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Editorial

Uzavíráme 2. ročník Plže, měsíčníku, v němž se po mnoha
desítkách let (po dávném Prameni) začalo od loňského října
opět mapovat dění v literární kultuře regionu. Osou prosin-
cového čísla je holdování nové laureátce prestižní Ceny
Bohumila Polana, významné básnířce Karle Erbové: kvality
jejího Liánového mostu vyzvedávají v Plži Ivo Harák a Vác-
lav Daněk - a rádi Karle Erbové plníme starší přání: otisku-
jeme ukázku z jejího nepublikovaného vyprávění o antickém
Řecku. Zároveň srdečně gratulujeme Martinu Šimkovi,
držiteli čestného uznání Ceny B. Polana: jeho nové verše
jsme si s gustem vychutnali už v listopadovém čísle.

V Plži však nepředstavujeme pouze Erbovou a neznámé
verše Josefa Hrubého, můžeme se seznámit i s nevšední bás-
nickou tvorbou Jindřicha Konečného, s poezií Jaroslava
Šlejmara a Václava Touchy, dále s texty chlumčanského
literáta Stanislava Dvořáka - a v rubrice Vetřelec Plže svou
vizitku předkládá sedlčanský poeta Vladimír Stibor. Vánoční
povídku nám nabídl Lubomír Mikisek, doplňuje ji rozjímavý
fejeton Bohumila Jiráska - a snad bude o vstup Iva Fencla do
"krvavého" světa Josefa Váchala podobný zájem jako o jeho
zamyšlení foglarovské, díky němuž šlo říjnové číslo Plže sko-
ro "na dračku". Viktor Viktora naposledy přispěl do rubriky
Pilsensia antiqua, neb připravuje rubriku jinou, neméně
objevnou.

V předvánoční pohodě už také můžeme rekapitulovat celý
ročník Plže: nepočítáme-li Listy Ason-klubu, časopis shro-
máždil přes tři sta stran literárního čtení, což odpovídá úcty-
hodné antologii současné literatury západních Čech. Navíc
okruh přispěvatelů jen z našeho regionu čítá už přes sedm-
desát (!) tvůrců, což svědčí o záviděníhodném autorském
zázemí časopisu. Teď si jen přejme, aby Plž mohl být i nadále
kvalitním průvodcem po literárním životě v kraji.

Nicméně se i redakce a redakční rada časopisu těší na
Vánoce, a proto přejeme všem lidem dobré vůle, zvláště
milovníkům literatury, radostné vánoční svátky. Připojujeme
i malou vánoční přílohu: básnickou skladbu Květy Monhar-
tové Židle i s autorčinými ilustracemi. Ať se vám líbí - a na
shledanou v novém roce!

Vladimír Novotný 
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Portrét Plže2

Antiskepse  dona Quijota
Laudatio… Chvála, pochvala… Kolik sen-

tencí se jí dovolávalo. Kolik pamfletů zneužíva-
lo. A již středověk věděl: Propria laus sordet.
Propriam ne dicito laudem. Vlastní chvála
páchne. Nikdy nechval sám sebe. Středověk
dovedl ovšem i nabádat: Laudator parce, cul-
pator parcius esto. Šetři slovy, když chválíš,
haníš-li, šetři tím víc.

Proč tolik citací? Vybavovaly se mi, když
jsem přemýšlel o laudatiu pro Jindřicha
Konečného. Je doktorem filozofie. Filozofii do-
studoval a rigorózní zkoušky konal, když byl
zaměstnán jako nástrojař Blexu v Horní
Blatné. A tím nástrojařem zůstával nadále.
V sedmdesátých letech (už) minulého století
navštěvoval Bohumila Jiráska (tehdy z poli-
tických důvodů drženého v distanci od habili-
tace). V té době koncipoval svou první sbírku,
v debatách s dr. Jiráskem se přel téměř o každý
obrat, ale den nato se ozýval telefonem a v mno-
hém souhlasil. Když po pěti letech v roce 1981
byla sbírka vydána s názvem Antiskepse, ve-
psal svému patronovi věnování: "…jako výraz
přátelské úcty a jako dík za vše (mnohé), zač
mu vděčím." Antiskepse jako by předvídala
soudní proces v roce 1983 a rozsudek nepod-
míněných osmnácti měsíců za spolupráci s ča-
sopisem Svědectví, vydávaným Pavlem Tigri-
dem. Myšlenková síla básníkovy antiskepse
tkví    tematicky v důvěře k lidským "spoluděl-
níkům", k jejich člověčenství (lesní dělníci, oce-
lář, lékaři, ženy v Blexu), nikoli k těm, jejichž
jméno se pateticky zneužívalo. Ale antiskepse
tkví také v pointách, ať už formulují obecné
pravdy nebo dospívají k pregnantním pravdám
konečným i "konečnovským": a jako v hlubi-
nách země/ hledáme v sobě/ to nejcennější

z nás; A tak já člověk/ nesu svou lidskou kůži/
na trh/ příštího tisíciletí; a ještě nikdo nena-
kreslil akt ženy/ mezi stroji; …poznáním upou-
táni/ budeme hledat/ svou další podobu;  Oto-
čeni zády k slunci/ obdivujeme velikost vlastní-
ho stínu.

Zpověď dona Quijota, zatím poslední sbírka
J. Konečného, tvoří rámující protipól Anti-
skepsi. Nejde tu jen o vyzrávání básnické osob-
nosti - mezi Quijotem a Antiskepsí se položilo
devatenáct let. Básník je bohatší o reflexe
předlistopadové i polistopadové: Dnes pravda
říká spravedlnosti/- já a ty   jsme stejné děvky;
čím víc  doba zvrací hesla/ tím je nemocnější; Je
skupenství hmoty a skupenství ducha; Láska je
potkání své duše v někom jiném. 

A mezi těmito dvojími horstvy reflexí vzni-
kaly aforismy Nové nápadíky, které zdánlivě
vylehčeně glosují. Dolehla do nich zkušenost
poslance Federálního shromáždění a pozděj-
šího diplomata, a tak přes předsevzetí motta
(Než se spojit s ďáblem,/ abych dosáhl cíle,/
raději nemám cíl) se hrnou konstatování: Svět
je tak prolhaný,/ že už se nenechá věřit ani
lžím; Lež je výpověď o pravdě./ Pravda má
nevýhodu v tom,/ že má vždycky méně argu-
mentů; Být slušný v Čechách/ je určitý způsob
sebezničení.

Jindřich Konečný nehovoří z pozice člena
rady moudrých, starších. Tyhle rady jen klasi-
fikují, reglementují. Kdyby existovala rada, 
která by dala přednost poznání před hodno-
cením, stál by v jejím čele. Laudatio je také
pochvalným svědectvím o antiskepsi dona
Quijota, o celistvosti jeho osobnosti, charakte-
ru a oprávnění jeho glosujících (jen glosují-
cích?) point.

Viktor Viktora

vstanu 
Každý den       do aury tvých očí

Jindřich Konečný
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Jarní
Sedmikrásky se do průvodu

nikdy neseřadí
Ale tulipány

v předpisových zástupech
skandují svůj pozdrav slunci

A já, lásko
ač trochu nespoutaná

ač trochu bez předpisu
před tebou

jsem plný pokory

Jenom tobě
Až bude slunce

jako je tvůj úsměv
každý den vstanu
do aury tvých očí

I noc
má jejich světlo

A já
ve tvém dechu

najdu
něhu tvých úst

a rozkoš tvého těla

S tebou uhořet
Až se setkáme v bráně úst
vychutnám všechna slova

která jsem ti kdy řekl
Až nás obrostou naše paže

budeme jednodech
A oba se sejdeme v mém jméně

A chtěl bych s tebou vydržet
tak dlouho

dokud udržíš v dlaních oheň mé vášně
Chtěl bych s tebou uhořet

Až
Až všechna moře

v sykotu planoucího hada
se v páru rozškvaří a odletí

ještě do větších hlubin
než jsou sama -
pořád tu budu

Až z posledních sil
čas svou hrozivou pěstí
udeří do hroudy popela

která tu zbyla -
pořád tu budu
Pořád tu budu

dokud mě neopustíš -
lásko

Něžnost
Uviděl jsem

tu nejněžnější něžnost
Dívka

křídla svých rtů
vložila na dlaň

a lehce je dechem odvála
ke svému snu

Také já
ve svých snech
posílám k tobě
křídla svých rtů
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Tři letící ptáci
Ptáci? Ale ano,

ten první vede, ví kam,
peří rozevláté;

ten prostřední letí za ním,
tolik se dívá a dívá,

skromňoučký; a třetí
nese ptačí balík,

nese jej tak důležitě,
že vážným úsilím šilhá.

Vím,
živíte se rosou a sluncem,

lehouncí, neškodní.
(Paul Klee)

Matce
Stačí mi 12 dnů,

abych něco dokončil
a prodal.

Kdybys obětovala 60 franků,
což představuje 15 dnů

klidu, a já ti za to způsobil
radost, že bych ti koncem

měsíce dal doklady
o třech prodaných knihách,

což představuje
přinejmenším 1500 franků,

a že bych ti byl hluboce
vděčen, litovala bys? Určitě

bych se nevychloubal takovým
siláctvím, kdyby zmíněné

svazky nebyly začaty celou
věčnost,

takže už jejich papír
zežloutl...

(Charles Baudelaire)

Z dotazníku
Pracuji

9-12.30; 16-19 hod., někdy i večer.
Podle okolností se do práce nutím.

Nepřerušuji ji, jen pod vnějším nátlakem.
Dodržuji zavedený pořádek na psacím stole.
Umím pracovat jen v klidných místnostech.

Nejlépe ve vlastním bytě.
Piju hodně silné kávy a hodně kouřím.

U práce se zdržím alkoholu.
Ne. Ne. Ne.

Ano.
Ne.

(Robert Musil)

Z učebnice
Konstrukce tečen z daného bodu

k dané kružnici.
Máme-li vést z daného bodu R

tečny k dané kružnici o středu S,
opíšeme pomocnou Tháletovu kružnici

nad průměrem RS.
Její průsečíky s kružnicí danou

jsou dotykovými body
hledaných tečen z bodu R.

Josef Hrubý
Ještě z cyklu 

Numerale
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Úryvek z lodního deníku
Příkrov nebeské noci

sen lásky halí
stříbřité odrazy hvězd

a v nich lidé - něžně rozespalí
Koráby deštné

v duhových sítích zamotány
hvězdy jak třpytící ptáci

noci líbány jsou rány
Píšu Ti pár slov

tohoto večera a této noci
Píšu Ti pár slov
můj lodní deník

pod rozeklanou nocí
Dlaněmi nabírám z hladiny slova

chce se mi plakat i smát
a znova

můj smutku do dlani sevřený
doufám, že brzy se promění

všechny zlé sny
do poslední

jediné udýchané noci

Kdo půjde dál
Minuty se vlečou

jako nohy Žána Valžána
zajetím rozervány

k nepoznání zchudlé
A rána cítit jsou petrolejem

jen vykřesat jiskru
z kamenného svědomí

Pak výbuchem ponížit ticho
a čekat

čekat, kdo přežil umrlou dobu
kdo půjde dál, kdo ponese prapor

kdo žerdí praporu rozetne zem
a zakřičí To je to místooo!!!

Ukradená doba
Zdálo se, zdálo se mi o dešti
snem zněla indiánská píseň

ženy smály se ohňům do tváří
Zdálo se, zdálo se mi o mužích

lovili rybího krále
v ledové bystřině, dole v údolí

Zdálo se, zdálo se mi o starcích
věčnost kontinentů v očích

a v rukou příběhy minulosti
Zdálo se, zdálo se mi o krádeži

v mé době
v mém srdci

Stanislav Dvořák 

Zdálo 
se mi
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Jazykem svých textů, volbou rytmu i lexi-
ka jako by se Erbová kradí přibližovala
poezii Karla Šiktance: jestliže ten psal své
smrtí tance v čase k nule normalizovaném,
proniká do veršů Karly Erbové realita právě
současná - třebas byl "děj" zasazen kamsi
do minulosti: "Lancknechti táhnou... řeka
rve svůj břeh./ Kraj jeden plamen. Bučí
prázdná stáj. /Je úzko v Čechách.../ Přímo
na komín/sedla si faleš. Zraje nenávist."
K nesnadné víře se tu dozrává bolestí.
Bolestí, která se rodí nejen z věcí veřejných:
"Už jsem si cizí JÁ/ Jako by někdo držel
dveře." Souhlasně s tím - a zároveň kon-
trastně k tomu - čteme v jiné básni: "Roz-
přáhnout náruč Letět vstříc/ tomu co dosud
nepokřtěno."

"Ouzko je v Čechách když přestane téct
do bot/ a už jsme zase svině" - takto expli-
citně a expresivně se Erbová dříve nevy-
jadřovala; snad i proto dodává s tajenou
ironií: "Snad nezapomenu tam dát - váže-
ným čtenářkám pro potěchu - /mlhavé
jitro/působivý pás z koně/přelet havranů."
Tady už se dospívá k problematizaci slova -
slova příliš pěkného a příliš ohmataného.

Slušelo by se zmínit též umnou práci se
sporadickými rýmy, kompozici sbírky,
složené z oddílů (s volnou tematickou pro-
stupností ) Viničný dům (v němž se lyrika
přírodně-krajinná snoubí s lyrikou refle-
xivní), Hrady z písku (s lyrikou reflexivní
a milostnou) a Hodina ultimata (opět domi-
nuje reflexivní lyrika a velmi silnou je zde
inspirace výtvarným uměním).

Básníkovu zralost neurčuje jeho věk,
kvalitu díla žádná výročí, jimiž na své pouti
prochází. Špatné víno časem zoctovatí, do-
bré získá na chuti a ceně. Jestliže tedy prá-
vě píši o Karle Erbové, nečiním tak proto,
že se letos dožila - frázovitě řečeno - vý-
znamného životního jubilea, ale proto, že
dvě poslední sbírky patří po mém soudu na
samý vrchol jejího díla, jemuž jsem kdysi -
a rád to přiznávám - nevěřil, že může ještě
růsti.

Co tedy zůstává z předchozí tvorby?
Kulturní orientace na jih, čímž nemyslím
jen antické Řecko a Řím. Důvěra ve slovo,
v to, že ticho může být přeludné, úžas bě-
lostný  a nebesa že mohou býti spanilá. Je-li
už problematizována věc (s vědomím její
nestálosti a vnitřních rozporů), netýká se
tato problematizace nikterak samotného
pojmenování věci. (Občas se zdá, že je kad-
lub několikerým odléváním naprasklý: "pěší
usebraná pouť".)

Ve sbírce Liánový most - pod básnířčiný-
mi doteky - všechno ožívá: domy i stromy.
Jako by mluvčí básně vstupoval do světa,
aby svět ožíval v něm, stával se jeho sou-
částí. Krajina nabývá podoby lidského živo-
ta, neboť tento se odehrává s ní a v ní. Je-li
živou, má i duši. Více než o kulisy jde o dra-
mata v nich se odehrávající (byť byla taková
někdy patrná jen skrze kulisy, totiž skrze
stíny na tyto se promítající). Potřeba kon-
kretizace věcí přináší s sebou básnická při-
rovnání, v nichž má větší přitažlivou sílu pól
aktualizace.

Karlu Erbovou
Laudatio

pro 
Ivo Harák
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S výhradami k příliš snadným, protože
příliš konvenčním řešením (Sebevrah:
"Jenom dole na chodníku/ oči plné otazní-
ků") a dramatům pokleslým na pouhý popis
(Babička), přiznejme, že vedle zcela osobní-
ho zaujetí básněmi Lom (s mottem dobře
autoru recenze známým z tišnovské tradice)
a Porta coeli byl pisatel těchto řádků uchvá-
cen básní O vánočním střílení andělů v Če-
chách; textem, jenž se směle může poměřo-
vat s výšinami české poezie.

Kvality své tvorby potvrdila autorka poe-
tickým mikrodramatem Již nikdy nedovolím
požáru..., kde "...do jedenácti poetických
listů, do fiktivního cyklu životních fragmen-
tů vtiskla početné romantické atributy, kte-
ré doprovázejí naši vizi kumštýřské lásky
neboli uměleckého milování Sandové
a Chopina: především nehynoucí vědomí,
že požáru citu se má kořit vše - stejně jako
umělecké tvorbě. Že je nejen třeba, ale nut-
no obětovat vše požáru duše a požáru váš-
ně. Vždyť co také jiného má ryzí tvůrce činit
tváří v tvář světu plnému hran, který umí to-
liko lhát, přetvařovat se, hrozit se citů, jež
přerůstají, bát se velkých duší, které jen po-
malu s léty hořknou na úroveň ostatních -
a snad ze všeho nejvíc má strach z umění
dobývat se do vlastních bran, z umění, které
nebývá profánním osobám dáno" (V. No-
votný). Netřeba dodávat, že nota milostná
je doprovázena notou existenciální, tázání
se po smyslu lásky tázáním se po smyslu
umění.

Básně - fiktivní zpovědi dvou osobností,
které přerostly svoji dobu - nejsou pouhým
svědectvím o minulém (dolováním takzva-
ného odkazu), ale stávají se především
výzvou současnému: "Jsme v cizích služ-
bách Mnozí víc/ než sami unesou/ Útěky
Úděly Emigrace."

O autorčině velikosti svědčí i to, kterak
oproti předchozí sbírce proměňuje svoji
poetiku (ač zde také propadá kouzlu spo-
radických rýmů): částečnou je proměna
v tématice a rytmu, slovní zásobě. Snaha
o dopovězení, dešifrování (alespoň básnic-
kým obrazem) nahrazena nyní záměrnou
torzovitostí: torzo jako symbol. Z něj vy-
růstá poezie přesného výrazu; plná zámlk -
a v ní je velmi mnoho nedořečeného, více
otázek než odpovědí. Jenom málokde za-
skřípe v soukolí básně předzjednaný em-
blém: "Jsem Luna Odvrácená tvář."

Díky Karle Erbové, díky jímavosti jejích
veršů se stáváme také my alespoň na chvíli
vyhnanci z bezpečí ne-citelnosti: abychom
jako každý skutečný umělec a každý člověk
skutečně milující jen okamžik kráčeli bosou
nohou po ostří nože. Abychom pochopili, že
jsou i chvíle, kdy se cit stává přítěží a kdy už
se nevyznáme ani  v sobě, natož abychom
pochopili druhého: "A obrostlí jsme kaktusy
a trny." Kdy je jazyk, jímž sdělujeme své
pravdy, jímž se sdělujeme, spíše překážkou
naší vzájemnosti. Kdy nás o existenci srdce
nebo duše přesvědčuje nikoli idyla, ale bolest.

Závěrem se sluší dodat, že Karla Erbová
má vazby nejen k evropskému jihu: Liánový
most doprovází svými ilustracemi Zbigniew
Kresowaty, k textům sbírky Již nikdy nedo-
volím požáru... je zrcadlově připojen překlad
do polštiny z pera Jana Pyszka. Neboť také
na sever od  našich hranic má autorka své
vděčné posluchače.  Nad jejími básněmi si 
uvědomuji, jak málo zmůže čas. Anebo - as
lépe - že stárnou jenom špatní básníci a špat-
né básně. Ti dobří, ti skutečně budou ve
svých textech zmáhat jazyk i svět vždy nově
a jinak, ochotní opouštět vymleté cesty a ob-
nošené pravdy pro krásné dobrodružství 
hledání.
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Když jsme pak k předhoří Athén, jež posvátné Súnion slove,
připluli, Meneláovi bůh Foibos Apollón naráz
usmrtil kormidelníka, svým vlídným šípem ho stisknuv,
jak měl kormidlo v rukou a řídil kvapící koráb,
Frontia Onéterovce, jenž nejlíp z lidského plémě
uměl zařídit loď, když vichřice na ni se hnaly...

To je Homér. Odyssea.
Než jsme dojeli na Súnion, horký den

nenápadně, ale rychle sklouzl téměř do
opaku, byl tu skutečný podzim. Poseidón
zvedl černá, hrozivá mračna, hnal je na
pobřeží jako nevycválané, nezkrocené stá-

Sún
ion

Karla Erbová
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do, ledový vichr švihal temně modrou hla-
dinu, slunce se klonilo k západu a občas
škvírou v té tmě nahlédalo, aby dodalo kra-
jině onen přízračný ráz, který zde světlo
vyvolává.

Na vápencovém mysu šedesát metrů
nad mořem na jihovýchodě attického
pobřeží zbytky dórského chrámu, zasvě-
ceného bohu moře, Poseidónovi. Z původ-
ních 156 sloupů jich dnes ční k bouřlivému
nebi pouhých patnáct. Na jednom z nich
podpis básníka lorda Byrona - nu nevím,
ve škole nás cosi učili o jménech hloupých.

Tudy, vodní cestou od Tróje, se vracel
Meneláos s Helenou. Jakmile spatřili
chrám, zaradovali se. Nejvíce kormidelník
Frontiás, svízelná plavba se chýlila ke kon-
ci, zanedlouho vplují do ochranné tišiny
Peirea, to už je domů, do Sparty, co by
kamenem dohodil.

Radoval se tak bezostyšně, že Poseidó-
novi zapomněl vzdát dík, což dodnes činí
mořeplavci, jakmile se ocitnou chrámu na
dosah. Zapomněl pozdravit u vrbiček.
I rozhněval se Poseidón a požádal syna
svého Apollóna, aby tu nevycválanost 
ztrestal. Vypustil Apollón morový šíp 
a zasáhl Frontia.

Meneláos se kabonil, taková lapálie na
samém konci cesty! Museli se zdržet, po-
chovat Frontia, a Meneláos tak spěchal!
Helena mu dělala starosti, chodila jako tě-
lo bez duše, hleděla na hradbu ostrovů,
kolem nichž pluli, Meneláa napadlo, že
možná teskní za Paridem a lomcovala jím
zlost. Jako by nebylo dosti na té pokladni-
ci, ale ne, vždyť mu ani na pohřeb nešla,
když padl při bránění Tróje. Možná teskní
za jeho bratrem Déifobem, toho přece při
dobytí města zabil v její ložnici, ta ženská
si nedá pokoj, jako by už ostudy nebylo

dost! Vytáhl meč - ona odhalila ňadra. To
ho zlomilo - políbili se.

Helena byla opravdu napůl bez duše, nic
ji netěšilo, svět se jí zhroutil. Z Parida se
za pár dnů lásky vyklubal pěkný floutek,
v duchu mu říkala Paris - Narcis. Ani
příbuzní Paridovi ji nenadchli, všichni jí
dávali najevo, že ty desetileté útrapy města
jsou vlastně jejím dílem, kdyby nebyla žen-
ská lehkomyslná, nemuselo k tomu dojít.
Ať se podívá na takovou Pénélopé, jak ta
dokáže být svému choti věrná, jenom chtít,
Helenko, jenom chtít. Znělo to jedovatě,
jak jenom ženské umí.

Rovněž zrcadla ji zradila, marno, těch
deset let je na ní také poznat, kdepak
včerejší krása, dnes by se pro ni nikdo
nehnal do války, ani kdyby byla královský-
mi pokladnicemi do výše ramen zavalena.
Kdepak tisíc, ani deset mužů by dnes
Meneláos pro takový špás nesehnal.
Helena byla vždycky realistka, přiznala si
v duchu všechnu tvrdou pravdu. Byla to
kůrka pěkně ohryzaná, ale co s tím nadě-
láš, navenek bylo nutno neustále ještě vy-
stupovat jako naivka s věčně udivenýma
očima, mužští to mají rádi. Lid chce být
klamán, ať to tedy má.

Ach, bohové, zradili jste mne všichni,
i ty, otče Die, byla jsem vaším nástrojem,
ale co teď. Už se dávno nemám o co opřít.
Tamhleten vytrvalec, který se vždycky rval
o to své, houževnatý jako býk, ten vyvzdo-
ruje na osudu nakonec snad i šťastný
konec, říkala si Helena. Je to mezek,
odváží si mne do té protivné roviny plné
močálů, se sebevědomým pohledem vlast-
níka, ten taky není nic moc nadšen, pře-
hazuje se na lůžku, a ačkoli dělá, že spí, má
oči dokořán a hrabe se v těch minulých
letech jako v hnoji. Rád by se podrobně
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vyptával, co a jak, jaký že byl Paris milov-
ník, co všechno bylo, co nebylo. Zatím jej
to pouze žere. Zatím mlčí. Ale už brzy při-
jdou dny, kdy se přestane ovládat, přestane
hrát roli vznešeného zachránce, tu nejap-
nou roli bulíka, který vykládá, že ač se
Paris snažil sebevíc, já zachovala čest sobě
i svému choti. Přestane se tvářit, že nevidí
úsměšky na tvářích ostatních, blýskne mu
v očích, až přijde ten úlisný Agamemnón
na kus řeči: "Milý bratře, jde mi jen o tvé
rodinné štěstí, o tvé blaho..."

Ten se tak akorát má co starat, jako by
svého neměl dost. Však se taky divím, že to
Klytaimnéstra vydrží, já bych jej asi necha-
la zabít.

Jsou to pokrytci, zvedá se mi z nich
žaludek, z celého světa se mi zvedá žalu-
dek, to jsem dopadla, říká si Helena,
dopadla jsem na tvrdou skálu, duši mám
samou modřinu, nemohu čekat slitování.
Byliny na rány srdce už dokvetly, není po-
moci. Škoda, že Frontiás zemřel, zčernal
a šel k rybám, chyběla jim večeře, škoda,
s ním bych se domluvila. Řekl by cosi o po-
škozeném ráhnu, cosi o nutných opravách,
zavedl by loď do přístavu, šla bych se pro-
jít, skála Súnion je ostrá a příkrá, z té by
mé tělo padalo jako kamejček, hozený do
milosrdné kapsy moře...

Rovněž vzpomínka na Odyssea ji občas
pronásledovala. Jak se v přestrojení za že-
bráka vkradl do Tróje, do paláce, v němž
žila. Jak se jí při jeho slovech palčivě za-
stesklo po domově, po malé dcerce. Tehdy
mu prozradila, jak lze ukrást Palladium,
dřevěnou sošku Athény, ochránkyně měs-
ta. Poté začali Řekové stavět dřevěného
koně. Zrada? Kdo koho vlastně zradil?

Helena byla na dně. Jak ji utěšit? Nikdo
z nich přece ještě netušil, že zanedlouho

ztroskotají u Faistu, kde jim prudká bouře
ze šedesáti lodí ponechá pouhých pět. Pak
jejich nekonečná cesta povede na Kypr, do
Foínikie, Lybie a Egypta. Tam konečně
oba, on i Meneláos, získají od královny
Polydomny lék z popela kouzelných bylin,
lék na své skrývané rány, nápoj zapo-
mnění.

Po Meneláově smrti jeho synové Helenu
vyženou z domu. Uchýlila se k přítelkyni
Polyxé na Rhodos, ale zapomněla, že
Polyxein manžel padl pod Trójou. A tak
tam Helena, zahořklá, opovrhující láskou,
našla smrt.

Rozhled byl nádherný navzdory větru,
navzdory mrakům, pod skálou vřela voda.
Kyklady vroubily obzor, na straně druhé
Sarónský záliv, naproti ostrov Makroné-
sos, dříve Helené, býval tu donedávna kon-
centrační tábor, kde byl vězněn řecký bás-
ník Jannis Ritsos.

Poseidón pohladil svá doprovodná
zvířata, býka a delfína a koně, také sosnu
pohladil, její jehličí bylo zelené jak moře.
Už zanedlouho na jeho počest opět vzpla-
nou isthmické hry, pojede na svém moř-
ském voze taženém koňmi se zlatými hří-
vami.

Zatím to byly jen různé odstíny modře
a různé odstíny šedi a zlata na nebi. Aisa-
kos, proměněný za svou lásku k Asteropě,
dceři říčního boha, v potápku, se znovu
a znovu s křikem vrhal do vod, trosky
chrámu se topily v barvě starého zlata, byl
to nejúchvatnější zážitek z celé naší cesty.

Ještě poslední oběť, tentokrát minci
oblakům a dálkám, živlům a touhám,
stůjte při mně i nadále, sny mé, střezte mé
kroky, střezte mé hodiny, mé srdce je
křehké, ať neuklouzne, ať neklopýtne, ať
nesejde z cesty pravé...



Próza 11

Vstal o hodinu později, než vstával
obvykle, ale den mu připadal stejný jako
předcházející dny. Přistoupil k oknu. Sníh
byl špinavý a rozbředlý jako včera a teplo-
měr za oknem měl stejně vyznačenou stup-
nici jako každý den ráno. Nic nenasvědčo-
valo tomu, že jsou Vánoce a že je dnes Ště-
drý den. Je to jako normální sobota, po-
myslel si a začal se oblékat.  Z kuchyně
uslyšel matčiny kroky, zvuk tekoucí vody
a pískot konve na mléko, pohlédl na ho-
dinky a otevřel dveře. 

"Ahoj, mami…"
"Už ti dělám snídani…" ohlédla se od

sporáku a nalila do hrnečku kakao. 
Kývl hlavou a vešel do koupelny. Potom

se posadil ke stolu a díval se na ni, jak
pečlivě pokládá tvarohové koláčky na
ozdobný talíř.

"Potřebovala bych ještě něco koupit ve
městě. Jen pár maličkostí…"

"Já tam skočím," odpověděl, "taky
musím ještě něco sehnat…"

"Prstýnek pro mě?" zeptala se s předstí-
raným údivem.

"Ano, přesně tak," zasmál se, "prstýnek
pro tebe."

Byla to jejich stará hra a každé Vánoce
se opakovala. Matka už od mládí toužila
po zlatém prstenu, ale bylo to přání nespl-
nitelné, to věděla jistě,  víc než cokoli
jiného,  vždycky bylo zapotřebí koupit
mnohem důležitější věci a právě z té vy-
sněné představy se po letech stala hra pro
zasmání. 

Oblékl si kabát a vyšel z domu, do tváře
ho uhodil studený vítr, sklonil hlavu a vy-
hrnul si kožešinový límec. Začínalo sněžit.
Když procházel okolo holých kaštanů,
pohlédl na dřevěnou lavičku a znovu začal
myslet na tátu. Často na něho vzpomínal,
ale od včerejšího dne, od toho telefonic-
kého rozhovoru na něho musel myslet
téměř stále.

Telefon zazvonil přesně ve dvě hodiny.
Zvedl sluchátko a na druhém konci se 
ozval kovově zkreslený, ale přece jenom
známý hlas.

"Libore, jsi to ty?"

Přání
Lubomír Mikisek
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"Táto…" vydechl překvapeně.
"Liborku, poslouchej mě dobře…" Hlas

se vytrácel v praskání a šumění telefonních
drátů. "Přijedu…"

"Co říkáš? Vůbec tě neslyším."
"Že zítra odpoledne k vám přijedu."
"To je dobře, tati. To je moc dobře…"
"Ale Libore, mamince ani slovo, slyšíš

mě?"
"Ano, slyším…"
"Mám pro vás moc velký překvapení…

A těším se…" hlas se začal znovu ztrácet,
pak ve sluchátku cvaklo a ozval se obsazo-
vací tón.

"Já taky, tati," řekl rychle, ale už jenom
pro sebe. 

Jemně položil sluchátko do vidlice
a chvíli na ně upřeně hleděl. 

Z města se vrátil před obědem, na stůl
vyložil nákup a s taškou v ruce odešel do
obývacího pokoje. Dárky pro matku
schoval do skříně a lesklý zavírací nůž, 
který koupil tátovi, zastrčil do kapsy.
Zkoumavě se rozhlížel po místnosti, když
uslyšel, že před domem zastavuje auto.
Přistoupil k oknu a uviděl tátu, jak vystu-
puje z taxíku a přechází k domovním dve-
řím. Vzápětí se vůz začal otáčet a v předsíni
se ozval zvonek. 

Upustil prázdnou tašku na zem a vyběhl
z pokoje, aby ho přivítal. Na chodbě nara-
zil na záda matky, která přidržovala ote-
vřené dveře a užasle se dívala na otce, kte-
rý stál venku na schodech.

"Dobrý den," pozdravil rozpačitě.
"Vašku… Co ty tady děláš?" zeptala se

a v hlase jí zazněla výčitka.
"Přijel jsem se podívat… Na Libora…"
"Tak na Libora… A zrovna dnes?"
"Myslel jsem… Přece jezdím každé

Vánoce. A je Štědrý den a já jsem vám
přivezl také velké překvapení…"

"Jenže já tě tentokrát nemohu pozvat
dál," nechtěla už slyšet žádné argumenty,
nechtěla slyšet nic, co by mohlo zviklat její
rozhodnutí, "nezlob se, ale jsme už dva
roky rozvedeni a já mám taky právo na
svůj život."

"Jistě, to chápu. Ale já jsem ti právě
dnes chtěl říct, že se u mě hodně změni-
lo…"

"Ty mě nechápeš," přerušila ho, "my už
totiž nežijeme sami, víš?"

Otec sklonil hlavu. "Ano, ovšem, mohl
jsem to tušit."

Libor se pohnul a proklouzl jí pod ru-
kou.

"Ale mami, vždyť je to můj táta?! Snad
tady může s námi zůstat aspoň do zítřka,
když tamten je do středy  v Maďarsku?"

"To není žádný tamten," okřikla ho, "ne,
prostě to nejde. Promiň, Vašku, ale je to
hlavně tvoje vina."

Libor je pozoroval s pocitem naprosté
bezmocnosti, s tímhle nepočítal a vůbec to
nemohl pochopit. Co se to děje, říkal si
bezradně, to přece není možné…

"Tak se nezlob, že jsem vás nečekaně
přepadl," řekl otec mírně, "a tohle si dejte
pod stromek," podal jí několik balíčků
a přinutil se k úsměvu. 

Libor sáhl po kabátu. "Jdu s tátou na
chvíli ven," prohodil přes rameno a střežil
se na matku pohlédnout.

A co oběd, chtěla se zeptat, ale pak radě-
ji zavřela dveře.

Šli vedle sebe a mlčeli.
"Na maminku se nezlob, Liborku," řekl

otec po chvíli, "víš, že jsem musel jezdit
hodně po montážích, a proto jsme se vlast-
ně rozvedli, protože maminka prostě na
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mě neuměla čekat. Ale právě před týdnem
jsem s tím natrvalo skončil. To mělo být
pro ni jedno z těch překvapení, víš. Ale
nesmíš jí to zazlívat, synku. Takový už je
život. Je ti čtrnáct a jsi už velký kluk, tak to
musíš pochopit. Važ si maminky, máš
jenom ji…"

"Mám taky tebe, tati…"
"Ano, máš taky mě," odpověděl za-

myšleně, ale z jeho slov zazněl jakýsi 
smutek.

Přicházeli na náměstí a otec zamířil
k hotelu. V šatně si uložil kabát a zastavil
se u recepce.

"Tati," řekl Libor šeptem, "snad tady
nechceš zůstat?" 

"A kam jinam mám jít? Teď už zpátky
nepojedu…"

Z místnosti za recepcí vyšel podsaditý
muž s nakřivo uvázanou kravatou.

"Přejete si, pánové?"
"Jednolůžkový pokoj, kdybyste měl,"

řekl otec a z kapsy vytáhl peněženku.
Muž se zasmál. "Mám jich deset, prona-

jmu vám třeba celý hotel. Máme prázdno.
Na Štědrý den máme vždycky prázdno."

Posadili se v restauraci ke krajnímu 
stolku u dveří a cítili, že všechna přání,
o kterých chtěli mluvit, radost ze setkání
a všechno, co si chtěli říci, náhle vyprchalo
kamsi do ztracena. Rozhlíželi se okolo
sebe a pojednou se v tomto cizím, neosob-
ním prostředí báli jakékoli důvěrnosti.

"Jak to jde ve škole?" zeptal se otec.
"Je to dobrý," odpověděl, ale ve skuteč-

nosti to ani trochu dobré nebylo. Už dlou-
ho byl nespokojen sám se sebou, se školou,
s matkou a hlavně s tím cizím mužem, 
který s nimi žije a jmenuje se Karel, ale on
stále neví, jak mu má říkat, a tak mu raději
neříká nijak. V podvědomí věděl, že mu

vlastně nechce říkat vůbec nic. Tady je můj
táta, myslel si téměř zoufale, a to je nej-
důležitější ze všeho, tak proč s ním musím
sedět v nějakém hotelu? Nedokázal si
odpovědět, ale když se na tátu podíval, cítil
jakousi hlubokou, dosud nepoznanou lí-
tost, která mu sevřela hrdlo. Vzpomněl si
na léto před třemi roky, kdy ještě bydleli
spolu v jednom bytu, protože matka se
tehdy ještě snažila umět čekat na jeho
návraty a ještě neznala toho Karla. V pa-
měti se mu vybavil ten den, kdy seděl s tá-
tou na lavičce pod kaštany, dívali se na za-
padající slunce a mlčeli, protože chtěli 
mlčet a každé slovo by je rušilo. Přivolával
si ten obraz často, většinou když usínal
sám v ložnici, ale teď mu z té představy 
bylo do pláče. 

Rozloučili se k večeru na chodbě před
restaurací a v jejich tvrdém chlapském
stisku bylo cosi dojímavého.

"Zítra ráno přijdu, tati," řekl Libor
a naprázdno polkl.

"Budu tě čekat, synku. Přijď…" otec se
rychle odvrátil a pomalu vystupoval po
schodech k prázdným hotelovým poko-
jům. 

Když Libor večer seděl s matkou
u svátečně prostřeného stolu a rozdával
ozdobně zabalené dárky, necítil žádnou 
radost, necítil vůbec nic. Lhostejně odsu-
nul několik knih, po kterých celý rok toužil
a sáhl po malé krabičce, na které rozeznal
tátovo písmo. MAMINKA - bylo napsáno
na obalu, přisunul ji po stole k matce 
a díval se,  jak s údivem rozbaluje papír
a otevírá červené víčko s vyrytým mono-
gramem.

V tmavém sametu se třpytil zlatý prsten
s tmavě rudým kamenem a jeho broušené
plošky se matně leskly němou výčitkou.  
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Noc v horách...
Nemohu-li spát,

zastavuji své věrné hodiny
jak visuté lávky nad řekou Pád,

pod níž se chvějí lidské mělčiny;
přistávají tam orli z Dolomit,

pod rozsvícenými křídly stín a kapličky;
v kosodřevině je skryto mnoho vin,

když cintorín je maličký -
a sotva čitelná jsou jména,

s bolavou hrudí chudá i pyšná Desdemóna
mající chvíli na vše chuť;

možná lákavější skrývá kréda,
musí-li polibky uvolnit ze sna,
jakmile mezi slovy padá suť...

Zaslíbení
Jsem-li tvá noc,

musím jít příkladem,
i kdybych měl sépiovou kost

někde schovat nebo obložit mramorem
a pak se mlčky vracet na místo činu;
přikrývat vzpomínky vůní divizen,
záhy přivřít oči, sáhnout do klínu,

kde jsem byl uvězněn -
a přísahám, že dobrovolně;

učil jsem vyplouvat lodě
a bolest nechat na molu;

dodnes tam čelím sedmé vlně -
je největší a rozněcuje vášně;

žasne, kdo jako první přijde po bohu...

Salvador Dalí poprvé
Ticho zmutovalo,

táhlo se po úponech hladkých svalů
jako prašivec,

termiti léčící rány,
do nichž přitéká úsvit,

ale jen lehce,
čaroděj hranostajů,

neboť je obsypaný pupínky
při vzpomínce

na kostlivce
letmo pověšené v šatní skříni...

Zase s tím zámkem někdo něco udělal!
A pak samotní vetřelci

zkoumají mezi svými řezáky a jazykem
pohlaví anakondy
i střepiny levitace,

jež prapůvod polibků maskují v Indii,
dokonce na náhorních plošinách,

kam přichází vítr
a žasne už potolikráte,
že obrazy proti světlu
nepociťují nenávist,

nevrhají stín...

Proč?
Proč bychom se měli cítit

jako žháři,
když existují slova výstižnější,
jež se podobají nosičům ohně;

jen na ně přece čeká
v hořícím keři

pták
s největším rozpětím křídel...

Znělky & básně
Vladimír Stibor
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desát. Historie národů, kroniky, to jsou pra-
vé krváky. Masakry se jen hemží. V Církev-
ním dějepisu doktora Kryštůfka napočítal
jsem na 3302 stranách zaznamenání o 480 000
vraždách. A nevinné, cudné dívky, o jakých
se zhusta v krvavých románech jednalo? Víc
neexistují." Vychvaloval i svobodnou duši
krváku a v textu  svého  Krvavého románu
(1924)  svobodně a v poklidu rozebírá vlast-
ní sazebné chyby z prvých stran svazku.
"Krvák slaví silná individua, reky neznající
překážek," cenil si a poté, co omylem otiskl
podruhé touž ilustraci, prostě podle ní změ-
nil děj - a bylo po překážce.

První povídkovou bibliofilii vydal Váchal
roku 1911. Následovaly dřevoryty, nejprve
Putování malého elfa a  Z rituálu toledských
haeretiků - listy některé o příchodu páně jed-
nající, Vidění sedmera dnů a planet (1911)
a později mj. Nový pekelný žaltář aneb Di-
wowé ďábelští (1913),  Mystika čichu (1920),
Dokonalá magie budoucnosti (1922), Vyso-
ce užitečná a mravní knížka aneb Kuriosit-
ník... (1926), Corcyra nigra (1926), vizuálně
delirický Mor v Korčule (1927), básnický
pamflet na černou magii Čarodějnická ku-
chyně (1928), Deset příběhů o psech (1931),
...Hroznobraní z národa role viničné (1935),

Motto: "Nad krvavým románem možno celé hodiny snít. 
Jenom napoví, nikdy nedořekne."

Zuzana si cení jeho Cyklu dřevorytů k chvá-
le geniálních lékařů a ranhojičů (1912) a při-
pomněla, že první světovou válku (která jím
otřásla) zažil Váchal i v Plzni. Do tváře válek
dneška teď plivněme. A čím? Co třeba krva-
vými romány, k nimž se Váchal (1884-1969)
s takovou láskou vracel až do konce svých
dnů, jak dosvědčují jeho Deníky (1998)?

Ačkoli zůstával otevřen i literatuře nové
(Saroyanův Wesley Jackson), přesto hájil
právě tento brak (prý že i Ibsen ho doma
měl) a jásal nad ním. "Surovost krváku?"
divil se roku 1924. "Není jí. Denní události
kol nás předstihují drastičností, rafinova-
ností a šeredností banální ubohosti nejvel-
kolepějších krváků. Skutečnost daleko před-
čí nejsmutnější fantazii. Úroveň krvavých
románů nikdy neklesla pod normál špatnos-
ti a dnes, kdy literatura přináší čtenářům
pod pláštěm umění nejkrvavější senzačnosti
a kdy biografy prohlubují zesurovění lidu,
jest nesmyslem ukazovat na krvavé romány
jako na znemravňovatele duší. Historické
knihy přinášejí na sto stranách osmdesát,
krváky na osmi stech stranách i jen jedinou
vraždu. S počtem násilných smrtí není to
zde tedy tak hrozné. Mezi sto krvasy našel
jsem jen tucet, kde počet vražd přesáhl pa-

VáchalIvo FenclJosef
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zoologie (česky 1988)? A Bestiář (2003)
Luboše Antonína? I to se dotýká - ale jen
cípem. A na svébytné poetičnosti "Zahrád-
ky" výčet "děl příbuzných" stejně nic nemě-
ní. Jen pozor: Váchal málo, ale přece občas
mystifikuje. A  někdy naopak filištínsky po-
dá pravdu v obalu výmyslu. A nyní zpět ke
"krvi". Roku 1908 si Váchal v tisku přečetl:
"Byl cele oddán pití a četbě krvavých romá-
nů. Snil nad nimi dlouho do noci a častokrát
zhasil lampu a pobíhal po světnici volaje
pateticky: Já jsem Rinaldo Rinaldini. Já jsem
Roza Šandor. Soudní komise, jež po vraždě
do světnice vstoupila, našla na stole rozečte-
ný román Pražský kat." Hezké, že? Ale právě
proti takovým obviněním Váchal brojil - 
a sbíral krváky a doporučoval. "Ve svém se-
znamu jsem však řadu zajímavých krváčků
schválně neuvedl," tvrdí na konci předmluvy
ke Krvavému románu poněkud alibisticky.
"Naši vnuci ať zaplesají, až přijdou na někte-
rý z anachronismů." I plesám. A vybral jsem
pár Váchalem adorovaných titulů - a doplňuji.

Z jím velebené Spiessovy éry připomeňme
především  Rinalda Rinaldiniho (z let 1797-
1800) od Goethova švagra Christiana
Augusta Vulpiuse (1762-1827). Autor jedné
z českých kronik F. A. Pabst sepsal i dílo
Plzenští rytíři aneb Odplata udatnosti (1799).
Váchalem preferované "krvasy" ale v Čechách
vycházely až v letech 1850-1905. Namátkou:
Vídeňský kat (1873), šestidílné Petrohrad-
ské pelechy (1868), Zakuklený princ čili
Pařížská náměsíčnice (1873-1874), Tajnosti
klášterů neapolských (1865), Král moře 
a spanilá Senta (1880), Krvavá svatba aneb
Mořský loupežník benátský (1874), Tajem-
ná nevěsta (1870) od Julia Conarda, Barba-
ra Ubriková, nevinně vězněná jeptiška, Krás-
ná kajícnice (1871) od Reinfelse, Zákeřníci
ve fraku a kutně čili Kdo s koho, ten s toho

Prasata pod nůž (1936), In name satanas
(1936), Ďáblova odstředivka čili Uvedení do
mysteria knihoznaček (1941) aj. Jeho Kázá-
ní proti hříchu spěšnosti (1939) připomíná
Stevensonovu Obranu zahalečů a parafrází
Poea je Váchalův Havran dle světoznámého
vzoru přejinačený... (1937). Podobně Váchal
parodoval Máchův Máj a provokativně nad
něj stavěl "krvavého" Spiesse. Kultovně pak
pojal rodný kraj v Očarované Šumavě (1929)
a Šumavě umírající a romantické (1931) -
a vzýval nadpřirozeno. Už jeho otec Šimon
"Lyžec", bratranec Alšův, tíhl k okultnu.
A syn? Co dítě v horečkách snil, jak před
ním tančí "tisíce růžových ďáblíků" a ve
svém literárně vrcholném roce 1924 praco-
val střídavě na Krvavém románu a na
Ďáblově zahrádce a Přírodopisu strašidel.
Našel zde vůbec napodobitele?

Trochu. Už jako kluka mě zaujal sociali-
stický pandán k Ďáblově zahrádce, tj. Bubá-
ci aneb Malý přírodopis duchů, přízraků 
a strašidel (1961), jehož autorem byl Rado-
van Krátký (1921-1973). I ten stál na ilustra-
cích, ovšem Miroslava Váši. Neprakta zas
roku 1992 vyzdobil Tajemný svět strašidel
od Jiřího Pechy. Beletrizovanou encyklopedií
strašáků venkova byli ale už Dva nezbedníci
(1947) Josefa Jahody (1872-1946) a známe
i kapitolu Bytosti neskutečné z Vondráčkova
a Holubova díla Fantastické a magické z hle-
diska psychiatrie (1968) či hesla Nakoneč-
ného Lexikonu magie (1993). Skromněji je
pak pojata Přehlídka tajemna Martina
Stejskala (1944) v Průvodci po magických
místech Československa (1991), zato  sem
Stejskal zařadil i hesla jako sabat, templáři,
poklady, alchymie, megality, tajné chodby
a zázračné prameny. V časopise Co vás za-
jímá vydal roku 1987 abecedu pohádkových
bytostí Jan Kováč. A Borgesova Fantastická
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inkvizice, Černý papež aneb jezovitské pikle
u dvora Marie Terezie, Královna Draga, zá-
huba Srbska, Krvavá Bosna aneb Ukrutnos-
ti mohamedánské. Mne ty názvy asi před de-
seti lety tak uhranuly, až jsem z nich nadělal
tituly kapitol vlastního románu Gotická kob-
ka aneb Třináct milionů způsobů jak zemřít
(o Rinaldinim) a ptám se: Znáte děj
Váchalovi milých děl jako Erika, lesní
princezna nebo Hrabě d´Amoral? Ani já ne.
A přece jsou i tito dva bujnými hrdiny mé
knihy.

A co Vlasta, sirotek z Červeného Hrádku
(2757 stran)? A zdaliž jde tu o Hrádek
u Plzně? Nevím - a vůbec, ono těch zvuč-
ných titulů bylo. Černý Ivan aneb Pomsta
zrazeného milence, Prodaná nevěsta aneb
Lidokupec amsterodamský, Kněžourské
zrcadlo, Zazděná jeptiška, Mnichova žena
aneb Strašidlo v císařském hradě, Skalní
duch aneb Tajné zločiny hraběnky z Wal-
burgu, Strašidlo v zámku Sokolné aneb Za-
jatá v blázinci, Šedý dům aneb Závěť carova,
Nevinně k smrti odsouzená,  Tajemství trest-
nice svatováclavské, Tajemství zámku Fel-
seku, Tajnosti zednářských lóží, Tajnosti
klášterní hrobky, Zakuklený princ čili
Pařížská náměsíčnice, Nešťastná oběť krás-
né hříšnice, V poutech lásky (2905 stran)...

Nu, a za Tajemství zpovědnice (1874)
z pera původkyně více než padesáti svazků
Klary Mundtové nabízel Váchal roku 1924
"jakýkoli obnos". A to byl chudý! A přece
"pod první státní podporou on ve hrob 
klesl," jak poznamenal už ve Vlastním epita-
fu (1923). A prorokem snad byl: zemřel jen
pět dní po svém jmenování zasloužilým
umělcem.

"Vepř, lakomec a malíř bývají po smrti
užiteční," napsal roku 1966. Dodejme, že
někdy snad i spisovatel.

(1867) od Arthura Storcha a Princezska a kar-
dinál (1877) z pera "doktora Rafaela", jenž
sepsal i Strašidla na zámku Ebersteinu
(1871) nebo Knížete dobrodruha aneb Klet-
by zrazené lásky (1877). Váchal započetl
dokonce i knižní obžalobu Sabinovu Zrádce
národa (1872-1874, 3 díly od Eduarda
Ruffera) a Sabina sám téhož roku klesl
k braku knihou Morana čili Svět a jeho nico-
ty (1874).  K úhlavním předmětům Váchalo-
vy touhy ale patřily tzv. krvasy raubířské:
Loupežníci v českých lesích, Pytláci aneb
Tajnosti starého hradu, Ďáblova žena čili
Řádění tajných lupičů, Krvavé truchlohry
aneb Oběti zločinců, Mlýn na lesní samotě,
Proklatec v lese tmavém (román kněze),
Hrůzný loupežnický příběh aneb Zámek
Murrstein a trháky doby Znamenaný Vaněk
a Karel Moor. Jak často přitom šlo o beletri-
zaci reálu! Ať už legendárního (předobraz
měli Roza Šandor i Lips Tulian od Kvidona
z Felsů zkrácený roku 1994 cimrmanologem
Weigelem), nebo jen svou dobu šokujícího
(Manželé Schneidrovi, vrahové služebných
děvčat, Karásek a Stilner, Černý Beneš aneb
Bratrovrah a palič). Kouzelnou skupinou 
jsou i pragensie: Malostranská hraběnka,
Pražská čarodějnice aneb Mrtvá nevěsta,
Lidolovci a jejich skrýše pod Skotskou baš-
tou, Spiknutí židů v Praze a Tajnosti pražské
(1861) z pera Jana Erazima Sojky. Silně zas-
toupeny byly i ódy na lidem milovaného
Josefa II.: On a dcera pekaře, On a krásná
zpěvačka, On a nepřátelé světla, Prsten císa-
řův... Vězeň v Andělském hradě od Theodo-
ra Scheibeho (autora cyklu Tajnosti Rakous-
ka) líčí Josefovo zazdění ve Vatikánu.
V 90. letech  20. století to byla v Rakousku
nejrozšířenější kniha po Bibli. 

Ač to Váchal popírá, i masakry dějin byly
kýženou surovinou: Hrůzy Bastily, Hrůzy
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Téměř všichni se těšíme na Vánoce
a celý měsíc před nimi se stresujeme.
Sháníme dárky a nejsme si jisti, jestli už
konečně jednou uděláme radost, nebo to
zase netrefíme. Navíc budeme překvapeni,
že se nám peníze překvapivě rychle
(a rychleji než loni) rozkutálely a že toho
zase tak moc kupovat nemusíme. Ale i ten
sebemenší dárek by měl přece potěšit. 

Vánoce si spojuji nejraději s dětstvím.
V předškolním věku jsem věřil, že chodí
dárky rozdávat Ježíšek, ale také jsem
věděl, že je chudý a že toho nemůže mnoho
přinést. Pak už jsem nevěřil, ale nutil jsem
se věřit, abych alespoň něco měl. Vánoce
se mi najednou zdály nějak smutné, když
jsem přestal věřit v Ježíška. To byl totiž pro
mne starý vousatý děda s beranicí na hlavě

a v dlouhém kožichu, a ani mi tehdy
nevadilo, že je podstatně jiný než  Ježíšek
v jesličkách mého betlému, který jsem si
vystřihoval a figurky  nalepoval  lepidlem
vyrobeným z mouky, protože jsem lepší
lepidlo neměl. Ale maminka mi dobře po-
radila. 

Po letech jsem toužil prodloužit kouzlo
Vánoc alespoň svým dětem. Když jsem jim
tvrdil, že Ježíšek existuje a chodí nadělovat
dárky, usmívaly se a měly mě za hlupáka.
Přesto mi chtěly udělat radost, a tak mi
na to kývaly.  Trochu jsem je přece však
zviklal. Domněle jsem odešel do města,
ale zatím jsem se zamkl v pokoji a strojil
stromeček. Malá dcera tam slyšela šornit
a mně nedošlo, že bude prozíravě a zvě-
davě  nahlížet klíčovou dírkou. Dnes už

Prosincové 
rozjímání

Bohumil Jirásek
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bych byl chytřejší. Ale stejně byla na
vážkách, protože věřila, že jsem odjel.
A rodiče přece nikdy nelžou. Klíčovou
dírkou viděla nejasně jen nějakou rozcu-
chanou hlavu, a tak mi alespoň s radostí 
sdělovala,  že byl Ježíšek rozcuchaný jako
já. 

Bylo mi jasné, že s touto lží už nevysta-
čím.  A tak jsem odvážně tvrdil, že Ježíšek
umí přiletět a vstoupit i zavřeným oknem,
protože v zimě se nesmí dlouho otvírat,
aby se nepouštělo teplo ven do mrazu. Ale
zase jsem sklidil jednoznačný posměch
a moje otcovská prestiž u obou dětí značně
poklesla. 

A tak jsem pro své renomé udělal další
zoufalý pokus. Šel jsem s dětmi na pro-
cházku, ale bylo jim divné, že se chci s ni-
mi podezřele pohybovat jen v nedalekém
lesíku, z kterého jsme viděli na okna naše-
ho bytu. Když jsem tvrdil, že Ježíšek už
u nás asi  byl, šli jsme domů a děti byly
udiveny, jak jsem to poznal. Až po letech
pochopily, že jsem dostával znamení
rozsvícením v okně. A zase bylo po zázra-
ku. Udělal jsem tedy závěr, že zázrak
Vánoc musí mít člověk v  sobě a ve svém
vztahu k bližním. 

V mém okolí se stále více zabydluje zvyk
dávat si místo dárků peníze. Je prý to prak-
tické. Ale peníze  nejsou totéž, co dárky.
Peníze jsou jen peníze. Dárek je něco více.
I kdyby byl chudičký a i kdyby byla pravda,
že se za ty peníze dá koupit něco podle
vlastního  vkusu. Dokonce pak není třeba
tvářit se nad nějakou blbinkou, že se moc
líbí a co udělala radosti. Stejně ale... I kdy-
bych dostal nějakou blbinku, kterou bych
si nikdy nekoupil, možná budu mít  právě
proto z ní radost. S vánočními svátky je to
zkrátka těžké. Ale když vám někdo daruje

cokoliv z lásky,  uděláte mu radost i tím, že
taky projevíte radost. Darovat si radost
navzájem je přece také hezké. 

Míval jsem hezké romantické představy
(samozřejmě v dětství), jak zajíčkové a ko-
roptvičky a srnky a jiná havěť nahlížejí do
rozsvícených oken lidských příbytků a jak
pozorují lidské radování a štěstí kolem
vánočního stromku. Tehdy mě ani nena-
padlo, že by všechna zvířátka a ptáčkové
byli raději, kdybych jim něco dobrého po-
dal k jídlu.  Ale tak už to chodí na tom
světě, že člověk zmoudří až později, někdy
pozdě, pokud vůbec k tomu zmoudření do-
jde. Dnes už nevěřím, že zvířátka zvědavě
nakukují do lidských příbytků, ale snažím
se spíše dohlédnout do jejich příbytků, do
jejich pelíšků a  promrzlých hnízdeček. 

Zlaté prasátko jsem také nikdy neviděl,
i když jsem se snažil. Býval jsem na Štědrý
den mimořádně hodný. Alespoň něco.
A myslím si, že bych ten zvyk z dětství
mohl zachovávat i v dospělosti. Copak do-
brá vůle by byla, ale ta skleróza...

Uvažuji, jaké dárky bych dnes podal
svým rodičům, kteří mě už opustili
a nechali mě tu na světě plahočit bez svého
úsměvu, rady a povzbuzení. Ale teď mě
nechte dlouho přemýšlet, co bych jim po-
dal. 

Zase se jako malé dítě budu těšit na
stromeček  (i když jsem už poněkud
povážlivě odrostlý a ani na dítě nevypa-
dám). Děti mezitím dospěly (nějak rychleji
než já), vyletěly z hnízdečka a zařídily si
vlastní Vánoce. Jistě to tak má být, ale já je
stejně u stromečku stále budu vidět vedle
sebe, budu pozorovat jejich šťastné rozzá-
řené oči i jejich úsměv nad mou dětskou
radostí, z které jsem neuměl vyrůst. Tak
hezké Vánoce. 
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Jaroslav 
ŠlejmarTři

básně

Strašicím
Kupodivu jsem nekráčel

obrazem Kamila Lhotáka
Ačkoli
motýli
ptáci

a cyklisté
Lze to říci i jinak -

ti kteří ještě něco ví
o volnosti a větru

pluli proti mně
krajinou dětství

jako bys vymaloval
Nic víc

Jenom jsem ve starém hřebenu
našel otcův vlas

Jenom jsem na chvíli
zastavil čas

Na konci cesty ptáci
(Za tátou)

Některé jeho spánky
jako by se podobaly

malým smrtím

Ráno
drobí dlaně stehlíkům

Bojím se potkat
prázdnou židli

nad
dvorkem sivé prsty
obkroužené křídly

Říjen
Je třeba napsat

nějakou pravdivou báseň
o podzimu
řekla

A tak psali
psali
psali

šaty jim dozrály
a opadaly 
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Václav
TouchaPár

Slovo
Bral jsem je do rukou

když nenasytná mlha stínů
nahlížela do ohnivé pece
každodenních přípitků

když v obavách o vlastní sen
vstupoval jsem do osudu jiných

abych slzy proléval
nad marností trvání

Slovo
rozvětvené v krvi svítání
za nehty nočních lásek

smutkem zdivočelo
až k samomluvě rozkoše

Letní bouřka
Úlevný déšť

Vlastní srdce
navštěvuje mě opět
po dlouhém půstu

věrodatných myšlenek

Živeno náhle
vůní zeleného čehosi

a hřměním
osudového kamsi

Listopadový pohled 
z okna

Parte
rozfoukané mezi ploty

Podzimní zima
mezi skřelemi trávy

a vyvržená hlína
kolísá

mezi početím

smrtí

a básní

Krajina
tolik známá

že kráčí proti paměti
a stává se

věčným dětstvím vzpomínky

myšlenkou pulzující
mezi milostností 
a milosrdenstvím

veršů
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Dva
fejetonky

Michaela 
Svobodová

Bílá paní Morčátko
Dovolte, abych se představil. Jmenuju se

Jarda. JARDA MALÝ. Dnes jsem šel domů
poněkud zatrpkle, protože jsem měl v hla-
vě brouka. Proč? No, to bylo takhle:

Při hodině dějepisu učitel Cibulka vytáhl
svůj "výkladní" sešit a spustil něco o bílé
paní. Pozorně jsem poslouchal, zajímalo mě
to. A zrovna když nám učitel Cibulka chtěl
ukázat fotografii bílé paní - zazvonilo!!

Domů jsem šel bez duše, stále jsem
přemýšlel, jak ta paní Bílá vypadá. Znám
paní Bílou, ale že by zrovna ta chodila po
cimbuří - to asi ne! No, určitě ne, protože
když meje okna, křičí: "Franto! Drž mě!
Víš, že mám strach z vejšek!"

Anebo že by bílá paní byla celá bílá? No,
jednu paní znám! Je taková divná. Její bílý
obličej připomíná naši čerstvě nabílenou zeď
v obejváku. Ach jo! Už fakt nevím, kdo je to!

Ale nedivte se! Babička říká, že malí klu-
ci toho moc nevědí - a já jsem přece MALÝ,
né?

Chci vám vyprávět příběh o našem mor-
čátku. Je černý a tlustý, protože ho ségra
pořád vykrmuje, ale to je jedno!

Spím na vrzací posteli. Leze mi to na
nervy - věčně věků vrže! Ráno, ale hlavně
v sobotu si říkám, že si pospím. Spím
a spím. Snažím se otočit co nejtišeji, aby
naše morčátko nepostřehlo, že už nespím.
Ale jak už jsem řekl, moje postel vrže a vrže
- škoda, že nemá panty, namazal bych ji
jako dveře, znám to! Pomáhám tátovi!

Anebo bych namazal morče ve stylu, jak
to dělá náš strejček - dá si dvě VELKÝ
a WHISKY, a pak spí do voběda. To by se
mi šiklo - pro naše morčátko. Slyší vrzání
a píská a píská. Hůř než naše konvice a to
je jářku nářez. Musím vstát a dát mu 
mrkev (a velkou, ne malou, to by se mu
nelíbilo!). Když mu dám mrkev, je klid, ale
jakmile vlezu na postel, začne pískat -
nevíte proč? Protože mám (vrz - vrz) - ne-
slyšíte? MÁM VRZACÍ POSTEL!!!
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Provokatér měšťáka v měšťáckém deníku
Od podzimu 1911 do jara 1912 byl redak-

torem Českého deníku, jehož redakce obsadila
zadní trakt domu v plzeňské Solní ulici 19,
Karel Toman. Měl na starosti kulturní
rubriku. František Fabian v Bibliografii ča-
sopisů Západočeského kraje charakterizoval
deník jako "reakční buržoazní plátek, na-
cionalistický, proti sociální demokracii…
Dovedl se loajálně přizpůsobit každému
reakčnímu režimu." Václav Kuchynka v dru-
hém svazku Dějin města Plzně píše o "měšťác-
kém Českém deníku". Dnes se tomuto hodno-
cení ironicky pousmíváme. Fabian vydal
Bibliografii v roce 1961, Dějiny vyšly o šest
let později.

Tomanovy recenze i dnes zaujmou bystrostí
postřehu a smyslem pro hodnotu tradice. Při-
pomenutí zaslouží i citlivý a úctou proteplený
fejeton z básníkovy návštěvy u Jaroslava
Vrchlického v Domažlicích. Zajímavosti
nepostrádají ani dopisy, které budoucí osová
osobnost české lyriky psala své snoubence
Anně Vagenknechtové. Pisatelova ironie
ovšem potvrzuje leccos z úvodního, poněkud
frázistického hodnocení Českého deníku,
a postihla i plzeňskou lepší společnost. Svého
šéfredaktora Josefa Stanislava Heveru charak-
terizoval slovy:

"Šéfredaktor je povaha tenorová, nevzdě-
laný mluvka z kavárny a z Vídně, který chce
kantorovat, jak mám vésti svou rubriku. Když
z toho chtějí mít západočeský chlév pro domá-
cí hovada, aťsi." (15. 12. 1911) O plzeňské
smetánce psal: "Dnes jsem byl v divadle, a by-
lo tam skoro prázdno. Alespoň kdyby do hos-
pody šli, ale to dřepí doma, počítají šestáky
a kašlou na všecko, páni právovárečníci. To je
Ti sebranka, kdyby se zbořil svět, jimi to ne-
hne, jen když stojí pivovar... Včera byl svátek
a kvetlo korzo. To je zábavné. Hemží se to,
koketuje to, směje se to, studenti, slečinky,
paničky, páni, směsice lidí, kteří se znají a jsou
strašidelně zdvořilí. Aby se člověk usmekal.
Honem si musím koupit nezničitelný klobouk,
už nás tu znají a  střecha mého klobouku už je
prozdravena.  Slečinky jsou tu hrozně elegant-

ní. Nade mlejnem, pode mlejnem husy se pa-
sou." (9. 12. 1911) Nebo:  "…a páni ze správ-
ní rady hledí na literáta jako na mamuta
předpotopního nebo na blázna. Je možno ještě
psát verše, když máme banky a fabriky?"
(11. 12. 1911)

Lépe nedopadne ani srovnání téže akce
v Českém deníku a dopisu: "V pondělí 15. t. m.
koná se ve vějířovém sále Besedy přednáškový
večírek s tématy Čtení o pěti románech a ná-
rodech (Němcová: Babička, Turgeněv: Rudin,
Annunzio: Triumf smrti, Otto Ludwig: Mezi
nebem a zemí, Maupassant: Miláček). Před-
náší pan učitel A. Jelínek. Po přednášce pří-
pustna debata." (Český deník 13. 1. 1912)
Básník: "A vůbec byl jsem… v Literárním
spolku, kde jsem jen koukal. Jeden žvanivý
kantor něco pleskal a dámy se cpaly krémový-
mi trubičkami, snědly jich dobře dvě kopy
a zalévaly to cukrovou vodou a některé, ty ku-
rážnější, pivem. Bylo mi z toho špatně a šel
jsem si spravit chuť jinam." (16. 1. 1912)
Český deník: "O Boženě Němcové přednášela
v pondělí večer slečna M. Gebauerová v Lite-
rárním spolku v Plzni. V jasné a přehledné
přednášce nakreslila výborná znalkyně Něm-
cové její život i vznik jednotlivých prací a cha-
rakterizovala sebevědomou chudou básnířku
úryvky jejích dopisů. Věcný a pietní slečnin
výklad  měl hojně pozorného posluchačstva,
dam i pánů." (31. 1. 1912) Básník: "Včera
večer musel jsem do Lit. spolku (čti Literární
spolek, ne litrový) na přednášku slečny Ge-
bauerové o Boženě Němcové. Byla tam spous-
ta dam, výbor na to vyzrál: na oznámení před-
nášky vytiskl "po přednášce hudba a tanec".
A tak se tam přihrnulo paní i slečen  množství
valné." (31. 1. 1912)

Ale dovedl také s úctou a soucitem pozdra-
vit J. Vrchlického, tak kaceřovaného předešlou
generací: "Včera večer přijel jsem z Domažlic
od Vrchlického. Bylo mi smutno, když jsem
u něho seděl(,) a ještě smutněji, když jsem ho
vedl na procházku. Chodí špatně, každý ká-
men v dlažbě ho bolí, ale je pevný a statečný.
Chvílemi kmitne mu v očích to jeho staré zlaté
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slunce, usmívá se na svět a je nádherný s dlou-
hou bílou bradou. Umí ještě roztomile povídat,
mluví s rozkošným dětským přízvukem a dnes,
kdy je stařec a chorý, teprve člověk ocení tu
studnu dobroty, jakou je jeho srdce. Překvapil
mne k mé radosti. Čekal jsem nerozumné řeči,

hrozil jsem se obrazu zkázy - a nalezl jsem
vyvrácený strom ovšem, ale zarostlý mechem
a ještě zelený v koruně." (13. 12. 1911)

Buřič Karel Toman dovedl tnout, ale
nepostrádal ani postřeh, ani srdce.

Viktor Viktora

Kapitoly o postmoderní české próze
Nad knihou Vladimíra Novotného Mezi moderností a postmoderností 

V době postmoderní, která lační po příbě-
zích ber kde ber, v které i televizní zpravodaj-
ství o četnících a zlodějích je příběhem ode-
hrávajícím se pro vděčné diváctvo "právě za
těmito dveřmi", vzniká i literatura nehledající
odpovědi na otázky příběhů - kdo to udělal,
kdo je ten hodný a kdo ten zlý a jak to dopadlo,
ale hledající odvahu k otázkám - co se skrývá
pod povrchem příběhů, jací jsme, proč jsme
takoví... Vyslovuje sice otázky nenové, ale ptá
se novým jazykem.

V době otřesených sociálních norem a este-
tického kánonu samo kladení otázek předpo-
kládá tušení alespoň obrysů odpovědí. Slyší je
čtenáři? Rozumí jazyku ptaní literární vědci
a kritikové? Slova postmoderní, postmoderna,
postmodernismus jsou až nadužívána, ale
vymezit jejich obsah není jednoduché - v jednom
novém slovníku literární teorie (Lexikon
literárních pojmů, Olomouc 2002) heslo Post-
modernismus chybí!

Tento dlouhý úvod má za cíl jediné: Akcen-
tovat význam publikací, které se české litera-
tuře posledního vývojového období věnují.
Vladimír Novotný (po souborech kritik Lite-
rární kritiky, 1997, a statí Problémy a pří-
běhy, 2002) vydal pojednání o české prozaické
tvorbě 90. let 20. století, kterou spojují určité
rysy netradičně pojatého epična, a nazval ji
výstižně Mezi moderností a postmoderností,
s podtitulem Úvahy o typologii české prózy
z konce tisíciletí (Praha, Cherm 2002).

Autor přistoupil k hodnocení prozaické
tvorby teoreticky vybaven filozofickými, séma-
ziologickými a sémantickými závěry kmeno-
vých vykladačů postmoderní kultury a litera-
tury - U. Eca, P. Ricoeura, M. Foucaulta ad.,

s jistotou vstoupil do kontextu domácích lite-
rárněteoretických a literárněkritických statí
o literatuře poslední doby - Novotného pojed-
nání je podepřeno pracemi Mathauserovými,
Hodrové, Hamanovými, Machalovými ad.
V knize zúročil také vlastní bohatou literárně-
kritickou produkci.

V širokém záběru studijního zájmu o tvorbu
uměleckou i kritickou autor vymezil význa-
mové okruhy, v nichž se utváří specifičnost 
poetiky české prózy přelomu století. Nevyslo-
vuje definitivní soudy, ale upozorňuje na ně-
které vývojové fenomény, jež českou prózu
vřazují jednak do dobových významových
souřadnic nadnárodních, obecně kulturních,
jako je např. problém medializace umění,
problém masové kultury (masscultu či midcul-
tu), apokalyptické téma, groteskní pojetí reali-
ty, jednak mohou výrazněji potvrzovat speci-
fičnost českou, jako je např. literární diaristi-
ka, esejistická poloha exilového tématu, české
téma historické. Autor reflektuje jak prozaic-
kou tvorbu provokující zájem senzacechtivého
publika nabídkou společenských témat v poli-
tizující aktualitě (prózy M. Nezvala, M. Vie-
wegha), tak věnuje pozornost textům, které
i přes menší čtenářský a kritický ohlas mají
důležité místo v literatuře posledních let a ino-
vují její prozaickou poetiku (knihy M. Urbana,
Hnáta Daňka, P. Motýla, V. Kahudy, R. Ludvy
ad.). Novotného interpretační průzkum se
konal dílčími "výpady" do literárního terénu,
jak o tom svědčí Ediční poznámka uvádějící,
že jednotlivé kapitoly jsou původně příspěvky
publikované v tematicky různorodých konfe-
renčních sbornících. Tento fakt pravděpodob-
ně způsobil, že v některých kapitolách je více
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prostoru věnováno výkladu obecně vymeze-
ného problému než hodnocenému dílu. Kapi-
tola K charakteru času ve fantaskní historické
próze (o Vokolkově románu Cesta do pekel) je
především sofistikovaným výkladem filozoficky
pojatého problému vztahu času, začátku
a konce. Naopak o autorově snaze "zakotvit"
hodnocení české literární postmoderny v kon-
textu literárním svědčí uplatňování srovnáva-
cí metody, koncentrace interpretačního zájmu
k významovým vazbám mezi literárními no-
vinkami a tradičními pojmy poetiky - Novotný
kvalifikuje a v nových alternativách žánrosloví
představuje: groteskní svéparodii Daňkovu,
esejistický román Martínkův, svéráznou dia-
ristiku Wernischovu, vývojový a iniciační ro-
mán Matouškův a Kahudův. Nejen poslední
kapitola Epické fikce na rozhraní tisíciletí,
v které autor interpretuje prózy B. Vaňka-
Úvalského, R. Ludvy a V. Kahudy, opravňuje

Novotného v závěru konstatovat, že česká
próza 90. let má vedle tradiční linie specifič-
nost postmodernistickou, ale že experimento-
vání nemá někdejší avantgardní charakter.
Nejčastěji jde o symbiózu rozmanitých popu-
lárních vypravěčských postupů s dominantním
principem intertextuality, anebo o reflexi "in-
dividuálního protestu proti stavu společnosti
a civilizace, jenž může nabývat až hypertrofo-
vané ironizující, či dokonce tragikomické po-
doby" (s. 178). Postmodernismus představuje
jednu z linií vývoje české prózy 90. let a prvních
let nového tisíciletí, na pozadí tradičněji poja-
té narace vyniká specifičnost postmodernistic-
ké poetiky, pro niž je příznačný "typologický
rozkmit".

To, co v současné literární atmosféře krystali-
zuje do tušených obrysů postmoderny, V. Novot-
ný "nasvítil" rozlišujícím barevným spektrem.

Ladislava Lederbuchová

Máte rádi skřítky?
Pokud odpovíte kladně, neměli byste si

nechat ujít knihu klatovské autorky Zuzany
Dorogiové Pohádky dědečka Lampáře, kterou
vydalo v roce 2002 nakladatelství Martin
Ridzoň.

Je poměrně obtížné rozhodnout, zda kniha
obsahuje umělé pohádky klasického typu či po-
hádky moderní. Ve většině příběhů a vyprávění
zachovává autorka klasické pohádkové sché-
ma, nechává čtenáře prožívat příběhy s kla-
sickými pohádkovými postavami - s králem,
s královnou, princeznou a princem, s čaroděj-
nicemi, vílami a loupežníky, setkáme se s kou-
zelným drakem, s Ptačím králem, skřítčím
králem, mluvícím koníčkem se zlatou hřívou
i s moudrým hadem. Najdeme zde kouzelný
zvoneček, kouzelné hadí šupiny, kouzelný
nápoj a jiné tradiční pohádkové předměty. Děj
se odehrává na starém hradě, v lese, na louce,
na vysoké skále i na dalších typických místech
pohádkového světa, důležitým místem setká-
vání dvou prostředí jsou městské pouliční lam-
py, dědečkův pokoj a hospůdka Pod Branou.
V těchto pohádkách se však neodehrávají

velké bitvy, královské námluvy a diplomatická
jednání, ale zdánlivě banální věci, přesto důle-
žité pro život každého jedince - hrdina pozná-
vá nutnost mít kolem sebe blízké lidi, kamará-
dy, nutnost někam patřit. Je pro něj důležitá
schopnost soucítit s ostatními a umět se rado-
vat, schopnost prožít smutek i radost. 

Zuzana Dorogiová vypravuje pohádky
o obyčejných lidech, obyčejných dětech, obyčej-
ných skřítcích a obyčejných věcech. Přináší
laskavé vyprávění propojující svět dětí a dědeč-
ka Lampáře se světem nadpřirozených bytostí
- skřítků a vil. Impulsem k prvnímu vyprávění
je snaha skřítků pomoct dědečkovi, který už
nechce být sám, a naučit ho vyprávět pohádky
pro děti. A dědeček, jehož chodí navštěvovat
"lampoví" skřítci, aby mu vyprávěli příběhy,
se tak stává nejen vypravěčem, ale i dětským
společníkem.

Laskavost a pohádka k nám přicházejí jako
povídání o dávných a přece nám blízkých
dějích, dětský a nadpřirozený svět se přirozeně
proplétají a prolínají. V jednoznačně vymeze-
ném prostoru a v blíže neurčitelném čase se
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odehrávají průzračné příběhy obsahující jisto-
tu, že špatní prohrají a dobro zvítězí. Pohád-
kové postavy ale nejsou typové, i přes motivy
zázračných činů teprve prožitky a zkušenosti
přinášejí posuny v myšlení a jednání postav,
teprve prožité nebezpečí a překonávání pře-
kážek především za pomoci lásky vede ke
štěstí. Charakteristická je inspirace pověstí
a propojení s pověsťovými látkami, poslední
vyprávění O Královně růžových zahrad je pří-
mo jako pověst traktováno.

Z pohledu využitých jazykových prostředků
je pro autorku typická civilní metaforičnost,
Dorogiová vypráví promyšleně, jen zdánlivě
jednoduchým jazykem blízkým dětskému čte-
náři, kombinuje jazykové prostředky z různých
rovin - od knižních až k obecně českým.

Nedílnou součást knihy představují půvab-
né a jemné autorčiny ilustrace vhodně doplňu-
jící pohádkové děje, pomáhající dětskému
čtenáři evokovat krásu pohádkové reality.

V několika příbězích by asi nebylo na škodu
mírně omezit nebo více skrýt prvky didaktič-
nosti, které v sobě příběh nese, ale je třeba

ocenit, že se autorce podařilo v rámci mode-
lových pohádkových příběhů zdůraznit důleži-
tost kamarádství a společného prožívání citu,
hodnot, které mají pro dítě zásadní důležitost.
A připomenout, že vtip a rozumné řešení si-
tuace v pravou chvíli na správném místě
nepatří jen do pohádky.

Na konci knihy budete mít pocit, že nic
nekončí, že se právě ve světě dětí i ve světě
skřítků a vil něco děje a že děti se s dědečkem
Lampářem zase zítra sejdou a vypravování
bude pokračovat. Dorogiová vám nabídne
možnost prožít pocit důvěrného kontaktu se
světem malých bytostí a zvířátek, v němž se
řeší a prožívají problémy až podezřele podob-
né těm lidským.

Doufám, že v dnešním přetechnizovaném
a informacemi přeplněném světě tyto pohádky
plné laskavosti mají šanci zaujmout dětského
čtenáře. A že stejně tak jako autorka chtěla
vypravovat, budou děti chtít poslouchat a ob-
jevovat prostřednictvím moudrého dědečka
Lampáře kouzlo naslouchání.

Helena Chýlová

Vlastní příběh bez příkras
Cena Bohumila Polana

Karla Erbová je básnický samorost, pro mě
předmět zvědavé pozornosti už od plzeňského
vydání její prvotiny Neklid v roce 1966. Po
další desítce sbírek pro mě už nesporná
stálice, i když posmívaná za somnambulní
výlety do nikdy nepoznaných krajin mořských
příbojů a lodí, i za archaismy a formální in-
verze svých sdělení. Ale teď ve mně z toho
posledního čtení pořád ještě bobtná překvape-
ní. Nečekal jsem totiž tak výraznou proměnu
v jazyce s příklonem k obecné češtině právě
u ní v pokročilém věku, kdy se básníci v ojeté
poetice už jen pošťourávají.

Liánovým mostem Karla Erbová překonala
i Krajinu s osamělým jezdcem, kde se náznak
jazykové proměny tím směrem objevil. Ale
Liánový most působí jako přímý podnět k sym-
bióze obecné a spisovné básnické řeči, jako

podnět k opatrnému a velmi citlivému souzní-
vání: "Povětří řídce pruhovaný jak selský
kanafas."

Krásně klasicky truchlivá mluvená čeština,
vesnicky teplejší a estetičtější než ta přísně
akademicky spisovná, je výsledkem hlubokého
zamyšlení vyzrálého básníka nad tím, jak svůj
splín z toho všeho prožitého vyjádřit a jak to
vyjádřit co nejlidštěji, nejúporněji, jak blízkým
duším nabídnout "za načechraný kecy v čísi
knize vlastní příběh holý bez příkras".

Liánovým mostem dala Karla Erbová nej-
štědřejší dárek sama sobě k svému letošnímu
životnímu jubileu. Bez ohledu na toto úctyhod-
né výročí je pro mě její kvalitativní básnický
přínos pro 3. ročník Ceny Bohumila Polana
bezkonkurenční.

Václav Daněk



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

Zuzana Dorogiová:
POHÁDKY DĚDEČKA LAMPÁŘE
prezentace a povídání s klatovskou autorkou 
nejen o pohádkách

Jevgenij Griškovec: SOUČASNĚ
Všechno, co chceme říct, 
ale nedokážeme to vyslovit
monodrama v režii Petra Vojkůvka 
Hraje Vratislav Mikan st.     

HOJ, TY ŠTĚDRÝ VEČERE
"Tma jako v hrobě, mráz v okna duje 
v světnici teplo u kamen..."
vánoční večer s Karlem Jaromírem Erbenem,
Jiřím Hlobilem a souborem Gutta Bedřišky Koželuhové 

Připravujeme na leden:

NENÍ NAD ZOBÁK Z PAŘÍŽE
nakladatelství Protis a pražská literární kavárna Obratník
uvádí Françoise Villona v nových překladech Vladimíra
Businského

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

3. 12. - 19.00

7. 1. - 19.00

10. 12. - 19.00

17. 12. - 19.00
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VÁCLAV DANĚK
Narozen 1929 v Praze. Čtyřicet let pracoval v lite-
rární redakci Čs. a Českého rozhlasu, od roku 1990
řídil práci Audiostudia. Známý překladatel (např.
J. Brodskij, O. Mandelštam) a básník (mj. Dům
sonetů, 1983; Gazely a kola, 1990).

STANISLAV DVOŘÁK
Narozen 1973 ve Stodě. Vystudoval Střední kera-
mickou školu v Bechyni, tč. žije v Chlumčanech,
kde pracuje jako stavební technik. Píše mj. pohád-
kové příběhy, sporadicky přispívá do Plzeňského
deníku. Loni vydal vlastním nákladem básnickou
prvotinu Dlaně o stehna třu si.

KARLA ERBOVÁ
Narozena 1932 v Plzni. Od r. 1984 žije v Praze.
Debutovala r. 1966, po r. 1989 vydala řadu sbírek
(Cena Bohumila Polana za Liánový most). Poslední
sbírkou je dvoujazyčné vydání výboru V básni se
rozední - Le jour se lève au poème.

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. Vydal prózu Smí zůstat,
Kynžvart, ve Tvaru vyšel fragment jeho knihy Smí
zůstat mrtev, nejnověji vydal Kalendář plzeňský
2004. Žije a pracuje ve Starém Plzenci.

IVO HARÁK
Narozen 1964 v Brně. Do r. 1989 žil v Tišnově.
Vystudoval PF UJEP v Brně, nyní odborný asistent
na katedře bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem.
Literární kritik (Nepopulární literatura, 1999)
a básník (mj. Masna, 2000).

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

HELENA CHÝLOVÁ
Narozena 1961 v Plzni. Vystudovala PF ZČU
(čeština - dějepis), kde teď na katedře ČJL působí
jako odborná asistentka. Je externí redaktorkou
nakladatelství Fraus a podílela se na vydání učeb-
nice ČJ a čítanky pro 6. roč. ZŠ. Publikuje v odbor-
ném tisku. Žije ve Starém Plzenci.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na PF ZČU. Vedle mono-
grafií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše i beletrii (mj.
Loučení po západu slunce, 1987). Žije v Plzni.

JINDŘICH KONEČNÝ
Narozen 1940 v Leeden Loose (SRN). Vystudoval
FF UK - obor filosofie a historie, byl spolupracov-

níkem časopisu Svědectví, pracoval na Minister-
stvu zahraničních věcí ČR, píše poezii i prózu. Žije
v Horní Blatné.

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ
Narozena 1949 v Plzni. Absolvovala PF v Plzni, kde
od r. 1973 působí. Specializuje se na teorii literatury
a didaktiku literární výchovy. V recenzní činnosti se
vedle literatury věnuje i divadlu pro děti. Žije v Plzni.

LUBOMÍR MIKISEK
Narozen 1950 v Praze. Vystudoval střední průmys-
lovou školu - obor strojírenství, nyní pracuje jako
vedoucí technického oddělení ve státním úřadu.
Píše povídky a poezii a zúčastňuje se literárních
soutěží. Publikoval v denním tisku i časopisech.
Žije v Plzni.

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

VLADIMÍR STIBOR
Narozen 1959 v Benešově u Prahy. Vyučil se
knihkupcem, pracoval mj. jako externí redaktor
Sedlčanského kraje, nyní působí jako sociální pra-
covník. V Sedlčanech a Příbrami vydal sbírky
Zpráva o zranitelnosti lidí (1999), Trhání hořců
(2000) a Zpráva o křehkosti slov (2002). Žije
v Nechvalicích u Sedlčan.

MICHAELA SVOBODOVÁ
Narozena 1988 v Rokycanech. Studuje Obchodní
akademii v Plzni. Dosud nikde nepublikovala. Žije
ve Spáleném Poříčí.

JAROSLAV ŠLEJMAR
Narozen 1955 v Rokycanech. Vystudoval SPŠ
strojnickou v Plzni, pracuje převážně v zahraničí.
Píše písňové texty a poezii (např. Chvíle zvaná
naděje, 1989), publikoval v regionálním tisku 
a sbornících Střediska západočeských spisovatelů.
Žije v Rokycanech.

VÁCLAV TOUCHA
Narozen 1943 v Plzni, kde trvale žije i pracuje.
Vystudoval PF v Plzni - učitelství pro 1. stupeň.
V současné době působí jako učitel na stavebním
učilišti. Ojediněle publikuje v  regionálním tisku.

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). Je
editorem ročenky KPKK Vavřín zelený i zlatý.



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

V příštím Plži mj. čtěte:

Portrét Plže: Václav Gruber

Vinšování Luboše Vinše

Fejeton Bohumila Jiráska
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