snad nejschematičtější
a nejmrtvější, totiž dílo tzv. Ruchovců a Lu-
mírovců. Přiznejme si, že na základě stře-
doškolské výuky nesvede většina středoškoláků
na prahu univerzitního vzdělání ani rozlišovat
mezi oběma uskupeními, natož aby byla
schopna postihnout jejich podstatu a místo

v proměnách českého písemnictví. Pro
Hamana jsou "parnasisté" jednou z klíčových
křižovatek na cestě české literatury k moder-
nosti: usilují o jistý typ "moderní literatury",
navazují na Nerudu či Hálka, ale zároveň
neméně výrazně předjímají tzv. Modernu let
devadesátých. Snaha pojmenovat zejména to,
co je v dnes už sotva čtené literatuře dyna-
mické, živé, je velice zřejmá. Právě parnasisté
představují těžiště výkladu a od nich jsou ve-
deny výhledy k moderní literatuře přelomu
19. a 20. století.

Je tu ale ještě jedna odlišnost od tradičního
skripta: jako čtenáři nejsme Hamanem jen
prováděni výklady jednotlivých jevů; přes
hranice textu jsme takřka stále odkazováni
k "literatuře předmětu". A nejedná se
o tradiční "výběrovou bibliografii" na konci
kapitoly - příslušné odkazy jsou zakompo-
novány v proudu textu. Autor tak vybízí ke
konfrontaci s náhledy jiných odborníků,
zároveň však upozorňuje na zdroje svých ná-
zorů a odhaluje povahu literárněhistorické
práce jako dialogu mezi již existujícím stavem
poznání a novými podněty. Včleňuje tak do své
knihy "skryté učivo", svým způsobem podstat-
nější, než jaké bývá v didakticky zploštělých,
bezproblémových schematizacích jistého typu
účelových skript, určených bezproblémovému
absolvování příslušné zkoušky u příslušného
vyučujícího. Hamanův text nás naopak skoro
na každé stránce vybízí k doplňování dalšími
prameny, je výzvou k přemýšlení. A není přece
pádnější ani náležitější důvod, proč jej do-
poručit k četbě  - a snad především pro vás, 
kteří už máte zkoušku z "devatenáctky" za se-
bou a snad byste mohli propadnout sebekla-
mu, že už definitivně víte, jak to s onou "dávno
mrtvou klasikou" vlastně bylo. Přečtěte si
Hamana. Bude to jen ku prospěchu vašeho
myšlení o literatuře, a pokud náhodou ještě 
studujete pedagogickou fakultu, pak i ku
prospěchu vašich budoucích žáků.

Dalibor Tureček
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Minulostí západočeského kraje 
- posedmatřicáté!

Málokteré město nebo region se může
pochlubit tím, že v něm už několik desítek let
vychází úctyhodně korpulentní vědecký alma-
nach, zaměřený na historii (včetně kulturní
historie) dané oblasti. Pochopitelně teď
máme na mysli sborník Minulostí západo-
českého kraje (dále jen MZK),  který nyní
dospěl k pořadovému číslu XXXVII a který si
také, což je nepochybně důležité, našel
spolehlivého nakladatele: rovněž tento ročník
MZK vydalo ústecké nakladatelství pro bib-
liofily a diskofily Kristiny Kaiserové s názvem
Albis International, zatímco vlastním vyda-
vatelem je stejně jako v minulých letech
Archiv města Plzně. Editorem publikace je
opět dlouhodobý spiritus agens těchto sbor-
níků Ivan Martinovský, tč. emeritní městský
archivář v Plzni, výtvarné řešení obálky je
dílem Květy Monhartové. Dalo by se ale po-
znamenat, že na svou "zavedenost" a vědec-
kou serióznost sborník malinko hřeší: nena-
jdeme tu žádný editorial či úvodní stať, takže
v tomto smyslu MZK kolísá mezi tradičním
typem odborné publikace typu "Beiträge"
a (namátkou) Českým časopisem historic-
kým. Rubrika Zpráv a recenzí má evidentně
charakter Recenzí a zpráv.

V kontextu literárního měsíčníku nepří-
sluší hodnotit jednotlivé historické studie, leč
upozornit můžeme na stati Karla Řeháčka

(o protiněmeckých nepokojích v Plzni roku
1919) a Miroslava Eisenhammera o ma-
jorovi Paulu Schiefelbeinovi, který od roku
1944 zastával funkci policejního ředitele
v Plzni, po válce skončil v žaláři, v roce 1960
však byl propuštěn a vrátil se do SRN.
Přinejmenším zmínku si zaslouží dva
"literární" materiály. Aleš Haman v MZK 
otiskl zdravici k loňským šedesátinám
Viktora Viktory a ocenil zejména "veliké
rozpětí jeho odborných zájmů i neobyčejné
schopnosti pedagogické"; ve sborníku by jed-
nou měla vyjít též aspoň výběrová biblio-
grafie jubilantových odborných publikací!
Významný je i materiálový příspěvek Hany
Klínkové Karel Klostermann ve fondech
Literárního archivu Památníku národního
písemnictví: archivářka LA PNP zdůrazňuje,
že největší část spisovatelovy pozůstalosti
se nachází v Archivu města Plzně, leč určité
množství klostermannovských archiválií je
v Muzeu Šumavy v Sušici a dále k dispozici
i v "Památníku", kde spočívá mj. rukopis
prózy Odyssea soudního sluhy a konvoluty
autorovy korespondence (z nichž čerpal už
Ivan Martinovský v MZK XXXVI), včetně
dopisů přijatých. Ergo: Nový MZK předsta-
vuje nadmíru dobrou vizitku práce Archivu
města Plzně!

Vladimír Novotný

Cesty sněhem zapřené
In memoriam Josefa Hrácha

Ten název pochází z Hráchovy básně
Zapomnění. I jeho cesty už zapřel sníh.

Chladivý únorový sníh z počátku dnešního
roku. Sníh, který neroztává...



Zpětné zrcátko

Jsou chvíle, ve kterých hledáme odpovědi.
Někdy jsou však otázky na ně tak široké, že
nejdou ani vyslovit. Bylo to v listopadu minu-
lého roku, kdy jsem zabloudil do jednoho
z plzeňských antikvariátů, abych tam v někte-
ré z knih našel hojivá slova. U regálu s poezií
jsem očima zkoumal na přeskáčku hřbety
knih. Seifert? Ne, chvíle pro krásnou nostalgii
jeho posledních sbírek přijdou, až se budu
chtít povznést nad zajíkavou a sladce hloupou
nerozvážnost svého mládí. Hrubín? Básník,
který dokáže i špičaté hlásky uhladit do slov,
jež umí pohladit... Ale ani to není on. A nemů-
že to být ani nikdo, jehož poezii znám. 

Nakonec jsem vytáhl útlou knížečku s mod-
rým přebalem. Hledání živé vody, Josef Hrách.
Hned na začátku, jako kdyby ta kniha čekala
právě na mě, bylo věnování: Přátelsky J. Hrách,
září 1980. Přejel jsem po těch řádcích prstem.
To mi byl necelý rok. A hned v první básni
jsem našel tu svou odpověď: "Stále se přehra-

bujeme v myšlenkách, / převracíme a svlé-
káme je, / bez povšimnutí necháme odejít
přirozenost. / Pořád se za něčím štveme /
z nespokojenosti, z obav ze zastavení, samoty.
/ Cestou ztrácíme slova dětství." Málokdy se
básni stane, že se objeví v pravý čas na
pravém místě. Kdykoli jindy bych ta slova
přelétl očima, pokýval hlavou a vrátil knížku
zpátky tam, odkud jsem ji vzal. Ale v tomhle
zamračeném listopadovém odpoledni byla
ona sbírka přesně to, co jsem hledal. Pak 
- ve vlaku cestou domů - jsem si ji přečetl
báseň po básni. 

Dnes jsem ji po řadě měsíců znovu vytáhl,
ale z těch slov už necítím to, co tenkrát.
Říkám si, že je to lidské, vždyť často nejvíc
přehlížíme ty, kteří nám pomohli. Ale pořád
k té modré knížečce budu cítit obrovský vděk.
K ní a k jejímu autoru. A taky k tomu, kdo ji
do toho antikvariátu odnesl. 

Vladislav Hřebíček
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První letošní číslo časopisu Intelektuál za-
hajuje vyzývavý titulek Zbičuj mě, lásko!, kde
se dozvíme, jak se ta věc se sadomasochis-
mem skutečně má. Jan Suk reflektuje tvorbu
Aleny Nádvorníkové. Její verše tu "za úsvitu
plují a kopulují" jako mraky a vpluly až pod
záhlaví Doztracena ("Taková je to kresba,"
dupne si autorka na závěr jedné z básní).
Střídá Vladimír Novotný a jeho studie
Spisovatelky našinky k roku 2000 s rozpa-
čitým podtitulem Téma pro... Pro koho vlast-
ně? (Jen drobnou poznámku: Kdo v roce
2000 znal Andronikovu, Duškovou, neřkuli
Hůlovou? Neslušela by stati malá kosmetická
"aktualizace" k roku 03?) Aby se ženská
otázka nesprovodila ze světa tak rychle
a příliš snadno, osvěží nás svou povídkou
hned dvě mladé ženy. Hana Pachtová se po-
zoruhodným způsobem potácí V dešti

a Kateřina Rudčenková svou stále ještě
poezieplnou povídkou dává tušit, že lesbické
téma z naší "ženské" literatury tak rychle
nezmizí (ostatně po Roku perel od Brabcové
už v nakladatelství Host leží román Svatavy
Antošové Dáma a švihadlo). O Beckettovi na
rozhraní dvou jazyků a zároveň o svém
beckettovském překladu, který vychází v Argu
se rozpovídá Tomáš Míka; to celé samozřejmě
včetně ukázky z počinu, o němž je řeč, nazva-
ného Tso. Poslední větší blok patří dadaistické
poezii  Tristana Tzary, která je doprovozena
zasvěceným komentářem z pozůstalosti
Zdeňka Lorence, našeho domácího souputní-
ka a velkého znalce díla tohoto velkého Ru-
muna. To vše a mnohem víc obsahuje Inte-
lektuál. Kultivovaně a na výši o křiklavých 
tématech dneška.

Milan Šedivý

Oznamovacím způsobem: Vyšel!
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přestože máš jistě svých specifických úkolů 
a starostí víc než dost, jedna z těch nejslo-
žitějších Ti zůstává stále zapovězena.
Nemusíš totiž mluvit; celý svůj život mlčíš
doslova jako ryba, nevydáš jediné hlásky, na-
tož snad českého slova. Nejspíš ani netušíš,
kolik trápení a zároveň radostí Ti to ubírá.

Pro mě je čeština víc než jen jazyk, ten verbální
způsob lidského dorozumívání, je krásná
i složitá, hodná i nemilosrdná, je jako jedno
velké město. Kdo se v něm narodil a prošla-
pává jeho nejtemnější zákoutí od mala, ten se
neztratí, zato cizí návštěvník se bez podrobné
mapy neobejde. Jako by pro mne má mateřšti-

- 7. června v 17.00 hodin vzpomenou
v Myslívě  při odhalení pamětní desky
Ladislava Stehlíka 95. výročí jeho narození.
Současně zde bude zahájena výstava autorových
kreseb nazvaná Můj Myslív.

- 8. června je uzávěrka literární soutěže
miniatur Plzeňský Literární deštník. Letos však
ještě příliš nesprchlo. Soutěž není omezena
věkem autorů,  formou, žánrem ani tématem,
pouze rozsahem - jediné strany formátu A4.
Příspěvky přijímá redakce Plže na své poštovní
i e-mailové adrese.

- 25. června se v Poradní síni Knihovny měs-
ta Plzně opět schází k závažnému i milému
pracovnímu rokování redakční rada časopisu
Plž.

- 16. července pořádá Kruh přátel knižní kultury
svůj pravidelný letní literární výlet, tentokrát kra-
jem Klostermannovy Šumavy. Další informace je
možno získat v kanceláři Polanovy síně KMP. 

- "Výběrové řízení" na textové obsazení
Kalendáře plzeňského 2004 "vyhrál" nad mla-
dými autory Ivo Fencl, spisovatelské mládí ten-
tokrát možnost prezentace oficiální prvotinou
(Nakladatelství Fraus) nevyužilo.

- Letní "prázdninové" pohody využije
sdružení Pro libris k horečné publikační činnos-
ti - k vydání chystá spolu s PF ZČU sborník
příspěvků z mezinárodní vědecké konference
(říjen 2001) Postmodernismus v literatuře
a umění,  výběr z básní Karly Erbové spolu

s paralelními francouzskými překlady 
a s ilustracemi Jany Jeremiášové, nazvaný
V básni se rozední / Le jour se leve au poeme,
dále Klostermannovu povídku Na cestě k do-
movu - vedle české verze souběžně s německým
a francouzským překladem. K vánočnímu vy-
dání se začíná připravovat také tradiční Vavřín
zelený a zlatý. 

- Při letním rozjímání přijde vhod třeba
sklenka vychlazeného bílého Sauvignonu.
Příležitost, na čí zdraví připít, se vždy najde.
A tak pátrajíce letním kalendářem, narazíme
na tři jubilanty: 14. července slaví malé půlku-
laté jubileum redaktorka Kateřina Rubášová,
o dva týdny později o desítku větší půlkulaté
výročí bohemista Jiří Staněk (1948) a konečně
4. srpna to úplně nej-, totiž ne půlkulaté, ale
"půlkorunové" jubileum básnířka Michaela
Pánková. A pokud bychom v horkých letních 
dnech na mezi, v zahrádce či v lese narazili na
přítele plže-plžíčka a bylo to někdy na sklonku
prázdnin, tak řekněme kolem 19. srpna, chopme
se příležitosti (tedy štíhlé butylky) počtvrté a se
zvonivým přiťuknutím popřejme příjemnou ces-
tu lahodnému moku na počest plžího šéfredakto-
ra Vladimíra Novotného, ač jeho životní výročí
je jen příležitostným vytržením z osy řady
přirozené číslicové posloupnosti. Inu, dobré
počteníčko a suché bílé na 8 °C chutnají v létě
nejlépe. A my gratulujeme! 

(red.)

Od A do Z: Apely a zvěsti

Drahá zlatá rybko,
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na byla určitým vzorem, tak jak ji používal
Karel Čapek pro svou tvorbu, jak ji neviditelně
nanášel Josef Lada štětcem na plátno, jak ji
svou běžeckou botou vtiskával Emil Zátopek
do nekonečných metrů olympijských závodů,
tak ji i já používám od ranního probuzení do
posledního slova před spaním. Je pružná,
energická, reaguje a mění se, ale je to stále
ona, kdo nám stejně jako před sto lety plyne
z úst. Přeji si proto, zlatá rybko, abys i Ty jí
pomáhala rozvíjet se, a tak jako jí i každému,
komu jeho rodiče předali ten dar, to právo
k českým slovům. Občas se mi zdá, že každý

Čech, Moravan i Slezan má kdesi v duši ukrytý
český slovník. Něčí je tlustý a objemný jako en-
cyklopedie světa, jiný obsahuje už jen pár stran.
Nedopusť, prosím, abychom byli líní v listo-
vání, v tom namáhavém otáčení stran lehkých
jako motýlí křídla, významem však těžkých
jako kupa železa... 

Děkuji 
Tamara Hlaváčová 

(autorka nejlepší slohové práce z krajského kola
Olympiády v českém jazyce v Plzeňském kraji)

Plzeň 24. dubna 2003

Když jsem v květnu jel do Myslíva a z okna
autobusu jsem kolem sebe viděl rozkvetlé
stromy, jásavou zeleň májové přírody, nemohl
jsem si nevzpomenout na báseň Trnka ze 
sbírky Kvetoucí trnka od Ladislava Stehlíka.
"...trnko v zemi kamenité, trnko, pravdo na-
ší země, jež zraješ jen pro smích větrům, 
které z jihu přinášejí omamnější vůně jara,
... z hloubky piješ živý pramen, který se v nás
zrcadlí..." 

Titulní symbol rozkvetlého keře, vyrůsta-
jícího z kamenitých mezí chudého pošu-
mavského kraje, jak ho básník poznal během
svého pobytu v Myslívě, navozoval dojem
prostoty, neokázalé, skromné krásy. Náš pocit
domova je fixován na prostředí, v němž kraji-
na nebo, chcete-li, danosti vnějšího prostředí
hrají jednu z rozhodujících rolí. Snad je to
nejčastěji krajina našeho dětství a mládí, 
která se pak stává východiskem našich před-
stav o domově. Představu českého venkova,
uzavřeného do sebe, do svého ticha, do svého
krátkého jara a dlouhého lopocení, měl 
i mladý básník Ladislav Stehlík. Od počátku
byl jeho lyrický svět vyladěn do něhy, radostné
i váhavé, do tichého úžasu nad krásou, která
sem přichází s jarem v podobě květů a mladé
lásky. Lyrický obraz české krajiny vyrůstá
u Stehlíka především z výtvarného vnímání

a cítění. Jednak z vlastního, dokumentova-
ného už jeho druhou básnickou sbírkou
Watteau, a pak přebohatým množstvím kre-
seb, jež tvoří výtvarný doprovod jeho Země za-
myšlené. Výtvarná inspirace vedla k věnování
cyklu České jaro malířovi jemu z nebližších -
Janu Preislerovi. Při pohledu na jeho kresby si
znovu uvědomuji, že silnou stránkou básní-
kovou byla vynikající paměť na dětství v Běl-
čicích, jeho učitelování v Myslívě, ale i na
každoroční putování po krajinách jižních
a západních Čech. Tato paměť, dobře živená
důkladným poznáním uměleckých památek,
archivních dokumentů i vyprávěním pamětní-
ků a posilovaná pamětí kreslící ruky. Jakoby
znovu vidí básník a kreslíř svůj kraj a znovu
se mu vracejí motivy, které utvářely jeho
lyrický svět. Byl to právě Myslív na Klatovsku,
který si básník během svého patnáctiletého
působení tolik oblíbil. Dokazuje to i úryvek ze
sbírky Voněly vodou večery:

"...Ta jara, lásko, nelze znova žít.
Tká město mým dnům šedou síť,

z níž se už nevymotám.
Sní mezi vrchy krajina,

na naše mládí vzpomíná.
Mé srdce zůstalo tam."

Ivan Nikl

Můj Myslív



Psí víno chce platit honoráře, prohlásil
v nejnovějším čísle tohoto zlínského "časo-
pisu pro současnou poezii" jeho jediný redak-
tor a vydavatel, taktéž pozoruhodný básník
Jaroslav Kovanda. Jak to ale dokáže a do-
vede, když přece vytváří Psí víno úplně sám
(byť jen čtvrtletně), redakčně stejně na
koleně jako my Plže? Leda že kromě podpory
ze strany ministerstva kultury a kulturního
fondu města Zlína se může opřít též o spon-
zoring od firmy NEWCOS a od nadnárodní
instituce Open Society Fund. Načež Kovanda
prská, pročpak mu někteří básníci vracejí
"půlkilo" za básničku, že tím jenom vrážejí
do hrdla poštovní charybdy další koruny 
a jeho připravují o čas. A posléze přejde
k poněkud pošetilé filipice: prohlašuje, že až
bude mít Psí víno "v podnájmu kanceláře,
sekretářku, vycházet desetkrát ročně a platit
nutně 4 redaktory na plný úvazek, tak si
posílání autorských honorářů bude muset
odpustit". A že zatím dělá časopis ve svém
bytě a ani on, ani nikdo z redakčního okruhu
žádný plat nepobírá. Početně to moc nevy-
chází, padesátka za básničku versus čtyři
redaktorské platy, tudíž ke Kovandovým 
znaveně rozkaceným slovům asi jen tolik: Plž
hodlá vycházet jedenáctkrát ročně, leč také
v Plži nemáme na zhola žádné platy,
nemáme ani na sekretářku, ani na kaňky, ani
na honoráře, a o práci na kolenou víme zrov-
na tolik jako ve Zlíně. A když díky dobrým li-
dem ušetříme korunku, hned se Plž rozroste
o pár stran: včetně června je to už jedno
"skryté číslo" navíc.

Ačkoli Ladislava Lederbuchová ve své re-
cenzi posmrtného vydání fejetonů Františka
Fabiana (srov. Plž č. 5) vytkla redaktoru a vy-
davateli Luboši Faloutovi tuze šeredná
pravopisná a věcná pomýlení, o dalších nikoli
drobných, nýbrž olbřímích vadách daného vy-
dání už decentně pomlčela: inu, kritická re-
flexe ani nemá na tyto záležitosti vehementně
upozorňovat, neboť to bývá úkolem glosářů

a komentářů. Než nepřejděme mlčením nakla-
datelskou ostudu prvního řádu, že totiž nakla-
datelství změnilo autorovi jméno: z Fabiana,
jen to lupne, udělalo Fabiána. Na titulním
listě, v tiráži, tam kde se to dalo zkazit. Kdyby
šlo o neznámého debutanta, navíc třeba nikoli
z Plzně, ale z odlehlých koutů Plzeňska,
takovéto nepochopitelné nedopatření bychom
ještě mohli pochopit, ale v případě Františka
Fabiana? Tady jde o nepěknou urážku na cti,
navíc to není jediná nedbalost tohoto typu ze
strany nakladatelství. Že v připojeném
medailonu (shodou okolností aspoň zde je
příjmení Fabian uvedeno správně, což se mělo
stát mementem pro nakladatelskou redakci)
jeden řádek trčí do ztracena, že se kamsi vy-
tratil konec, to se může přihodit, neb chybo-
vati je lidské. Ale s mírou! Pokud tu ale čteme,
že se František Fabian v roce 1989 angažoval
v plzeňské "Občanské frontě", protíráme si oči
a míníme, že si pisatel popletl Národní frontu
s Občanským fórem. Je to zlolajná neúcta
k významné osobnosti plzeňské kultury -
a jestliže dál platí, že o nebožtících jenom
v dobrém, patří sem i samozřejmá povinnost
vědět, jak se správně jmenovali! Jinak je to
kaňka jak hrom.

Jako jednu velkou velikánskou kaňku
nahlíží současný svět "pseudovědy" neperio-
dický zpravodaj občanského sdružení Českého
klubu skeptiků, který pod názvem Sisyfos vy-
chází už devátý rok a má ve svých řadách
mj. i spisovatele - Věru Noskovou a Marka
Hofmana. Časopis vyčleňuje mezi vědci "vý-
znamné skeptiky", u nás oceňuje "nejaktiv-
nější skeptiky" a soudí, že každý pseudo-
vědecký "objev" je ihned halasně propagován
v médiích, zatímco úřady jsou proti. Jenže
také mezi literáty máme významné a aktivní
skeptiky, stejně jako skeptické nadšence,
mj. našeho Iva Fencla. Poučení: o Sisyfově
práci ví každý, kdežto na sisyfovskou práci
každý kašle.

Vladimír Novotný

"Psí víno chce platit honoráře..."
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

Film a literatura II.
Na druhý díl procházky světem literatury a filmu 
zve Jiří Staněk

Magdaléna - dobrá, milá?
aneb Výchova dívek po česku
Repríza mírně vzdělávací minikomedie inspirované
dobou biedermeieru 
Účinkují: Ludmila Bednářová, Jitka Kubištová 
a Romana Neumannová  

Vladimír Novotný: 
Mezi moderností a postmoderností
Křest publikace
Autora a patrony publikace Aleše Hamana 
a Jana Majchera uvádí Viktor Viktora
hudební doprovod: Milan Benedikt Karpíšek 
a Ladislav Pohořalý

Čekání na stvořitele
Jaromír Jindra a Klub psychotroniky UFO 
nad záhadami v neomezených hranicích

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

4. 6. - 19.00

18. 6. - 19.00

25. 6. - 19.00

11. 6. - 19.00
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Autoři Plže č. 632

KAREL ADAMUS
Narozen 1943 v Plzni. Střední školu absolvoval v Kar-
viné, žije a pracuje v Třinci. Spoluzakladatel výtvarné
skupiny Měkkohlaví, vystavuje především vizuální
poezii a tzv. peripatetické básně. Vydal básnickou sbír-
ku taoistických parafrází Měkké dno (1997).

MILAN ČECHURA
Narozen 1949 v Ústí nad Labem. Žije v Plzni. Po matu-
ritě na SVVŠ studoval VŠSE, večerně absolvoval  SPŠ
stavební. Pracuje jako prodavač dřevovýroby. Psal
písňové texty, nyní píše poezii, povídky a pohádky, pub-
likuje v Plzeňském deníku, v Listech Ason-klubu.

FRANTIŠEK FABIAN
Narozen 1929 v Plzni (zemřel 2002). Studoval PF v Plzni
a VŠP v Praze, od r. 1960 do r. 1968 pracoval jako redak-
tor v Čs. rozhlase v Plzni, kam se v r. 1990 vrátil a do
r. 1992 jej řídil. Publikoval ve sbornících Střediska zá-
padočeských spisovatelů, je autorem scénářů rozhla-
sových pořadů, letos mu vyšla posmrtně kniha Fejetony.

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

ILONA GRUBEROVÁ
Narozena 1970 v Plzni. Vystudovala český jazyk a dě-
jepis na PF ZČU a latinu na JČU v Českých Budějovi-
cích, studuje dále na FF UK. Působí jako učitelka na
SZŠ a PF ZČU. Publikuje v tisku, Listech Ason-klubu
a odborných časopisech. Žije v Plzni.   

JANA HORÁKOVÁ
Narozena 1958 v Plzni. Profesně se věnuje public rela-
tions v Knihovně města Plzně, v současné době mj. v re-
dakci Plže a sdružení Pro libris. Je absolventkou PF ZČU.

TAMARA HLAVÁČOVÁ
Narozena 1988 v Praze. Je kvartánkou stříbrského
gymnázia. Publikovala dosud jen premiérově
v Tachovské Jiskře. Žije v Kladrubech u Stříbra.

VLADISLAV HŘEBÍČEK
Narozen 1979 ve Strakonicích. Po maturitě na
Euroškole ve Strakonicích studuje PF ZČU (český
jazyk - německý jazyk). Píše básně a drobnou publicis-
tiku. V edici Malé knížky Ason-klubu vydal básnickou
skladbu Modamátou (2001).

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen  1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965 
působí jako bohemista na PF ZČU. Vedle odborných
monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše i beletrii.

KRISTÝNA KRACÍKOVÁ
Narozena 1986 ve Stodě. Studuje SOU a SOŠ v Plzni
(obor knihkupec). Dosud nikde nepublikovala. Žije
v Líních.

TOMÁŠ KŮS
Narozen 1950 v Sušici. V r. 1976 absolvoval FF UK
(čeština - dějepis), na níž později externě vystudoval
též obor dějiny umění a estetika (1987). Po r. 1989
byl krátce vedoucím odboru kultury MMP. Intenzivně
se věnuje výtvarné tvorbě jako grafik, sochař a malíř
nebo jako promotor mezinárodních akcí. Dosud
nepublikoval.

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 Kraj-
ském 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 Ústavu
pro českou literaturu AV ČR, od r. 1999 působí na
PF ZČU v Plzni.

ROMAN SZPUK
Narozen 1960 v Teplicích. Žil v Havířově a ve svém
rodišti, v r. 1989 se přestěhoval do Vimperka. Roku
1983 založil na faře v Příchovicích katolické literární
sdružení Skupina XXVI. Vydal mj. básnické sbírky
Ohrožen skřivanem (1994), Ker praskot (1997)
a Troucheň (2002).

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích. Studuje český jazyk a lite-
raturu a hudební výchovu na PF ZČU. V "Malých
knížkách" Ason-klubu vydal básnický cyklus Mince,
jeho oficiální prvotinou se stala sbírka Po zarostlém
chodníčku (2002). Žije v Dubí u Teplic.

DALIBOR TUREČEK
Narozen 1946 v Prachaticích. Působí na katedře bo-
hemistiky PF JČU v Českých Budějovicích. Literární
historik, autor knihy Rozporuplná záležitost (2001).
Předseda redakční rady revue Česká literatura.

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 divadelní kritice.
Vydal Kapitoly o literární Plzni I., II. (1988, 1990)
a Záblesky renesance (2002).

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. Vystudoval v Plzni  na VOŠ
knihovnictví. Pak se vrátil do svého rodiště a živí se
jako soukromý překladatel (angličtina). Píše básně
a prózu, texty publikuje vlastním nákladem, nejno-
věji román Velká strana malých (z roku 2001) a bás-
nickou sbírku Kráčející vítr (2002).

JIŘÍ ŽÁK
Narozen 1989 ve Zlíně. Žije ve Zlíně - Želechovicích,
kde studuje základní školu. Doposud nepublikoval ani
se nezúčastňoval literárních soutěží.



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

V letním dvojčísle Plže mj. čtěte:

Josef Hrubý: Roláže

Miloslava Ledvinová: Už nikdy nevstoupíš

Bohumil Jirásek: Záblesky

Milan Šedivý: Sestiny

Pavel Studnička o kardinálu Beranovi

Ivo Fencl: Isaac Asimov

- a k tomu ještě letní přílohu ze starých časů:

Christian Heinrich Spiess: Krásná Olivie aneb Strašidlo z bílé věže

Doneslo se nám:

"Plž je lepší než Weles."

Milan Kozelka


