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Editorial

Plž už je zase tady. Tentokrát je celý
novoroční: v lednu vstupuje do nového, již
třetího ročníku své existence, takže se těší
na své přispěvatele a především na své věrné
čtenáře. Ale koneckonců vítá i ty nevěrné,
pokud už nějací takoví jsou. Jde nám o čte-
nářskou přízeň, a proto nikterak neměníme
koncepci Plže, která se snad osvědčila: být
časopisem věnovaným literární tvorbě
a literární kultuře v západočeském regionu,
nic víc a nic míň. Leč konkrétní podobu této
koncepce se sluší a patří vždy poněkud ob-
měňovat, a k tomu ať slouží i nové rubriky,
reagující na texty svým způsobem odlišné či
něčím specifické. Vždyť život je změna.

Může se nám změnit také pohled na tvor-
bu Václava Grubera, jemuž věnujeme Por-
trét Plže: autor už nelíčí jedině lékařské ne-
bo chirurgické prostředí (byť to stále bude
spisovatelovo téma par excellence) a píše
i půvabné „plží pohádky“. Nevznikly na
žádnou objednávku, pokládáme je však za
milý novoroční dárek redakci. Ta zase při-
pravila rubriku pravidelných měsíčních
miniatur Vinšování z pera básníka a pro-
zaika Luboše Vinše (on sám těmto textům
říká „kalendariony“). Literatura je vážná
věc, musí však umět být rovněž nevážná,
a proto od ledna chceme co nejčastěji tisk-
nout texty veselejší, ba úsměvné, v nové ru-

brice Plž smajlík. Jejím přirozeným protěj-
škem budiž zase nová (regionální) rubrika
Z českých rovů a hájů, v níž bude Viktor
Viktora stvrzovat své renomé našeho nejvý-
znamnějšího literárního funerologa. Jde
přece také o kulturní paměť společenství
a nikoli náhodou u nás loni vyšly hned tři
básnické sbírky věnované hřbitovům
a hrobům.

Tmelem časopisu jsou jako obvykle pří-
spěvky Bohumila Jiráska nebo Iva Fencla;
básnickou tvorbu v lednovém čísle záměrně
zastupují méně známá či nová autorská
jména, která si jistě získají čtenářské sym-
patie - stejně jako talentovaná próza Jana
Gregorka nebo sentence Petra Krejčího,
„vetřelce“ ze severní Moravy. V kritické
rubrice reflektujeme novou knížku Ondřeje
Vaculíka, už řadu let spjatého s Plzní,
a připomínáme taktéž chvályhodnou tradi-
ci Literární Šumavy, soutěže, která má pro
západočeský region značný význam. Přede-
vším ale naše příznivce a milovníky literatu-
ry zveme 21. ledna do Polanovy síně KmP,
kdy redakční rada a redakce již podruhé,
sice slavnostně, ale v přátelském ovzduší vy-
hlásí Ceny Plže za uplynulý ročník 2003!

Vladimír Novotný 

1

„Kdekdo si myslí, že hlemýžď je líná kůže a kdesi cosi, ale není to pravda, 
byly doby, kdy hlemýžď běhal jako veverka a málokdo ho dohonil.“

Miloš Macourek: Živočichopis
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Čekání na román
Jednou z příznačných myšlenek próz Václava

Grubera je polemika s názory připouštějícími
eutanázii. Nesouhlas s tímto rezignujícím ži-
votním finálem je tak silný, že se stal autorovým
motem ve Slovníku spisovatelů západních
Čech, kam byl převzat z dovětku jeho první
prózy Bezprostřední příčina smrti: „Pláčeme,
když někdo umře, přitom jeho už to nebolí.
Pláčeme nad mrtvým tělem, a přitom umíme
být lhostejní k tělu živému, které je plné bolesti.
Denně se setkáváme se spoustou neštěstí.
Otřeseme se a jsme rádi, že se nás to netýká…
Odmítáme vraždu, odmítáme zabití.
Odmítáme i eutanázii.“ V prvotině z roku 1985
to mohlo znít trochu pateticky. To, že průběhem
Gruberovy lékařské praxe a tvůrčího vyzrávání
tato myšlenka nezplaněla v heslo na transpa-
rent, že se ve své naléhavosti stala jeho životním
i profesním krédem, lze chápat za vyvrcholení
etiky lékařského poslání (kolik lékařů zavítalo
do hospicu, aby získali přesnou představu
o důstojnosti tragiky končících životů?) i za zá-
vazek pro koncipování románu, v němž přesta-
ne být polemika s eutanázií myšlenkou a stane
se personifikací humánnosti.

Čtyři prózy - zmíněná Bezprostřední příči-
na smrti, Poslední operace (1988), Případ
chirurg (1990) a Počkám do tmy (2003) - za-
tím klenou oblouk, jehož ústí se noří hlouběji
do lidské duše a psychiky. Zatím Gruber
dovedl v kontextu lékařské prozaické tematiky
objevovat nepovšimnuté detaily. Co když se
chirurg při operaci potřebuje vysmrkat? Jak
při ní přemáhat hlad? Lehký, kultivovaný
a jemnou ironií i humorem nesený styl mode-
luje neotřelé charaktery i nečekané situace.
V souvislostech lékařských spisovatelských
legend  Valji Stýblové a Oty Duba, u nichž
vyzrálost postav tvaruje životní moudrost,
přichází prozaik Václav Gruber s vyzráváním.
Jeho Tomáš Marek se ke své moudrosti musí
ještě dobírat. Zatím k ní nakročil ve třetí po-
vídce z triptychu Počkám do tmy. Ten je ostat-
ně lidským protějškem zmíněného zaujetí pro
život přirozeně plynoucí i končící.

Václav Gruber svým vzděláním i zkušenost-
mi dospěl k období, kdy osobnost získává nad
sebou i  svým dílem nadhled, který vytváří roz-
lehlý půdorys pro architekturu románu. Začni
stavět, příteli.

Viktor Viktora

VáclavGruber
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Hlemýžď Viktor III. právě dosáhl druhé
poloviny staré cihly. Táhla se za ním lesklá
cestička, kvůli které nemají někteří lidé
plže rádi. Viktor III. měl na  ulitě modrou
tečku a pravděpodobně mu bylo úplně jed-
no, co si lidé myslí. Asi nevnímal ani mo-
drý puntík na domečku, ani fakt, že je
označován jako Viktor III. Označil ho tak
dědeček. Jménem i tečkou. Tečky dostali
hlemýždi napřed, jména až potom. Jelikož
bylo hlemýžďů na zahradě více než jmen,
na které si dědeček vzpomněl, přidal jim
ještě římské číslice, které jinak dostávají
jen vládnoucí monarchové nebo příslušní-
ci významných podnikatelských rodin.
Nezkoumal přitom, jestli jsou Viktorové I.
až IV. spřízněni ještě něčím jiným než tím,
že jsou hlemýždi. Dědeček prohlásil, že
nemá dost fantazie na vymýšlení nějakých
exotických jmen a že nehodlá ztrácet čas
listováním v kalendáři, když je možné
číslovat. U dědečka se intimně spojuje
lenost, kvůli které se mu nechtělo listovat
v kalendáři, se zarputilostí, se kterou
pronásleduje plže s různobarevnými sym-
boly na ulitách po zahradě.

„Proč jim nedáš ženská jména? Nějaká
přece taky musíš znát.“

„Holčičí jména hlemýžďům? To se přece
nehodí,“ namítl dědeček a podíval se na
mě trochu opovržlivě. Zřejmě mu vadilo,
že jeho už dost dlouho dospělý syn se ptá
na takové samozřejmosti.

„Tatínku, je oběd,“ ozvalo se z okna.
Babička říká dědečkovi „tatínku“. Říká mu
tak snad odmalička. Od mého malička, aby
se to mně a bratrům nepletlo, kdyby na něj
volala křestním jménem. Říká mu tak i teď,
bez ohledu na to, že se to může plést mým
dětem a dětem mých bratrů, kterých je zatím
dohromady sedm. Hlemýžďů máme daleko
víc. Nanosilo je sedm našich dětí a navedl je
k tomu dědeček. Někde se dočetl, že se hle-
mýždi mohou dávat do sběru. Pak zjistil, že
kilo prvotřídních vzrostlých a zavíčkovaných
hlemýžďů stojí jen osm korun a že jich na to
kilo je třeba tolik, že se víc vyplatí sbírat lé-
čivé byliny nebo borůvky. K tomu ale vnou-
čata nenutil, protože uznal, že při sběru lé-
čivých bylin nebo borůvek lze těžko prožít
slastný pocit lovce na stopě, jako je tomu při
honu na plže. Zůstal tedy u slimáků.

„Budeme pozorovat, kudy lezou,“ pro-
nesl před babičkou, mnou a sedmi vnou-
čaty, která se sešla v plném počtu, protože
byl červenec.

(Plíhovy plží pohádky)
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„K čemu to bude dobré?“ namítl jsem.
Život mě naučil klást především praktické
otázky.

„Bude to zajímavé,“ poučil mě dědeček.
Sestavil seznam hlemýžďů a přidělil jim
barevné značky, na které použil olejové
barvy manželky mého bratra Karla, která
je výtvarnicí. V seznamu převažovali Jose-
fové, Václavové a podobná tradiční jména.
Největšími exoty byli Viktorové I. až IV.
Myslím, že toto jméno proniklo na soupis-
ku, protože jsem se tak měl po určitou
dobu, než jsem se narodil, jmenovat já. Na
plánu zahrady, zhotoveném v měřítku 1:50
na velkém archu balicího papíru, pak dě-
deček pečlivě zaznamenával příslušnými
barvami spontánní pohyb označkovaných
měkkýšů. Používal k tomu sadu pastelek
značky Technicolor, protože měla téměř
stejný počet barevných odstínů jako malíř-
ský kufřík švagrové výtvarnice. Už vím,
proč nám dědeček nechtěl tyhle pastelky
půjčovat, když jsme byli malí.

„Že si nedá pokoj, blázen jeden stará,“
komentovala plán zahrady s barevnými
čarami babička, přestože ji mohlo slyšet
některé ze sedmi vnoučat a já.

„Zajímá mě, jak velký je svět takového
slimáka,“ pronesl dědeček. „Divoké prase
za noc uběhne i osmdesát kilometrů.“

„Dědo, ty jsi dělal barevné tečky na di-
voká prasata?“

Napadlo mě, že ten chlapec je přece jen
dost po mně.

Romantiku pronásledování divokých
zvířat lze zažít v každém věku. Hlemýžď je
obzvlášť výhodný, protože ho i starý pán
dohoní. Na zahradě se přitom najde loni
ztracený rýček, míč, kolíčky na prádlo a řa-
da jiných věcí.

„Dědo, ztratil se Viktor. Ten tříčárkova-

ný,“ sdělil krátce po obědě dědečkovi jeden
z mých synovců. Dědeček okamžitě v plá-
nu zahrady vyhodnotil poslední zachyce-
nou pozici hlemýždě Viktora s modrou
tečkou, odhadl předpokládanou oblast
nynějšího výskytu a vyslal vnoučata pátrat.
Zbytečně. Pak hledal i on, pak i já, a taky
zbytečně. Do sousedovy zahrady jsme vy-
slali děti. Když se ptaly souseda, nepotkal-li
hlemýždě s modrou tečkou na ulitě, nedivil
se. Je už dlouho dědečkovým sousedem.

„Šel do světa, dědo. Určitě se vrátí,“
usoudili vnuci.

Objevili jsme ho druhý den odpoledne.
Mířil od plotu směrem ke kůlně a táhla se
za ním lesklá cestička. Všichni měli radost,
že je Viktor zase doma. Dokonce i babička.

Když jsem večer viděl, že se v dědečkově
pracovně svítí, nahlédl jsem dovnitř. Seděl
u psacího stolu. „Pojď dál,“ řekl, ale od pa-
pírů se nezvedl. Podíval jsem se mu přes
rameno. Byla to mapa Evropy. Držel v ru-
ce červenou pastelku a obtahoval kolečka
měst.

„Měl by sis na to vzít globus, byl jsi pře-
ce taky v Jižní Americe.“

„Máš pravdu, podej mi ho, je na skříni.“
Samozřejmě vím, že je globus na skříni.

Také tam je globus, na kterém jsou hvězdy
a který modře svítí. Ale ten je spíš
připravený pro moje vnuky.

Díval jsem se, jak dědeček spojuje klika-
tou čarou ta červená kolečka různých
měst, a myslil jsem na to, jak je ta čára
dlouhá a nerovná. Každému během života
přibývají takové čáry, vracejí se, odkud
vyšly, pak třeba začínají nové a zase se
vracejí tam, kam ten, co je po zeměkouli
kreslí, patří. Třeba do zahrady, po které
běhají barevní hlemýždi a sedm vnoučat,
protože je právě červenec.
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Srpen, venku je asi 35° ve stínu, téměř tro-
pické vedro. Já hraju hru na budoucnost ne-
tuše, zdali za rohem nečíhá nějaký globální
terorista. Stačí jeden zkrat, jedno kritické za-
škobrtnutí neklidné vážky osudu a svět není!
Ale já, jako v pohádce O dvanácti měsíčkách
pokouším se v ohni vyladit podobu ledna. A je-
likož již dlouhá řada zim prošla mým perem,
docela se mi daří. Bude mráz, že ano, možná
trochu sněhu. Ale jestli si měsíc Leden zabrou-
ká nějakou jinou písničku?

Před pár lety, trochu stárneme, již jsou to-
mu dvě desetiletí, bzučel mi hlavou nekonečný
text. Každý den se zuřivě dral ven z mého psa-
cího stroje a já nevěděl, co si o tom myslet.
Záchrana před nenáviděnou skutečností?
Bláboly? Pomalu však začínal nabývat určité
podoby. Když se napsané věci začaly nějak
moc dít, došlo mi, že si píšu Budoucí deník.
Dostal jsem strach a raději ho ztratil. Lidé
říkají, že se zásluhou nezodpovědného lidstva
proměňuje klima. Ale co my víme o mlýnských
kamenech mraků. Jednou zavane vítr tak, po-
druhé jinak. Pravda, arogance lidského druhu
dosáhla nesnesitelných mezí, ale co je to proti
valům nekonečna. Jak nicotné uhadovat
příčiny a následky jediné kapičky v moři.
Poslouchám s dětmi staré pohádkové desky.
Třeba i několikrát za sebou. Nejkrásnější
a nejsmutnější je ta O Sněhové královně.
Napadá mne, zdali střípky zlého zrcadla
nepoletují stále povětřím. Zdali ony závratné
nebeské a pozemské děje, které se pokoušíme
uskřípnout do algoritmů, nemají vysvětlení
zcela jinde.

Nebýt pohádek, stali bychom se úplnými
duševními mrzáky, neboť již od malička věří-
me  lidskému světu. Věci následují spořádaně
za sebou. Vše se dá, rozcupováno či všelijak
propojeno, dříve nebo později vysvětlit. Stroj,
výkonná mašina. Přitom rádi opomíjíme plí-
seň a hnilobu pod listím, neznámo převalující
se ještě vespoději. Bojíme se ho, couváme před
ním, couráme za sebou noční košili a tomu se
říká pokrok. Pojmenovat vše, zbavit se nezná-
ma. Ale cožpak ho neznáte? Převaluje se dál.
Stejně nepochopitelné, neuchopitelné. Jenom
více pohádek! Náš zparchantělý, zmechanizo-
vaný rozum zběsile osekává prstíky neznáma
prosakujícího vědomím. Bojíme se. Přebývají
v nás utajené světy a my raději balancujeme
na hraně, než bychom jich okusili. Stačí však
pootevřít dveře tajuplného vesmíru a jímá nás
závrať: Proč se stala hmota? Je vědomí ná-
sledkem, anebo prvotním hnutím? Tuším
jakýsi klíč zapadlý do škvíry po ohnivé kometě,
ještě horký. Čeho se bojíme? Magická přítom-
nost skutečnosti ožívá v každém bodě věčnosti!
Spali jsme v létě ve stanu na zakázaném úze-
mí, neklidni strachem z odhalení. Do paměti
se mi vryl sen o baterkách slídících kolem, o tom,
že budeme už už kýmsi dopadeni. Venku před
stanem však hlídala moudře vážná sfinga se
lví hlavou, vědoucí sfinga obkroužená jemnou
září. Ráno se nacházelo vše jako normálně.
Nebe, stromy, zdivočelé hvězdy již odvály.
Svítilo slunce a rosa nikde. Nu, možná se vám
přesto honí hlavou: Jaký že bude ten nový rok?
Tož se já, zapřísáhlý pesimista, pokusím vlít
do vás trochu optimismu: Bude!

LedenLuboš V
inš
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Zubní lékař píše Ladislavu Klímovi
Za pátým polem víří odporný puch a prach

nyní i lásky s auty jsou bez romantiky
a do života nekousat

už nemusíš.
Prodejná lásko, kdy se osmělíš

dosáhnout ještě více peněz?

I v polích to zlem dýše
a tré je prvotin. Mor, moc, sex. A nynější největší říše

a každým dnem a každou hodinou
se nemilovat s jedinou.

Rok 2004, Klímo. My nepotřebujeme morálku
Nepotřebujeme etiku

jen zelo, vepřo a hodně knedlíků,
abychom se vyrovnali tlusťochům. V Americe?

Abychom se vyrovnali tlusťochům tady.
Klímo! Ty, Láďo, nechtěl jsi přežít? Doktora! Nechtěls šanci?

Znals aroganci?

A obešel já polí šest
a chtěl napsat báseň, i když už to móda není.

A chtěl. Můj pes u nohou mi ležel a vidět na něm nuda
a to mi právě rozkoš skýtá.
Psu psaní k ničemu není.

Projdem se po polích. Pěšinami, úvaly - až do Cholupic.
A v lukách bych tě chtěl i potkat,

tam, kde nás nikdo neuvidí,
kde budeš šťastná v mých rukách

a tvoje jméno Růže
a omládnout ti nepomůže
už nikdo na světě celém...

On je jen symbolem.

A obešel já polí sedm. Lži mi!
A říkej svou lež vždycky znovu, s nimi.

Buš na mozek. Líbej na žlázky. Ať jsem grogy.
Já políbím tě na vlásky.

A chtěl bych vidět, Klímo, ty tvé zuby! Nakonec.

A
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Opalování
Vše zahalené dvojnásobnou silou pučí

To aby zákazy nutily k překračování
Takového odhodlávání

k prvotnímu hříchu před zraky zástupů
všudypřítomných očí

Vždy po další chudší o napětí
s rutinou ženy uvyklé jedinému muži

uleháš na pláži
Odhalená vnitrozemská ňadra 

čím dál méně bíle svítí

Manželství
Už dlouho jsem nenapsala báseň typu

co se ti tolik líbí
Takovou tu

z raného období
našeho vztahu

kdy jsme se ještě dotýkali
bez postranního úmyslu

Neúnavní
Žádný z nás s určitostí neví

co má čí duše v rozpisu
kdy komu dobře je a dobře není
kdy lžeš ty mně kdy já tobě lžu

(při zachování
bezpečnostního limitu)

Dej mi víc skutečnosti
Dám ti víc snu

Z  židovského hřbitova
Položená 

do kořenů stromu
květinová miska vyschla

Vyschla kmenem
směrem vzhůru

do koruny jako do vesmíru
jenž své hvězdy s dýmem vstřebal

Milostná
Jsi příď plavidla

a já vlna 
která tě pohání

Mnou zbrocen
tebou rozražena

klesáme k dalšímu stoupání

Balancování
Jsi uzavřená možnost

ukončený výběr
Příměr

pro zlost?
Pro radost?

Jsi uzavřená možnost
ukončený výběr

Obousměrný most

+++

Smrt začíná početím
a nejvíc hlodá v rozpuku

Čí stín je čí stín
v tom oboustranném zrcadle věku?

Manželství 
a jiné básně

Svatava Heinlová
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Známá věc
Vyhrabal jsem se z vychladlého saharského písku,

ušel padesát sto kroků ne víc,
a než jsem stačil otevřít oči,

stanul před čtyřiapadesátiproudou dálnicí
v Nebrasce, před Paříží, za Londýnem, v Tokiu

a řekl si: Asi chceme tu Zemi na placku rozjezdit.

Zapálil jsem si svou ranní cigaretu
a po mně jako na povel celá miliarda,

ten den dvacet miliard
každý svou dvacítku, den co den,

a já si řekl: Asi chceme tu Zemi zapálit a vykouřit.

Bloudil jsem nocí zapálených ropných polí
a on to byl den,

toulal jsem se tamtéž,
a ona to byla noc.

To nešlo slovy popsat,
já to zvládl mistrně: Ble ble, ble ble, ble ble, ble ble.

Pak mě chytli dost podivní pánové,
no, možná to byly dámy,

stokrát mě zabili a stokrát vzkřísili.
To máš za deštné pralesy,

to za DDT, freony, evropské pralesy, indiány, Bikini,
to za kilometrové hory odpadků na dnech oceánů

a to za gorilí stejky a pláč osiřelých velrybat.

Nezdravě se nakrkli, přitáhli na nás výkonnou planetu,
koupili ji v sousedním vesmíru,
prej čím je těžší, tím je menší,

mihla se nad obzorem, Země se ani nedotkla,
a jako vývěva, princip nechápu,

nasála celej Pacifik oceán.
Vody desetkrát oblítly Zemi i s těma sračkama.

Pomyslel jsem si: Už nás zase chtějí utopit,
bránil se, křičel: Ne, ne.

Pár bláznů, ještě živých, volalo: NOE
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Poezie 9

Slzy v hlavni revolveru
Pláču pro kapky whisky ve vyhozené flašce,

pro strach miliardářů ukrytých kdesi na Mallorce,
pro darované revolvery 

- když to praskne, tak se zastřel.
Pláču pro přejetého ježka,

pro utopené mládě kuny v zatopené loďce -
ty krásné pacičky, ty vousíčky, ten lví nosánek...

Pláču pro Nekudu, Petra Nováka, Slavíčka,
Jana Masaryka, Volka,

proč neříká se holec,
každá žena byla kdysi holka.

Pláču pro zemi českou posetou vládními posedy,
pro strach zvěře v koseném obilí,

pro noční motýly v lampách s příslibem slunce,
pro monokulturní lesy,

kde nepotkáš jezevce ani srnce.
Pláču pro dálavy,

jež nás dělí od vesmírných bratří,
pro dálavy, jež nás dělí od vesmírných sester,

pro krtečky utýrané našimi statečnými zahrádkáři,
pro Goliáše a vražednost Davida.

Pláču pro vosy utopené v nastraženém moku,
tu smrt bych vám nepřál,

ani tobě,
ani tobě,
ani sobě,

ani vítězi Zahrádkář roku.
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Vypůjčil jsem si tuto otázku u Jana Ne-
rudy, k němuž se rád vracím pro radost,
poučení i inspiraci. Stále více oceňuji jeho
moudrý a humorný pohled na svět a na li-
di. A také se k němu hlásím z jakési krajan-
ské sounáležitosti. Vím, že byl Pražák a já
venkovan, ale  jeho maminka se narodila
ve Slabcích u Rakovníka, a když pěšky šla-
pal jako mladík do jejího rodiště, předpo-
kládám, že šel přes Rakovník, ale také přes
Pavlíkov, kde jsem se narodil já, jak jistě
víte. Ale nepřipomínám to kvůli sobě, ale
abych dal světu na vědomí, že vedle mno-
hých světových měst existuje také vesnička
Pavlíkov. Nevěděli jste to? Tak už to víte. 

Jan Neruda rozvažoval, kam v Praze se
starým slamníkem. Já na něho vděčně

navazuji a chci se podobně zamyslet nad
tím, kam se starým rokem, který máme
právě za sebou, a kam s novým rokem, kte-
rý máme před sebou. 

Před rokem jsem vás na těchto místech
vybízel k rozumným a užitečným činnos-
tem, ale také jsem vás pokáral, že na mé
dobré rady nedáte a budete raději poslou-
chat jen novoroční projev prezidentův. Zdá
se mi, že jste mávli rukou nade mnou i nad
prezidentem a děláte si dál, co chcete.
A budeme si zase utahovat opasky, až se
z radosti, jak jsme krásně štíhlí, přeštípne-
me tím opaskem v pase. Mě se to zatím
netýká, já jsem si prozíravě udělal zásoby,
neutahoval jsem opasek, ale povoloval,
a měl jsem obavy, že se do kalhot nevejdu.

?Bohumil Jirásek

Kam 
s ním
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Známí se opovržlivě dívali, jak si užívám
blahobyt,  a četl jsem z jejich očí, jak si ale-
spoň tiše a zatím pro sebe říkali, že jsem
nad pasem vyžraný jako zub, jak mi pupek
hrdě vystupuje a dívá se do světa, ale taky
pohledem naznačovali, že mi to vůbec nes-
luší. Sluší nesluší. Mám svoje doma. Co
však ty chudinky, krásné štíhlé manekýn-
ky, krásné slečny a krásné mladé ženy, kte-
ré si také z módy a z honby za krásou zby-
tečně utahovaly opasky, nejedly, živořily
a chtěly být ještě krásnější než jsou? A teď
se jim to vymstí. Nebudou mít už kam uta-
hovat opasky, zatímco já ano. Mám rezervy.

Tedy shrnul bych to, že minulý rok byl
dobrý, ale za moc nestál. Dá se to vyjádřit
tak stručně, že by mi na to stačil minifeje-
ton. A to byste mi zase vytkli, že jsem ne-
slušný. A rozvádět nějakou úvahu nad tím,
jaký bude ten nový rok? Proč? Prosím vás,
uběhne dvanáct měsíců a budeme zase
rozumovat jako teď. Já bych rok raději
prodloužil alespoň na padesát měsíců a byl
by pokoj. Takhle každou chvíli bilancuje-
me a dohadujeme se, co přinese ten nový
rok, navíc když tušíme, že toho dobrého
moc nepřinese. Rok uteče a budeme zase
zvažovat, kam s ním. 

Drahý Jane Nerudo, co bys ty asi na to
řekl? Omlouvám se, že ti tykám, není to
má ješitnost a pýcha, ale tykám ti, protože
tě mám rád, proto ti teď nedokážu vykat
jako například panu prezidentovi nebo
předsedovi vlády. 

I letos budou mezi námi pesimisté
a optimisté, ale tak je tomu vždycky a s tím
se musíme smířit, že v tomto bodě nebu-
deme jednotní, i kdybychom byli jinak
pevní  a silní jako skála z křemene. Jako
pesimisté a optimisté budeme buďto spo-
kojení, nebo budeme nadávat, protože by-

chom dělali všechno jinak a lépe, kdyby to
bylo v našich rukou a kdyby nás k tomu
někdo pustil. Ale vím také, že korýtek není
nikdy dost. 

Kam tedy s tím novým rokem? Hlava mi
ty těžké úvahy nebere, budu do ní tlačit
raději něco veselejšího. Do roka a do dne si
povíme, kam jsme ten nový rok dotlačili,
nebo kam dotlačil on nás. Nechci být pesi-
mistou ani optimistou, a tak budu věřit, že
to bude stejné. V zázraky už nevěřím. Vy-
rostl jsem z dětských kalhotek a z plenek
a nechtěl bych se do nich vracet (alespoň
zatím, i když člověk nikdy neví). Ale nějaký
zázrak by nebyl k zahození. Nebo výhra
v nějaké loterii, raději však nesázím, abych
nebyl smutný, že jsem nic nevyhrál. 

Ještě se budu plahočit s představou,
kam s ním! To tak. Jako s nějakým slam-
níkem! Já si chci nechat v hlavě trochu
místa pro nějakou radost a veselost. Tím
vám dávám na vědomí, že těch vážných
věcí cpu do hlavy mnohem více. Tak mi
nevyčítejte, že snad jsem lehkomyslný.
Nebo mi poraďte, kam s ním? Já si nebudu
za vás pořád týrat hlavu. Jen si ji taky
trochu lámejte. Já mám jiné starosti.
Například jestli se tenhle fejeton bude líbit
šéfredaktorovi, ale hlavně vám. Ale co, já
už vím, kam s ním. Tak mě nemusíte
nikam posílat. Leda s dobrým úmyslem.
Třeba do cukrárny nebo do hospody na pi-
vo. Ale mám pochopení i pro vznešenější
místa a ušlechtilejší zájmy. Vy jistě také.
Tak se tam někde při tom celoročním pla-
hočení budeme asi setkávat. Mějte se
hezky. Přeji vám do toho nového roku hod-
ně sil a pevné nervy. A taky dlouhý opasek
a nějakou tu rezervu na bříšku, abyste jej
mohli se zdarem ještě utahovat a aby vám
to slušelo.
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Mápravda
Chce-li si člověk zjednat ticho, neměl by se

ho dožadovat křikem.

Když člověk mlčí, neznamená to, že nic
neříká.

Kdyby všichni lidé byli barvoslepí, existo-
vala by duha?

Proč si tolik lidí myslí, že potopa přijde až
po nich?

Jak dalece se může protáhnout mrknutí oka?

Není radno pátrat, jaké mají vlci oči.

Nezoufejte, máte-li v bludišti pletený svetr.

Všechny dobré knihy stejně nepřečtete, ale
i tak můžete číst jen samé dobré knihy.

Času přibývá, ne ubývá.

Sebevražda je taky vražda.

Toužíte-li po Bohu, skloníte raději hlavu,
nebo ji zvednete k nebesům?

Těžko člověk může jít rovnou za nosem,
když ho nosí nahoru.

Člověk nemůže jít a držet přitom před oči-
ma mapu.

Kdo se chce naučit trpělivosti, musel by
být napřed trpělivý.

Sejde z očí, ale z mysli sejít nemusí.

Pokora není sebepokořování.

Není zapotřebí být potmě.

Je lépe se trápit kvůli světu, než kvůli sobě.

Člověk, který si nechce na nic hrát, by si
neměl hrát ani na nic nehrajícího.

Štěstí mizí, když se o něm začne moc
přemýšlet.

Nevěřím, že jsou lidé, kteří v nic nevěří.

Někdo má duši jako malý vesmír,
jiný jako chomáček vaty.

Schopnost vcítění roste s mírou 
potlačení ega.

Nejlepším lékem proti vulgaritě světa 
je vytváření něčeho pozitivního.

Petr Krejčí
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Když uhodí lednové mrazy a z teplého
mateřského těla zázrakem vyklouzne další,
je u polí i pod borovicemi veliké ticho. Nové
tělo otevře oči. - Rázem. Najednou. Otevře
své veliké čisté modré oči. Všude je klid.
U polí i pod borovicemi. Vše zmrzlo v jed-
nom okamžiku. Jen tu a tam zvuk, ale každý
je tak výrazný a blízko! Ne jako předtím -
tlumeně a zdálky...

Když mrazy očistí vzduch ledovými krys-
talky, lednoví kulíšci jsou baleni do mohut-
ných měkkých tkanin, ale ostrý vzduch
přesto vdechují. A onen vzduch proudí od
polí a zpod borovic, kde je ticho a moudrý
mír. Vzduch se obtočí kolem kmene, olízne
smolnou kůru, setřese trochu sněhu z větví,
přiletí mezi teplé pokrývky a usídlí se v chřípí.

Když lednové mrazy malují po oknech,
malé kulaté hlavičky se zavrtí pod peřinkou
a drobounké hebké prstíky zpomaleně za-
bubnují ze spánku do rukavic. Když ale bdí,
přivírají kulíšci před mrazem oči. A to jim
zůstane. První zkušenosti se zapíšou hlubo-
ko do paměti a oni pak přivírají oči před
vším - před sluncem, před věcmi i před lid-
mi. Jako by pohled zpod přivřených víček
odhaloval neznámý vzhled věcí, jako by ten
vzhled byl ohromující, jako by oni dostihli
a obnažili něco, co se lidem záměrně skrývá.
Za zaslzenými štěrbinami se převalují dva
mrazivě modré měsíce a pátrají po zemi.
Když ale tvorové zrození za sněhu víčka
rozevřou dokořán, jejich pohled je jasný,
jako když za dnů mrazu svítí slunce. A tako-
vé dny nejsou dny, ale hodinami. A za tako-
vých hodin jsou jejich oči nejjasnější, proto-
že ty hodiny jsou jejich hodinami. Pak rok
co rok, zimu co zimu přivírají oči. A jejich
oči jsou velké a čisté a jejich pleť sněhově bí-
lá. A rok co rok přijdou lednové mrazy a rok
co rok poprvé otevírají oči noví kulíšci.

Kulíšci

Pavla Přesličková
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Na tenkém ledě I.
Při vypisování faktur 

způsobil jsem pár fraktur.

Z degustace 
po Polanově ceně

Ukryt ve své kukle
kujón kuje pikle,

kuje pikle plží,
komu kdo co dluží.

Ó, ti literáti!
Ó, ti u(ti)litáři!

Alergie z vojny 
Když uvidím maskáče,

vyrážka mi naskáče.

Svatba
(manželský trojúhelník)

Když se dva berou,
třetí se směje.

Povzdech
Ó bohové řečtí, bohové římští

- proč jste mě opustili?
(Dokonce i indická bohyně Kálí

na mě kálí.)

Parkový pych 
aneb Malina na hruškách

Utrh jsem květ,
viděl mě děd,

co byl doktor věd,
a hnal mě zpět.
Začal jsem pět
těchto pět vět.

Kvartální zastavení
Včera v denním presu 
přečet jsem si Kresu.
A nyní jsem v stresu 

a celý se třesu.

Třesu, třesu bez...
A nahoře taky! 

Feministická
(Janě Horákové)

Shoďme jařmo!
-jho

Václav Malina

Z naší



Plž smajlík 15

Na tenkém ledě II.
Z literární historie

mnohý případ známe,
že leckomu zpronevěra

nejen nohy zláme.

Dojmy z Freuda
Říká se, že v galériích

nazývaj ji Valérií.
A Malina?

Pro něho prý je Valina.
Zdalipak půjde Vašek z galerie

do síně Polanovy dnes?
Týden udivena čeká ho Valérie

Snad ji pozval...
Nebo Nezval?

Pokračování příště.
Běs!

Jazyk a mýtus
Jak lingvisté bili o mříže

jsouce v knihovně jatí,
postihnout chtěli pilíře

mýtů, jež se jim hatí.

Inu - seběhla jsem křepce
propustiti vědce -
oběti věda ocení,

i Jazykové sdružení.

Říjnové výročí
Urazil Plž cesty kus
dali Mlži Plži mls.

Nemažou med kolem pusy,
zdatným Plž prý býti musí.
Nuž popřáli mu k jeho píli,
s níž už přes rok pílí k cíli,
aby jednou, u všech ďasů,
Plž se zaskvěl na Parnasu!

Dialog ze smetiště
(Václavu Malinovi)

Koko - dáš?
Nedám - jenom kokodám.

vam

zahrádky
Jana Horáková
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společně naučily číst a psát a modrooký
quarteron brzy a snadno získával lásky. Nic
mu nebylo nemožné a ve dvaceti zaútočil
i na Paříž. Byl přesvědčivý, a tak uspěl. Jako
většinou. Tato veselá sebejistota ho v životě
už nikdy neopustila. „Nebyla nuda na té
hostině?“ obklopili ho přátelé. „Mohla by
začít, kdybych tam náhodou nebyl já.“
Šťastný, velký Alexandre. Sebejistý, společ-
nosti vládnoucí Gargantua.

A přece to nebyly znalosti, ale marnivé
kudrlinky písma, co mu zajistilo první práci
v sekretariátu budoucího císaře. Když
d´Artagnan přijíždí z Gaskoňska ucházet se
o místo u pana de Tréville, bezpochyby sle-
dujeme Dumase, jak se kdysi stejně ohnivě
hlásí u otcova přítele. Ale překypoval fan-
tazií, tak mohl těžko zůstat písařem. Nikdy
neviděl hranici mezi skutečností a obrazo-
tvorností a brzy si stanovil i zásady, které
mě pobavily, ne-li nadchly, už v dětství.

Tak touhle říkankou jsem oslavil Tři muš-
ketýry jako kluk. A nedivím se dnes Vladi-
míru Justovi, že se k podobně bohulibé čet-
bě každoročně vrací (jak se nedávno svěřil
tisku). Však všichni bychom měli. Aspoň
občas. Báječný, temperamentní Dumas
(1802-1870) za sebou nechal přes tři sta
svazků, ale příběhem čtyř kordů přebil vše.
Trumf! Vyšel poprvé již 1844, jeho pokračo-
vání 1845 (Po dvaceti letech) a další 1850
(Ještě po deseti letech), ale ti čtyři nás uná-
šejí dodnes. Životní osudy jejich autora
ostatně také.

Byl vnukem francouzského markýze
(kreola) a černé otrokyně ze San Dominga.
V rozletu mu ale  „negerský“ původ nikdy
nebránil. Spíš naopak. Jeho otec, Napoleo-
nův generál, zemřel, když byly Dumasovi
čtyři, načež rodina chudla. A přece hoch
prožil divě šťastné dětství v lesích na ven-
kově. Jeho sestra a milovaná matka ho

Dumas
Pan spisovatel Alexandre Dumas
napsal něco, co je prima
nejen Monte Cristo slavný
ale také román dávný
čtyři muži, kordy, kníry

myslím, ovšem, mušketýry
první z nich je d´Artagnan
asi nejslavnější pán
potom Athos, Porthos, Aramis
o nich mluví onen spis.

Ivo Fencl

Alexandre
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„remember“ podle jeho interpretace král
adresoval hlavně mušketýrovi pod sebou.
Nu, a v dalším dílu přece Athos a d´Arta-
gnan dosadí na trůn Karla II.

„Dumas, Sue a Fréderic Soulié píší občas
i hlouposti, ale lidu to nevadí a ti tři jsou mu
svatí,“ shrnul jeden nakladatel, když si
Théophile Gautier (1811-1872) trpce
postěžoval, že mezi vyvolené nepatří.
„Všichni jste velcí, vím,“ uslyšel obchod-
níkův povzdech. „Ale nepřivedete mi ani
deset předplatitelů.“ Nic proti Gautierovi.
Jeho Kapitán Fracasse (1863) je umělecké
dílo. Ale Mušketýry jsme četli znovu a zno-
vu. Nebo tedy já. Poprvé tak brzy, že jsem
mnohé nechápal. Ten zatrolený kardinál!
A hnětly mě intriky (co to je za slovo?). „Na
můj rozkaz a pro blaho země doručitel to-
hoto listu učinil to, co učinil,“ napsal Ri-
chelieu a dal ten dopis d´Artagnanovi. Uch!
Co to mělo znamenat? Hlava mi šla kolem.

Ale při každém znovučtení se mi vyjevila
další vrstva této božské knihy - a nebyla to
snad ideální metoda četby? I Mušketýři byli
přece stvořeni po vrstvách. Předcházely fin-
gované Paměti pana d'Artagnana (1700,
3 svazky, jež si Dumas vypůjčil a nikdy
nevrátil) a Paměti komorníka Anny Ra-
kouské. Ale především tu byl Alexandrův
přítel Maquet. To on přišel s celým plánem
románu. Nebo to aspoň později tvrdil.

Umělcem ale nebývá ani tak hrubý opra-
covatel kamene, jako výsledek modelující
sochař, a Dumasovi se zkrátka lépe psalo,
když měl kadlub. Něco už hotového. Jablko
vzrostlé z historických faktů, do kterého se
mohl lačně zakousnout. To on rád. A dych-
tivě se začetl. Hltal. Nestudovanýma očima.
Bez zátěže. Poprvé v životě četl dějepis
a nikým nezmaten ho rovnou přepisoval.
Ignoroval vatu, oživoval krajiny, lidi, přidá-
val stovky detailů. Vzorně pečoval o napí-

Neřídím se podle nich vždycky, bohužel, ale
jak jen to svedu. „Každý den užij dvě hodiny
k procházce. Nespi víc než sedm hodin.
Vstaň hned, jak se probudíš. Mluv, jen když
je třeba. I pak řekni půl toho, co si myslíš.
Nepiš, co nemůžeš podepsat. Nekoř se
penězům, ani jimi nepohrdej.“

Roku 1829 prorazil Dumas jako drama-
tik (Jindřich III. a jeho dvůr), ale klíčovou
chvílí jeho kariéry se stal až román Rytíř
z Harmentalu (1839), pro jehož sepsání se
poprvé „scukl“ s mladým dějepisářem (kte-
rého „nebavilo učit“) Auguste Maquetem
(1813-1888). Jejich společná kniha uspěla
a našli tak zlatý důl. Co vzor si přitom Dumas
nechal sira Waltera Scotta (1771-1832), ale
bez jeho dlouhých úvodů a popisů. Taky na
mocné bral ještě menší ohledy než on -
a bezstarostně fabuloval. „Co jsou dějiny?
Jen hřebík, na který zavěšuji své romány!“
Bádání v pramenech, tu dřinu, ovšem
Dumas nejradši nonšalantně podsouval
jiným, aby tyto „suroviny“ sám už jenom
oživoval a aby i ty největší dějinné události
s oblibou vysvětloval jako výsledek činnosti
postav, které si vymyslel. Přímo čítankovou
ukázkou této neodolatelné metody je pokus
o záchranu krále Karla I. v pokračování
mušketýrské historie Po dvaceti letech. Mně
se jako klukovi zdálo k neuvěření, že Athos
byl celou dobu pod popravištěm! Zároveň
jsem obdivoval autora, zkušeného divadel-
níka, že ani jediným mušketýrovým vykouk-
nutím neprotiřečil historii a ponechal je-
viště, jak bylo zdokumentováno, a svědka
králova stětí tedy pokorně pod onou dřevě-
nou kulisou podlahy. A nejde nijak dokázat,
liboval jsem si, že Athos pod scénou dra-
matu opravdu není, a to vždy a všude, třeba
i ve filmu Cromwell s Richardem Harrisem.

Ale ani to Dumasovi nestačilo a historic-
ky doložené Karlovo poslední slovo
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sy, je tam dvacetifrank? To jsem rád, synu.
Už o mně nemohou říct, že jsem marnotrat-
ník. Přišel jsem do Paříže s louisdorem
v kapse. A jak vidíš, louisdor tam ještě je.“

Tak mohl hovořit jen velikán, který si
kdysi dovoloval víc než zámky. Totiž dikto-
vat podmínky. Když poprvé vycházelo Po
dvaceti letech, šly sešity na dračku. Týden
co týden se před stánky tvořily houfy. Za té
situace požádal Dumas o sto franků za arch
navíc. „Nepřidám vám ani frank, už tak vás
přeplácím,“ zněl verdikt. „V tom případě
nechám mušketýry jednoho po druhém
pomřít.“ A příští díl skutečně končil:
„Zločinný syn Mylady strhl Athose z loďky
a v temné hlubině se strhl souboj na život
a na smrt. Mušketýři bezmocně přihlíželi.
Hladina vířila. Pak spatřili rudou skvrnu,
vyvalila se na povrch. Nebylo už pochyby.
Šlo o krev jejich statečného přítele.
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ.“

Sotva se ale sešit začal prodávat, zaťukal
u Dumase sluha. S novou smlouvou. A po-
lekaní Pařížané četli: „Náhle se moře pod
loďkou vzdulo. Mušketýři spatřili bledou 
mrtvolu, v jejíchž prsou vězela dýka se zla-
tou rukojetí. Mordaunt, syn Mylady. Vtom
se vedle prudkým rozmachem vynořilo i tě-
lo toho, kdo souboj přežil. Byl to Athos,
hrabě de La Fére.“

A na závěr si neodpustím otázku: Sou-
časným předsedou Společnosti přátel
Alexandra Dumase je kritik Didier Decoin
(nar. 1945), mj. autor románu Laurence
(1969). Plž ho pozdravuje a vyzývá: „Což
by po vzoru České společnosti Sherlocka
Holmese nemohl i v Česku vzniknout
spolek Dumasův? Anebo aspoň Klub Tří
mušketýrů?“ 

A otázku kontrolní našim čtenářům:
Kolik milenek měl d´Artagnan v prvním
dílu a jak se jmenovaly?

navá zakončení kapitol, o jejich často sym-
bolické tituly. A pochopil moc románu na
pokračování (magickou formuli „pokračo-
vání příště“ vynalezl roku 1829 v Revue de
Paris jistý dr. Véron). Co rozený dramatik
zůstal Dumas i mistrem dialogu - jako jeho
hrdinové mistry kordů - a jiskry sršely.
Ačkoli... Známe to. Noviny platily od řádku,
a to svádí. Traduje se, že i Athosova mlčen-
livého sluhu Grimauda si  Dumas vymyslil,
jen aby řádky s jeho replikami byly co nej-
kratší. Jindy prý Mistr „vynalezl“ koktavého
hrdinu, jsa honorován jen od slabiky, a když
mu pak opět přiřkli pouhý paušální hono-
rář, nadbytečný kokta byl zabit cihlou. Jistě,
anekdota. Ale sedí. A dílo Dumasovo znovu
a znovu dokazuje, že materiál není ničím,
neb jde o zpracování. Třeba Monte Cristo
(1844-1845, 6 dílů)! Není nejlépe napsán,
jak upozorňuje Eco, ale sledujte chvíli
příběh! Naskočí vám husí kůže. A jako by
před vámi autor až z vlastního podvědomí
promítal, co sám protrpěl v Dantesově kůži
v předešlém životě. Jenže tak to právě neby-
lo a zde tkví Dumasův um. Až nestvůrně
rozvedl dvacet stran knihy Policie bez závo-
je - a měl syžet. Ani se nenamáhal cokoli
vynechat! Každý detail, každé slůvko ho in-
spirovalo rovnou k celým kapitolám. Ale
skutečný Dantes byl krutou zrůdou. O to
většího obdivu je hodna spisovatelova
imaginace.

Dumas zvesela zakládal listy jako Muške-
týr nebo D´Artagnan, aby je sám zaplňoval
svými texty a uprostřed nepřetržité práce
ještě budoval neuvěřitelný zámek Monte-
Cristo... Pak o vše zase přišel a umíral od-
kázán na syna. Třebaže ne doslova! Díky
mimořádnému úsilí (vzpomeňme i Balzaka,
Scotta) se totiž z finanční krize skoro vy-
manil. Nu, ale stejně radši věříme scéně,
kde před smrtí žádá: „Podívej se do mé kap-
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A když i ta poslední červená část slunce
zmizela v parku ve stromech a vítr přestá-
val šustit a vzdálení psi štěkat, potom už
pokaždé ze stejného místa vyrůstal dnes
vyzáblý měsíc a stoupal a stoupal, letěl na
nevyspalých a skleněných pohledech
a posadil se do zaprášené oblohy a začal
s tím bílým světlem a vyprávěním o tma-
vošedém světě, kde je ticho a klid a všichni
chodí brzo spát.

Někde v dálce za polem. Za sídlištěm.
Asi sedm hodin odtud. Tam se možná pře-
valuje ráno. Nervózní modrobílé ráno.
A horkem potlučený srpen teď barevně
oddychuje ve škarpě za městem. Možná.
A snad to všechno viděl z okna. Okno se
dnes nechá otevřené. Aby se sem dalo
jenom doletět. Dveře se zavřou. A potom si
lehnul a nastavil držák s kapačkou tak, aby
se v noci neválel po trubičkách.

Ráno odjel tramvají. Asi čtyřkou. Potom
čekal na trolejbus. Bylo ještě brzo. Nikde
nebylo moc lidí. A byly prázdniny. V tašce
měl knížku a jídla a pití tolik, aby tu knížku
přečetl.

Cesta byla v poli málo čitelná. A podél
nových domků se zahradou a bazénem
a pak dál táhla se jako hliněná řeka někam
za město a sešlapaná končí u několika
bílých laviček. Čtyři bílé lavičky. Je vidět

Radyně. A snad by se k ní dalo i dojít.
Dole jsou střechy města. Možná chtěl jít
dál. A možná se chtěl vrátit a jen se dívat 
z okna.

Posadil se na jednu z laviček. Četl si
knížku. Občas kolem chodili psi a lidi.
Někdy si sedli na sousední lavičku. Občas
je i vnímal. Dva, co se maj rádi. Nebo ty, co
to snad čeká. Seděli a vstávali a pak mizeli
v té hliněné řece, po které sem přišli a kte-
rá se vlévá do moře myšlenek a oceánu
vzpomínek a citových nebo bezcitných řek
šplouchajících pod střechou města tady až
neskutečně vzdáleného. A on si prostě
seděl. A snažil se číst. A možná už chtěl
spát. Na obloze se červenalo slunce. Město
se tlačilo v dolíku. Knížka, kterou četl, už
pomalu přestávala mít smysl. Příběh se
ztrácel jako všechny prášky proti bolesti.
Jako dnešní odpoledne. A když i ta posled-
ní červená část slunce zmizela v poli a vítr
přestával šustit a vzdálení psi štěkat, po-
tom už se nad kopec vyhoupl vyzáblý
měsíc a posadil se na oblohu a pomalu
rozsvítil bledou svíčku naděje a s malou
porcí vosku se vydal do začínající tmy.
Tmavošedá obloha. Ticho a klid. Sanitka
nechala světla reflektorů kousek od lavi-
ček. A snad ještě spal, když cítil, že na dře-
věných prknech bílé lavičky tluče srdce.

Jan Gregorek
Večerní prochá zka
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Pax iiscum - Zdouň
Tázací intonací bylo vysloveno jemně au-

toritativní přání šéfredaktorské, zda by se
nemohla obměnit rubrika o literárních sta-
rožitnostech Plzeňska. Proč ne. Mění se
www stránky s počítačovým molochem glo-
balizujícím a ovládajícím svět. Kdekdo
(a najmě divadelní režiséři) se koří před
modlou aktualizace, proč bychom nemohli
něco podobného zkusit i v Plži. Tak přišla
ke slovu a na svět podle téhož přání rubrika
Z českých rovů a hájů.

Že by se jedna stránka Plže morbidně
obrátila k funerologii? V době, která žije jen
úspěchem a lokty v domnění, že tento další
moloch je nesmrtelný? V době, jejíž slepá
spravedlnost navazuje na sentence dávných
dob o právu jako pavučině, v níž uvízne muš-
ka a již prorazí brouk? Lze v této době
nalézt něco stálého, neměnného, věčného?
To totiž často přáváme sobě i blízkým.
O věčnosti své moci jsou mocní a zámožní
přesvědčeni. Ironií nebo logikou osudu
přináší tu absolutní věčnost teprve skon.
Ona dočasnost života pak nám ve vzpo-
mínkách a snech vrací to, čeho se ujala
věčnost.

Je asi jedno z nejpříhodnějších míst, kde
se stýkají silokřivky vzpomínek a zapomí-
nání, kde připomenutí věčnosti  zašeptá buď
smírným:  „Pax vobiscum“ (Pokoj s vámi)
nebo zaduní neúprosným: „Co jste vy, to
jsme byli my, co jsme my, to budete vy.“ Není
snad nutné vyhrocovat ovzduší polí klidu.
I v dnešní nestálé a zapomínající době se
najdou duše, které se tu pozastaví a zalistují
vzpomínkami. Zde se setkáváme s rostoucím
počtem blízkých a známých, s nimiž se již
jinde neshledáme. Zde však také zapomí-
naní docházejí svého klidu: jsou to ti, jimž
jsme dlužni vděk nebo alespoň vzpomínku,
ti, kteří něco obětovali národu nebo repre-
zentovali jeho vitalitu i um. A nemusily to

být jen oslňující osobnosti. Byla spousta
těch, kdo oněm slavným vytvářeli horizont,
na němž slavní vynikali. Byla spousta těch,
kdo totéž činili pro region, pro místo svého
působení. Připomeneme v cyklu předsta-
veném v titulu stati několik takových loka-
lit.

Tři kilometry od Sušice na výšině nad
říčkou Ostružná zdáli bíle září raně gotický
kostel sv. Vavřince. Svou samotou a hřbi-
tůvkem okolo připomíná zaniklou osadu
rýžovníků zlata Zdouň. U zdi kostela je 
pohřben prozaik František Pravda (1817-
1904). Pseudonym mu omylem přisoudil
redaktor Blahověstu, básník Václav
Svatopluk Štulc. Debut Vojtěcha Hlinky
totiž uvedl jako Dvě svatby najednou od
Františka Pravdy. To bylo jméno hlavní
postavy kanovníka. Spisovatel vykonával své
kněžské povolání jen čtyři roky. V roce 1847
se stal vychovatelem v baronské rodině
Sturmfederů. Sídlili v nedalekém Hrádku.
Jejich vděk získal trpělivým působením na
retardovaného syna Otakara. Učil ho pozná-
vat brouky, rostliny, ptáky, ryby, sestavoval
s ním herbář, předváděl mu jednoduché
fyzikální pokusy, vedl ho k fyzické práci -
truhlařili, řezbařili, vyráběli kartáče…
Ve volných chvílích shromáždil  Pravda
rozsáhlou knihovnu a psal „povídky z kraje“.
Představení ho poctili titulem monsignore,
Sturmfederové se k němu chovali uznale -
měl zajištěnu penzi i větší dům. S přáteli
baronské rodiny se odmítal stýkat: „Mnohý
ten panáček díval se na člověka z vysoka, 
mnohá ta panička sotva poděkovala, když ji
člověk pozdravil. A byli ti panáčci a paničky
třeba z Nemanic a Nuzovin, ale přesto se
nad nás vypínali… Byl jsem jako nerovný
přívěsek.“ I tak odpočívá odkaz skromnosti
neambiciózního tvůrce.

Viktor Viktora
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Třídění jablek a jejich ochrana 
před mrazem

Ondřej Vaculík (narozený 1954) uveřejnil
svoji prvotinu Stavební deník v roce 1991.
Přesvědčivě v ní dokládal znalost zednického
řemesla, od něhož přes maturitu přešel k stav-
byvedoucímu při obnově památek a k redak-
torské práci, nejprve od roku 1990 v Literár-
ních novinách, od 2000 v Českém rozhlase
v Plzni. 

Jeho prvotina vycházela z pracovního
prostředí, byla však totálním popřením socia-
listických budovatelských próz, protože
Vaculíkovi  „hrdinové“  nebudují, ale  jsou
součástí pracovního chaosu, ulejváctví,
netvořivosti a  netečnosti. Od obrazu pracovní
pasivity a rozkladnosti i čtenářské neatrak-
tivnosti pracovního prostředí nepokročil dále.
Šlo sice o obraz destrukce socialistického řá-
du, ale pasivní postavy tu nepřestupují z řádu
pracovního do řádu etického a estetického,
nevstupují nikam. 

Tuto novou cestu nastoupili jeho hrdinové
v knize Jablko přešlé mrazem (Petrov, Brno
2003), v souboru šestnácti povídek, které 
jsou tematicky šíře pojaté, ale s různými
pohledy na svět a s různým uměleckým
řešením. 

V souboru vidím tři odlišné vrstvy. V prvé
nás autor uvádí do přelomového roku 1989,
v druhé sleduje  prosté lidi a jejich neotřelý
pohled na svět - tedy pohled zdola, a třetí
oblast je  z pohledu a nadhledu literáta, 
konfrontovaného s lidovým prostředím.
Tento soubor pohledů je poučný a zajímavý.
Nejslabší je autor tam, kde zůstává na pozi-
ci obecné reportážní dokumentárnosti
a politického referování (Revolucionářovy
brýle, Přetržený akt, Na kostele baňka), 
mnohem širší a hlubší výpověď mají povídky,
v nichž lidoví hrdinové vstupují do vyhra-
něné, neformální a neoficiálně vnímané
roviny etické (hašišáci, František, lakýrník,
hajný). 

Neméně působivě vypovídají povídky s milou
dávkou sebeironie, kterou vedle nové etické
hodnoty prostupuje smysl pro humor (Vojta
Lopatyč, Spravedlivé řešení). Ondřej Vaculík
poměrně často využívá běžných námětů (po-
zorování společnosti při pohřbu, byrokracie
v úřadech, realita každodenního života,
cizorodá postava v dělnickém prostředí), ale
volí přitom nový úhel náhledu na svět. 

Mohu pitvat řadu věcí vážných i podruž-
ných, ale jednu zásadní nesmím autorovi 
upřít: V době literárního snobismu a exhibi-
cionismu, stejně tak politického šarlatánství
a korytaření, byrokratického boje o status quo
a o přežití, tedy pahodnot, které prorůstají
a prosakují společností bez ohledu na režim
a jsou nadrežimní, stojíme najednou u prame-
ne čisté vody, u prostého lidství, u člověka. Je
to návrat k podstatám. Vaculíkův člověk touží
po tvořivosti, na prvý pohled třeba nesmyslně
a neaktuálně staví střechu na kostele. A tvoří.
A je jedno, jestli je to kostel nebo střecha nad
naším domovem. 

Koneckonců i motiv jablka je nevyužitým
leitmotivem. Jednou jablko přejde mráz, a pak
rychle shnije, jindy člověk stojí pod korunou
jabloně, zabývá se úplně jinými věcmi, a ani
neví, spadne-li mu ze stromu od přírody do klí-
na nějaká úroda. Zapomenuté jablko na dně
aktovky může nahnít, ale také můžeme mít
před očima krásné jablko, a nevíme, komu
patří, kdo má právo ho sníst a kdo ho sní.
Nevíme? Jenomže Vaculík to asi ví. Sítí ironií
a sebeironií  se prodírá  k čistému pohledu na
složitý svět a kaleidoskop života. Režim sem,
režim tam, jako by ta proměna nebyla příliš
patrná. Obrodou světa byl vždy zase jen člo-
věk. A autor ho zná. Nemusel ho objevovat.
Byl tu zatím vždy se svým dílem, i se svou
opravou a stavbou kostelní věže. Není to revo-
lucionář, ale člověk tvořivý a vědoucí  svou li-
dovou prozíravostí a moudrostí. Lapidárně
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Nadregionální horizonty 
Literární Šumavy

Ačkoli je šumavské či pošumavské téma
v české literatuře přítomno už drahnou dobu
(nezapomínejme ani na Rakušana Adalberta
Stiftera!), zrození soutěže Literární Šumava
je spjato teprve s nedávnými léty. Letošní
ročník, probíhající opět především pod zášti-
tou Městské knihovny Klatovy (zvláště v péči
její ředitelky Zdeňky Buršíkové), byl již třinác-
tý a přinesl několik změn. Například nebyla
vyhlášena kategorie publicistiky, básnické
i prozaické příspěvky se mohly zasílat i na vol-
né téma, v souladu s tradicí soutěže se však
pamatovalo na příspěvky vztahující se k Šu-
mavě a Pošumaví: pro ty se stanovila zvláštní
cena, rovněž udělovaná pětičlennou porotou
v čele s Helenou Šlesingerovou. Nejvýraznější
však byl nárůst soutěžících, jichž se přihlásilo
přes sto třicet, z toho necelá polovina ze zá-
padočeského regionu. "Hosté" však byli ten-
tokrát úspěšnější než "domácí" a získali
z čtrnácti ocenění celých jedenáct (srov. Listy
Ason-klubu v č. 1); ještě že aspoň obě zvláštní
ceny zůstaly v západních Čechách (získal je
Josef Bulka z Nemilkova a Zdeněk Huspek
z Loučimi)! Porota se vyrovnala i s tím, že
kvality prozaických příspěvků v průměru ne-
dosahovaly úrovně příspěvků básnických (není
napsat dobrou povídku mnohdy těžší než se-
psat básničku?). Vybrané texty oceněných au-
torů vyšly v promptně připraveném sborníku,
některé texty soutěžících z našeho regionu
chceme uveřejnit i v Plži. Literární Šumava
už také rozhodně není žádnou záležitostí

odehrávající se stranou veřejného zájmu: mezi
hosty závěrečného semináře (pořádaného
v budově klatovské knihovny) spojeného s vy-
hlašováním vítězů a čtením ukázek z jejich
textů byl i ředitel pobočky Českého rozhlasu
v Plzni Vladimír Bako a již tradičně starosta
Klatov Karel Mráz.

Jinou zaznamenáníhodnou novinkou po-
slední "Šumavy" se stalo ustavení Ceny Fran-
tiška Pravdy, pojmenované podle osobitého re-
gionálního tvůrce, o němž v tomto čísle píše
i Viktor Viktora; pravdou ale je, že kdyby
s touto sympatickou iniciativou Ondřej Vacu-
lík a Alena Zemančíková (ti dva také editorsky
uspořádali zmíněný sborník odměněných
prací) rok počkali, mohla se cena vyhlásit
k 100. výročí spisovatelova úmrtí! Lexikon
české literatury u tohoto autora vyzdvihuje di-
daktismus, idylismus a patriarchalismus, též
však jeho úsilí o individuální mravnost a dů-
raz na mezilidské vztahy. Tady promlouvá
Pravda jako předchůdce Klostermannův -
a když neexistuje Cena Karla Klostermanna,
proč by na Literární Šumavě nemohla vznik-
nout Cena Františka Pravdy? Stalo se a již má
nová cena první laureátku, totiž Pavlu Velle-
kovou z Dýšiny s jejími roztomilými "detek-
tivkami pro děti". A je dobře, že soutěž nyní
nabývá na nadregionálním charakteru: tvůrčí
konfrontace je potom bezpochyby pestřejší
a zajímavější. A snad v ní Západočeši napřes-
rok uspějí třeba o něco víc.

Vladimír Novotný

dovede zhodnotit činnost politiků. Dívá se
skrze sítě zformovaného nepořádku. Jako by
se i soudobý spisovatel utíkal se svým hrdinou
do srubu v opuštěných lesích, kde se chce na-
dechnout čistého vzduchu, ale vrací se do
vřavy světa.

Je zajímavé, že v životě tak často, nebo sko-
ro stále jde o jablko. Šlo o ně už na samém za-
čátku mezi Adamem a Evou a jde o ně pravdě-

podobně i dnes. Také na nás je, abychom toto
jablko nenechali přejít mrazem. Můžeme
v tom něco udělat? Máme povinnost něco
v tom udělat. Ale nechci v daném případě
vynášet žádné mravokárné závěry. Autor také
není mravokárný, ale vyslovuje hluboké etické
soudy nad  povrchní dobou. Raději si tuto zají-
mavou knížku přečtěte.

Bohumil Jirásek



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

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

EVROPA VE ŠKOLE
Blanka Hejtmánková představuje studenty plzeňské Konzervatoře
nejen jako hudebníky, ale i jako nadějné mladé literáty

CENY PLŽE
slavnostní udílení výročních cen 
literárního měsíčníku Plž a Ceny Ason-klubu
uvádí Vladimír Novotný a  písničkami doprovází Vladimír Babnič     

Ladislava Lederbuchová:
VÝKLADOVÝ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ
LITERÁRNÍ TEORIE
křest publikace - uvádí Viktor Viktora
hudba: Petr Vrobel (mandolína) a Alena Kozáková (kytara) 

Připravujeme na únor:

O RADOUŠOVĚ ŽITÍ A PŘEŽALOSTNÉM KONCI
téměř pohádkový a ryze plzeňský minimuzikál v podání
Milana B. Karpíška a Jitky a Přemysla Kubištových

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.

Upozornění pro členy KPKK: 
roční členské příspěvky (50,- Kč) je možno hradit průběžně v kanceláři Polanovy síně.

7. 1. - 19.00

14. 1. - 19.00

21. 1. - 19.00

28. 1. - 19.00

4. 2. - 19.00
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Autoři Plže č. 124

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

JAN GREGOREK
Narozen 1985 v Rakovníku. Studuje na Střední
odborné škole obchodní v Plzni (obor knihkupec).
Píše básně a prózu. Získal ocenění v Literární
soutěži studentů západočeských středních škol.
Verše publikoval v Plzeňském deníku.

VÁCLAV GRUBER
Narozen 1953 v Plzni. Žije ve Stodě, pracuje jako
praktický lékař v Holýšově. Vydal prózy Bezpro-
střední příčina smrti, 1988; Poslední operace, 1988;
Případ chirurg, 1990 a Počkám do tmy, 2003.

SVATAVA HEINLOVÁ
Narozena 1957 ve Šternberku. Absolvovala FF UP
v Olomouci (obor angličtina - čeština), v součas-
nosti působí jako odborná asistentka na katedře
anglického jazyka a literatury FHS ZČU v Plzni, je
spoluautorkou řady učebnic angličtiny. Píše a pře-
kládá poezii. Knižně vyšel její překlad citací Muži,
1994.

JANA HORÁKOVÁ
Narozena 1958 v Plzni. Vystudovala PF ZČU
(český jazyk a literatura - dějepis). Pracuje
v Knihovně města Plzně, redakčně připravuje
kromě Plže i publikace vydávané Pro libris.

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. Lou-
čení po západu slunce, 1987; Kalendář plzeňský
1998, 1997 a Plzeňské fejetony, 2001). Žije v Plzni.

PETR KREJČÍ
Narozen 1969 v Karviné. Prošel celou řadou za-
městnání, mj. pracoval jako jevištní technik v diva-
dle, několik let strávil v západní v Evropě. Nyní žije
v Jeseníku a je v invalidním důchodu. Své texty
tiskne vlastním nákladem (Má pravda).

VÁCLAV MALINA
Narozen 1950 v Plzni. Vystudoval Pedagogickou

fakultu v Plzni (obor učitelství pro 1. stupeň 
- výtvarná výchova) a FF UK v Praze (obor čeština 
- výtvarná výchova). Pracuje jako učitel ZUŠ, je
ředitelem Galerie města Plzně a malířem. Publikuje
v odborném tisku (výtvarné umění). 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. Vydal odborné
publikace Problémy a příběhy, 2001 a Mezi moder-
ností a postmoderností, 2002. Žije v Praze.

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

PAVEL ŠTÝBR
Narozen 1957 v Tachově. Vystudoval SPŠ stavební
v Plzni, pracuje jako údržbář staveb, věnuje se
umělecké fotografii. V r. 2000 měl samostatnou
výstavu I na Slunci žijí bytosti v plzeňské galerii
Atrium. Píše poezii a dosud nikde nepublikoval.
Žije v Plzni.

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

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. Vystudoval v Plzni na Vyšší
odborné škole knihovnictví. V současné době žije
opět ve svém rodišti, kde pracuje jako soukromý
překladatel a učitel angličtiny. Píše poezii i prózu,
ale publikoval dosud jen sporadicky.

JIŘÍ VODVÁRKA
Narozen 1931 v Plzni. Vystudoval Lékařskou 
fakultu UK a pracoval jako zubní lékař. Několik 
let pobýval v západní a severní Africe. Píše verše
i povídky. Překládal arabské básníky. Mimo
odborný tisk publikoval minimálně. Žije v České
Bříze.
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