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Editorial

Ve vzdělaných zemích se požívají vybrané

druhy plžů, praví klasik Vančura, plzeňský

Plž však chce být v prvé řadě duchovní po-

travou a se skromnou noblesou dál hrát

roli regionálního literárního časopisu.

Počíná si tak snad i v nynějším červnovém

čísle, v němž převažuje próza (ta při dva-

atřicetistránkovém rozsahu přece jen

dostává víc prostoru), jenomže i poezie je

zastoupena nemálo důstojně. V rubrice

Portrét Plže představujeme básnířku a pře-

kladatelku Hanu Gerzanicovou: tentokrát

jako autorku lapidárních strof, reflektují-

cích zejména střídání historických časů.

Hned několikero básnických pokolení tu má

svou vizitku: do Plže přispěli lyrickými verši

plzeňský Václav Toucha, jeden z laureátů

prvního Literárního deštníku, Soňa Patoč-

ková z Úšavy u Tachova (v Plži se nám

představuje poprvé) a nedávný absolvent

ZČU Ladislav Pop.

Próza má v červnovém Plži skutečně

utěšené zastoupení, zvláště když k ní počí-

táme i "smajlíka" z pera Josefa Grubera,

který se zaměřil na samá "pé" a sestavil

celý příspěvek pouze a jen ze slov na "pé".

Může se zdát, že jde o pouhý rozmar, jen si

to však někdy zkuste! Vážnou prózu nyní

reprezentuje Karel Pexidr a Milan Čechu-

ra, dále již tradičně svými rozjímáními

Luboš Vinš a Bohumil Jirásek, posléze

v rubrice Rašení též další plží novic, tj. kla-

tovský Petr Kochman s poněkud uštěpač-

nou povídkovou skicou o našich časech.

A rádi přiznáváme, že texty S. Patočkové,

M. Čechury a P. Kochmana jsme „vytěžili“

ze soutěžních příspěvků zaslaných do

loňské podzimní Literární Šumavy.

Jako objevné návraty do zapomínané

kulturní minulosti předkládáme v červno-

vém Plži nejen příspěvek Viktora Viktory do

rubriky Z českých rovů a hájů, ale i medai-

lon Iva Fencla o jednom vskutku výjimečném

tvůrci, jímž byl R. R. Hofmeister, zvláště

pak zasvěcené připomenutí 100. výročí

narození plzeňského rodáka Emila

Františka Buriana z pohledu Bronislava

Losenického. Asi za měsíc nabídneme

čtenářům Plže letní dvojčíslo, už teď však

celé plží obci přejeme nejen líbezné, ale

i přejícně rozmarné léto!

Vladimír Novotný 

1

„Jezme a pijme,“ řekl Hugo. „Dejte sem večeři! Tučný sýr,
zvěřinu, ptáky, jehňata, vše, co se líhne živé, a vše, co se líhne 
z vejce. Dejte sem vše, co zraje jedlého, vše, co je oploutveno,
a všechny druhy plžů, kteří se požívají ve vzdělaných zemích.
Dejte to sem! Je večer, Země se otočila a tu bývá obyčej jísti.“

Vladislav Vančura: Rozmarné léto
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Mám stále před očima své první setkání
s paní Hanou Gerzanicovou před hotelem
Continental v Plzni při jejím prvním návratu
z Austrálie domů, do svého rodného města.
Její mohutnou mašli ve vlasech, její vstřícný
úsměv, její sebevědomé podání ruky... To vše až
fantasticky dokreslovalo nádherné dny, které
jsme tenkrát v Čechách žili, opiti svobodou
a vírou jeden v druhého. O to větší bylo mé
překvapení z její střízlivosti, až mírně vzty-
čeného ukazováčku. Ano, paní Hana ten svět,
do kterého jsme vkročili, znala, svedla s ním
už nejeden urputný zápas, ve kterém mnoho
jiných podlehlo. Ona v tom světě, se kterým
jsme se my  seznamovali, sbírala drobné
bodíky, lístečky času, z nichž postupně tva-
rovala první vavřínové ratolístky jako Žena,
Matka, Živitelka rodiny, Učitelka, Básnířka...
Vrátila se do rozblázněných Čech, do rodného
domu v Plzni - Roudné, aby ho časem vystroji-
la do důstojné krásy.

Vím, mé laudatio směšně kulhá za Vašim
bohatým, statečným životem, paní Hano.
S kloboukem v ruce se ukláním před Vaším
věhlasem lyrickým, s nímž jste dobyla Austral-
ský svaz spisovatelů a básníků i Mezinárodní
společnost básníků v USA a s nímž jste byla
přijata za členku Společnosti vědy a umění
ve Spojených státech amerických. Váš verš,
zvonící lidstvím, Vám otevřel brány do Mezi-
národní síně slávy v americké Philadelphii
a k získání prvního ocenění - Básníka roku
1999. Nedávná pocta téže organizace -
Stříbrný pohár není patrně posledním oceně-
ním, soudě dle píle, kterou věnujete své tvorbě,
vyznačující se prostotou doteku slov a nevyzpy-
tatelného života v jeho proměnách. Patříte ke
skupině tvůrců, jimž je cizí pýcha prázdnoty,
touha omračovat, excelovat. Vaše verše, paní
Hano, se pyšní slovníkem citu člověka, který
hledá své místo v tomto drsném a rozjitřeném
světě. A hledá ho s co nejtrpělivější ohledupl-
ností. Gratuluji a držím Vám palce. A jistě ne-
jsem sám.

František Juřička
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Písmena
Písmena,
abeceda -

různě přeházená
slova hledá

pro děje, místa,
věci

pro součást lidské řeči.

Slova,
písmena -

mysl vytváří kulisy
v písmenech obrysy

za kterými
se vidí

city a nálady
lidí.

Písmena
abeceda

symboly, znaky,
náznaky

perem, křídou
tuší

kreslí lidskou
duši.

Písmena
abeceda

na papíře zanechá
stopy mého já.

V počárané tváři
nikdy mne

přesně
nevyjádří...

Tři světy
Slyšela jsem píseň

zvonů -
nesla se přes pole,

louky,
naplňovala údolí

tajemstvím Boha.
V prvních paprscích

zvedala s mlhou
srdce k obzoru

Slyšela jsem hlas
zvonů -

volání střechami
ulicemi

mísící se s hlukem,
prachem strojů.

Od zavřených oken
se odráželo

Boží poselství

Slyšela jsem pláč
zvonů -

ozvěnou opuštěných
tváří.

Osamělé tóny
disharmonických frustrací

hledajících ve smogu
píseň krásy a míru -

mého Boha lásky
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Ztracený svět
Byl tady dům -
čas ho vzal,

nikdo už neví,
že zde stál.

Lidé tudy též
chodili -

Stopy se v ulicích
ztratily.

Polem se vlnilo
obilí -

Bude tu předměstí
za chvíli.

Nepoznávám nové
mravy, zvyky -

Svět mizí do virtuální
reality.

Krása se koupí
za pultem,

zrobotizujeme se
navzájem.

Země už není
pro lidi -

z Marsu se lépe
uvidí.

S myšlením vládnou
proměny -

Svět hledám navždy
ztracený.

P. S.
Ve vánku list
se zachvěje -

Zelené tajemství
naděje
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Jak vlídné těšení se. Za pár dní přijde
vysvobození, otevřou se brány touhám. Za
nimi  tančí představy o něčem exkluzivním:
Vykročte za hranice všedních dnů! Ano,
padáme vstříc exotickým krajům. Teď ještě
podaří-li se zabrzdit? Přistání proběhlo
jako pohlazení. Bravo, dorazili jsme, neuvě-
řitelné! Dokonce si nás v ráji i všímají, všeli-
jak předcházejí, můžeme si zahrát na světo-
běžníky. Jenom maličkost, něco to stojí. Po
chvíli, když pozlátko vybledne, zjišťujeme,
že se nic krom kulis nezměnilo. Stejně nám
kterýsi záludník do kufru přibalil naše ne-
pohodlné já. Nelze uniknout. Avšak nabiti
sebevědomým očekáváním klaníme se vše-
mu kolem. Tady se to stane, tepe malinký
plamínek vzadu za uvědoměním, zde zapo-
meneme naše nepohodlné zavazadlo. Blá-
hoví výletníci! Pandořině skříňce nemožno
dát zpětný chod. Nikdo se nezbaví neviditel-
ných vláken prorůstajících úplně vším. Nic
není dokonalé, řekla liška. Stále se něčeho
nedostává, stále něco přebývá. A dáme-li si
tu práci, za vším lze tušit lavinu katastrof.
Mám podezření, že víko skříňky odskočilo
právě v bezstarostném měsíci červnu, v mě-
síci uskutečnění snů. Adam s Evou jistě
koštnuli jablko v červnu. A vidíte, bylo ky-

selé! Ve stejném měsíci zjišťujeme, že přes
všechnu snahu zůstává poznání nedostup-
né. A co hůře, že ke štěstí nestačí. 

Stalo se. Jednou k tomu dojít muselo.
Svět bylo třeba trochu přikořenit. Nyní se
nám toho však zdá přespříliš. S nesnesitel-
nou samozřejmostí kultivujeme v sobě dráž-
divou vůni, ze samých choutek nerozeznáme
ji od jemného volání. Dobře nám tak.
Červen zdaleka ještě není tím měsícem

zralosti, jenž bude následovat, ale nezra-
lost působí daleko nedočkavěji. Jahody sbí-
ráme jakmile jenom trochu zčervenají,
nezralé ovoce zní nám dálkou. Chováme
přece v sobě stále ten příslib plnosti!

Léto začíná v červnu. Dívky provozují
nemožné: Vysvlíkají se i z těch posledních
šlupiček, což může zavánět šílenstvím.
Dráždí běsíky v jeskyni bohů. 

Prostá květina štěstí není ukryta ani
v ohromujících prožitcích, ani za děsivým
tajemstvím. Štěstí znamená umět žít. Ale
kdo nás to na prahu třetího tisíciletí naučí?

Mám rád červnový déšť. Na rozdíl od
bláznivých přísah Máje zklidňuje. Do země
se vpíjí něžně, nevyvolává bouři. Stromy
moudře tiší napětí způsobené letem včel,
štíhlé větve mazlivě nechávají se omývat
vodou. Les voní, tak vzácně voní. Škoda, že
si nemůžeme trochu té vůně odnést domů.

Kolem Blatné všude možno nalézt kopce
a vyvýšeniny plné kamenů. A červen láká
k meditacím poblíž prastarých keltských
obětišť. Hromady balvanů pohozené sem
čertem a nahoře malá prohlubeň. Snad
k zachycení krve. Po hladině rybníků pluje
zasněný obraz nehybnosti... dokud jej vítr
nerozvěje. Voda teplá, možno do ní vkročit,
nechat se obejmout. Nechat se zajmout,
prostoupit jemným mravenčením. Prostá
radost ze setkání s absolutním živlem!

ČervenLuboš Vinš
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Obcování s poezií
Upovídaná přibližnosti

Ruko podaná přes půl světa
laskavého chtění

a zoufalého soumraku
touhy

Pak tě oslovuji
v bloumavém bezverší

náhody
a nevím si rady s dotyky

tvé kůže
jež ušita pro bezrozměrné

tělo lásky

se znovu svléká před úsvitem
bezradných mých myšlenek

Poslání básně
Magie slova

nádoba bez dna
kterou přeléváme

skutečnost
copánek větru
v úžině srdce
Být tolikerý

v jednotlivém

návštěvou v sobě
jiným napospas

Tíha
Věčně padající

srdce zvonu
do jizvy ráje

slíbatelné snem

dlaně kanoucí
po bocích ticha

tam v nadnesené
dřímotě

krajiny

Vrcholící léto
Hřebenem času

tě z hlíny vyčesávám
krajino dětství

verpánku uchozených slov
Červenec ze rzi klasů

zatrne v ústech
jako vzpomínka

a poledne
kdesi na úbočí

stárnutí a žízně

zaskřípe na okov dne

Půl světa
laskavého chtění

Václav Toucha
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Brouzdat pamětí
Hlídán zdmi

hledám ty dveře
i otevřený strom
v mízní předtuše

všech náhod

Uleklý pták
s větvovím křídel

mi připomene
nízká srdce těch

co nedosáhnou
na práh v sobě

Neustále
Neustále rozhoupáván

všemi vůněmi
zůstává život

ve své ohraničenosti
stále na začátku
Bílou pak ze tmy

páčíme
jak smutek

v prvotní chuti být

být a nepřekážet
vlastním

Stále ta zima
Něco nepřirozeného

jako stůl nohama vzhůru
trochu i krutého

když kořeny stromů
ohmatávány jsou hvězdami

a v úplňku lidské vůle
smrt prochází se
tak samozřejmě

věčně zimním spánkem
pohodlného srdce

* * *
Milujeme z šatů dějin

pouze stín
převlékáni do rozkoší

slibujeme větru věrnost
a okamžiku závrať

Vyčlenitelní z přírody
opouštíme Boha

z principu
pravdě podobné

pravdy
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Bezbřehá troufalost
Přes dny plynoucí

v lahvi navždy mrtvého štěstí

přes ježaté schody
nucených návratů odnikud nikam

přes velkolepě rozkolejené nic
svlečené do nahoty koster

se suneme,
zakrývajíce třesoucíma se rukama
netvář nejstarší ze všech tušitelek.

Stane se zázrak, či nestane:
sestoupíme ještě níž,

až pod přízemí věčné tmy?

A pokud ano,
kdo nám to dovolí?

Krutá harmonie
Tahleta tma

mě děsí.
Její nepokojné přecházení,

mrtvolné ticho
a ztracené světlo.

Sakra,
ani tvé oči v ní vidět nemohu!

Ale proč bych vlastně měl;
vždyť ty mě také děsíš...

Výmyk mlhy
...a skryla se ve mne jako plachý dým 

v mracích,
když vyhřezla z ohbí

prokletého oblouku kamenného mostu.

Její dech zdál se být téměř neslyšným...

Však kontury nahých nohou
zakusit daly mi chorál

nepřeslechnutelného vzplanutí,
jenž drtí mé uši dodnes.

Ouvertura chaosu
Proč ještě nespí
všechna města,

když názvuk svobody
již odklopýtal?

Proč nejsou zažehnuty
stropy slz,

když poslední básník
loučí se s tmou?

...když čaroháv mlhy
zbrotil kaňkami úzkosti

piják samoty
a beránky spolkl černý mrak.

Proč, ptám se: „Proč?“
Jsem snad já pisálek - zabiják?

Kdysi jsem tomu možná věřil,
však nyní si brak nasadil frak.

Ladislav Pop
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Chtíč
Tvé oči: názvuky poezie
Tvé tváře: jen pohladit...

Tvá šíje: lanoví vystříknuté do nebe

Nedostanu...

Konec jako každý jiný
Zabloudil jsem do ní,

právě když houkání lesa
odbíjelo půlnoc lásky.

Smíchem zavlnila se křehčeji
než boky panny

klesající do lůna hladové studně.

„Nevstupuj, neb
uzříš svůj stín dřív,

než pohár slunce přeteče v zimu!“

Šíji svou prohnula jemněji
než záhyb holubího pera
líbaného dechem harfy.

„Nepromluv, neb
vrátíš se jako němý

do světa otroků řeči!“

Ústy políbila mne tepleji
než mytická gejša

s probodnutým ňadrem.

A poté 
jsem již necítil nic,

neboť mrtvým není dopřáno stárnout.

Přípravy
Tiše napnu spojku 
mezi oběma uzly.

Vykloubím ji z její podstaty
a posadím ti ji na krk.

Pozvolna utáhnu smyčku
a ještě trochu přitlačím,

dokud tě neuslyším chrčet.

Krev se dovaří
voda začne vysychat

oči poslušně oslepnou

Pak už jen postačí
se s tebou oženit.

Sirotek
Zapomněla ji tam Zima
zabitá náhlým přívalem

cvakajících fotoaparátů očí.

Zapomněla ji tam zima.

Jinak by tam nestála
tak 

dětsky,
tak něžně...

jinak by na tváři nehřála
poslední slzu srdce...

A co kdyby to byla jen 
póza dekadentního umělce...?

Šíji svou prohnula jemněji...
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Nemusela by ovšem hýřit její barevností.
Spíše by měla být o trochu větší a hmot-
nější, aby se žrouti dosyta najedli. Věda
a technika, panečku, ta už dokázala jinačí
kouzla.

Když plyne čas, dávám se do přemýšlení
a on se v tu ránu zastaví. Pak jen koukám
a koukám. Koukám na stěnu a co na ní
vidím? Samé polámané hodiny. Jedny ve-
dle druhých. Sbírka kukaček, které přesta-
ly kukat. Je to hrozné, je-li celý můj radost-
ný prostor opentlen něčím, co nemůže ku-
kat. Jak si mám potom něčeho vážit, jak se
mám v něčem vyznat?

Nedávno jsem si uvědomil, že živnost
vařečkářů hyne na úbytě. Je to dobře,
anebo špatně? Vařeček se mi, pravda,
žalostně nedostává, ale k čemu jsou mi

Narodil jsem se jako kuře.
Žluťoučké, že?
Ale ne, opravdu ne. Takhle bychom si

nerozuměli. Žiju, jak se dá.
Je mi teď, například, osmatřicet let.

Ještě jsem se nestačil vypořádat s faktem,
že mi co nevidět bude devětatřicet. Mám
sice docela slušnou postavu a nějakých tři
sta deset kostí (přesněji to snad vědí jen
anatomové), ale co je to proti... No právě,
co je to proti?

Takhle obyčejně skončím se vším.
Třeba představa kuřecích řízků. Ještě si ji
ani pořádně nevytvořím a už mi na ní ně-
co vadí. Odkud se vzala? Že by se kuřata
rodila bez kostí? Například ve formě de-
centních, ale frapantně hranatých krych-
liček. Něco na způsob Rubikovy kostky.

Životopis

Pexidr
Karel
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vlastně? Narodil jsem se přece jako kuře,
ne jako polívka.

Naproti tomu vařečkáři byli na mne od-
jakživa sprostí. Nepokrytě mi dávali naje-
vo, že mě považují za blbce. Anebo v nej-
lepším případě za blázna, který je - na
rozdíl od blbce - přece jen hoden jakéhosi
soucitu.

Teď tedy vidíte, páni vařečkáři, kam jste
to dopracovali. Nejsem škodolibý, ale
trochu se vám musím smát. Opravdu jen
trochu, protože vaše záležitosti nejsou pro
mne víc než pouhé lapálie. Nedají se jimi
překlenout hlubiny světa. I když zase - na
druhé straně - dá se vůbec odhadnout, jak
a čím vlastně žijeme?

Kdesi ve světě se prý potulují učení
páni, kteří tvrdí, že všechno má svou iden-
titu. Mám uvěřit, že tento závan identity...
Ano, že jsem se od nich nakazil. Nemoci
ducha jsou prý jako mor. Šíří se světem
a kuřata pod tíhou jejich příkrovu houfně
hynou. S nimi pak i čas. Nepředstavitelně
ztvrdne a dočista se zastaví.

Tak se do mne identita zavrtává jako
červ. Ale k čemu je mi dobrá? Narodil jsem
se jako kuře a již tím jsem způsobil cosi
navýsost kloudného a radostného. Co se
mi podařilo přičinit, je-li mi nyní osma-
třicet, ba dokonce pokaždé o trochu víc?

Není mi jasné, co se vlastně ví. Zda kuře
létá, či jen ospale bloumá. Ti učení páni,
i když také dokonale tápou, předstírají, že
jakýsi svůdný a čirý systém vytyčuje cestu
spásy. Na jistých blýskavých kovových
tyčích jsou zavěšeny neméně kovové
rámečky a v nich další menší rámečky
a pak ještě menší rámečky a pak... Jsou
stále menší a menší, a proto se jedny do
druhých dobře vejdou. Že by se identita
zjevila někde na jejich konci?

Ta praštěná identita mě skrznaskrz pro-
vrtává - je to hrůza - ale co život, který mě
bezděky unáší dál? Stoupám a klesám, vstá-
vám a padám - má to vůbec nějaký smysl?
Snad jen takový, že létám. Jenže kuře mívá
tu vlastnost, že je nelétavé, a proto nelétá.
Proto létám pouze já sám. Postupně trávím
svůj čas, prostoupen svými kostmi, a to už
po dobu celých osmatřiceti let. V součas-
nosti ještě o trochu déle.

Co mám ke všemu dodat? Dodat a bra-
tru uvést a říci...
Říci už nic, když se všecho musí vypsat.

Dopodrobna, do posledního puntíku vy-
psat. Má-li, či nemá kuře stůl. Je-li stůl
pokryt listinami. Jsou-li listiny právě těmi,
které jsou mi dány. Jsou-li mi dány jako
směrodatné zdroje. Směrodatné pro práci
s tiskopisy a dotazníky. Kde při této práci
hledat rámečky, kde navíc ještě menší
rámečky. Ale kam do nich, k čertu, kam do
nich umístit něco, čemu se říká... Sakra,
jak se tomu říká...

Například život vařečkáře. Kdybych byl
vařečkářem - pochopitelně absurdní před-
stava, věděl bych si rady. Přeléval bych se
z jedné kolonky do druhé, z jednoho rá-
mečku do jiného. Zda z většího nebo
menšího, či z menšího do většího? Byl
bych si jist, že na tom houby záleží. Rado-
val bych se, tleskal bych rukama (či svými
kuřecími křídly) a smál se, jak na tom hou-
by záleží.

Jenže já nejsem vařečkář. Já jsem... No
právě, já jsem...

Vzpomenete si, jednou jsem to už říkal.
Nezapírám, že to říkám stále: dám-li se do
přemýšlení, zastaví se čas. A v tom strnu-
lém, ztvrdlém, neplynoucím čase...

Se vším jsem skončil a začal psát: „Na-
rodil jsem se jako kuře...“
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Probudil jsem se v šest hodin, jako kaž-
dý jiný den. Zažitou pravidelnost vstávání
nemohl změnit ani ten půlrok, co jsem byl
v penzi. Manželka byla ještě, jak říkala, za-
kutálená v peřinách a nezdálo se, že by se jí
chtělo postel opustit. Hlavou mi prolétla
vzpomínka třicet let stará, jak jsem ji vždy-
cky budíval. Ale celkem snadno jsem ji po-
tlačil, posadil se a nohama šátral po kober-
ci, abych nahmatal pantofle. Pak jsem po-
tichu zavřel dveře od ložnice, abych ženu
nevzbudil. Na křesle byly složené šaty, 
ostatně jako každý den, jen do nich vklouz-
nout. Opláchl jsem si obličej, podíval se na
sebe do zrcadla a asi minutu se rozmýšlel,
jestli se mám oholit.

„Je to pořád stejný, každej den,“ říkal
jsem si. „Teď půjdu pro noviny a pro rohlí-
ky, pak bude kafe. Jo, když jsem byl mla-
dej, to jsem dělal jiný a různý věci.“

Nemohl jsem si sice vzpomenout, jaké,
ale nostalgická deprese mě začala pomalu
ovládat. Nohy mi ztěžkly, jak jsem kráčel
po chodníku směrem k trafice. Znal jsem
každý jeho kousíček. Aby ne, za těch třicet
let. Za železniční tratí, která oddělovala
čtvrť, kde jsem bydlel, od ostatního města,
už položili takové nové, jako skládačka to
vypadalo, ale tady to bylo pořád stejné.

Vrátil jsem se s novinami a rohlíky do
bytu. Za dveřmi byl slyšet tichý šramot,
což byla známka toho, že manželka už
vstala. Když jsem otevřel a ucítil vůni kávy,

začalo mi najednou to, na co jsem se jindy
těšil, připadat naprosto hrozné. Zavrčel
jsem odpověď na pozdrav a posadil se na
své místo.

„Á, ty jsi asi dneska vstal špatnou no-
hou,“ řekla a políbila mě na tvář. „Co bu-
deš dělat?“ zeptala se a vytáhla maso z led-
ničky. „Budou ptáčky,“ oznámila mi, jako
by se tím mohla zlepšit moje nálada.

„Půjdu se projít,“ zamumlal jsem. 
„A kam?“ chtěla vědět žena.
„Ále, jenom tak okolo.“ Snídaně zůstala

na stole a už jsem měl na sobě bundu, která
před patnácti lety vypadala docela dobře.

„Prosím tě, vem si něco jinýho,“ volala
za mnou tím nejprotivnějším hlasem ta,
které jsem kdysi nosíval každý den květiny.
Ale to už jsem byl o dvě poschodí níž
a předstíral, že nic neslyším.

Ta myšlenka mě pronásledovala už
dlouho. Zajít na místa, kde jsem v mládí
prožil něco krásného, něco, na co není ani
možné pomyslet bez rozechvění. Třeba ten
jez. Tam jsem se poprvé líbal, když nepočí-
tám ty trapné pokusy v kočárkovně pane-
láku. Jak ta voda šuměla a ten měsíc jak
svítil.

Pomalu jsem došel k parku na místo
mých obvyklých procházek.

Nebo bych mohl zajít na nádraží, od-
tamtud jsme přece vždycky vyráželi na
čundr. Já a moje parta. Co s nimi asi je?
Ale na to radši nemyslet, lepší je, když bu-

Milan ČechuraProcházka
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dou pořád mladí.
Sedl jsem si na lavičku, rozhlédl se

kolem a promítačka, na které byl nasazen
film s mým mládím, vrčela ostošest.

Taky bych mohl nasednout do autobusu
a vyrazit do té vesnice, jak se jen jmenova-
la, kde jsme hráli s kapelou. Možná tam
ten kulturák ještě je a že by mě hostinský
pustil na chvíli do sálu.

Mlha spadla na park úplně nečekaně.
Zvedl jsem límec od bundy a zip zapnul až
ke krku.

„Tak z toho zase nic nebude,“ povzdechl
jsem si a vstal z lavičky. Ale najednou ne-
bylo vidět na krok. Popošel jsem kousek,
a když jsem se zastavil a obrátil se, lavička
už tam nebyla. Zaostřoval jsem zrak do to-
ho bílého polštáře, ale byl jsem jím celý
obklopen. Pak k mému sluchu dolehlo
hučení. Pomalu, s rukama nataženýma,
abych do něčeho nevrazil, jsem se vydal za
tím zvukem. Ten stále sílil a pak se mlha
rozplynula a já stál na kraji řeky a asi dva
metry pode mnou se tříštila voda, valící se
z jezu. A najednou vedle mne stála dívka
a polibek mi skoro vzal dech. Pak opět 
začala padat mlha a já nevěřícně zíral na
krásku, jak mi mizí v oparu. Potom mnou
pronikl zvuk píšťaly lokomotivy. S očima
dokořán jsem viděl, jak z mlhy vystupují
moji kamarádi, potřásají si se mnou pravi-
cí tím známým čundráckým pozdravem
a děvčata, která s námi jezdila, svěží a plná
očekávání. Pak lokomotiva zmizela a tón
píšťal vystřídal zvuk, který ve mně rozezněl
něco, co bylo zasunuto už hodně hluboko.
Elektrická kytara, podporovaná bicími
a basovkou, vystřelovala svá poselství
k tančícím tělům na parketu, který se zde
náhle objevil místo kolejí. A u stolu blízko
jeviště seděla ta samá dívka, co mě před

chvílí líbala u jezu a kterou jsem viděl na-
stupovat do vlaku. Díval jsem se na  její
krásná ústa, jak se pohybují a něco na mě
volají, ale nevěděl jsem co, protože zesilo-
vač měl, jak říkají muzikanti, volume do-
prava. Ale když jsem se pozorněji podíval
na pohyby jejích rtů, zjistil jsem, že volá
moje jméno, a zdálo se mi, že ji slyším
i přes hluk, který kapela vydávala.

A pak jsem svoje jméno uslyšel
doopravdy a probudil jsem se. Viděl jsem
svoji manželku, jak se nade mnou sklání,
třese mi ramenem a říká: 

„No ty sis dneska přispal, tak vstávej,
kafe už je na stole a noviny jsem taky při-
nesla. Nechtělo se mi tě budit dřív, protože
se ti  něco zdálo. Nejdřív to bylo asi trochu
ošklivý, ale pak jsi se culil a podívej se na
polštář, jak je zmačkaný.“

A já ji najednou poznal. Vždyť je to ona.
Dívka od jezu, dívka z vlaku i dívka sedící
u stolu. Už přes třicet let je dívkou z mého
snu. Prudký nával lásky mě samotného
překvapil. Trošku se do něj přimísilo i za-
hanbení, že jsem na ni byl, byť jen ve snu,
tak zlý. Vyskočil jsem, nebo se o to alespoň
pokusil, z postele, protože neměla ráda,
když jsem při vstávání moc hekal, posadil
se ke stolu, a když přede mě stavěla ošatku
s rohlíky, objal jsem ji kolem pasu a přitáhl
k sobě.

„Dneska se půjdeme projít, venku je tak
krásně,“ řekl jsem.

„A kam to bude?“ zeptala se  a pohladila
mě po ruce, kterou jsem ji držel okolo boků.

„Už jsme dlouho nešli okolo řeky, jestli
vyjdeme brzy, mohli bychom dojít až k je-
zu,“ navrhl jsem, a když jsem zvedl hlavu,
abych poznal, jestli souhlasí, uviděl jsem
v jejích očích světýlka, která mě přesvědči-
la, že ani ona na nic nezapomněla.
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Husté tmavé vlasy, výrazné oči, mohutný
knír, hlava nad hvězdami - nejprve uměleckého
kosmu, nakonec epolet plukovnické uniformy
náčelníka armádního divadla. Tak je zapsán ve
vizuální paměti veřejnosti E. F. Burian. Jak tedy
vzpomenout plzeňského rodáka po stu letech od
jeho narození? Pokusme se na to odpovědět ži-
votními fakty umělce.

Emil František Burian, narozen 11. června
1904 v Plzni matce Vlastě, rozené Hatlákové,
učitelce zpěvu původem z Moravy, a otci Emi-
lovi, opernímu pěvci, narozenému v Rakovníku
a úspěšně v letech 1898-1899 a 1902-1904 pů-
sobícímu v plzeňské opeře. Rodina s tříměsíč-
ním synem opustila Plzeň pro angažmá otce ve
Freiburgu a v Praze. Po dvou letech je již jejich
domovem pražský Smíchov. Tam začínají chlap-
cova školská léta končící konzervatoří (klavír
a skladba) a dovršená v kompoziční škole J. B.
Foerstra. Po nich E. F. Burian vstupuje na kon-
certní a divadelní scénu v Praze s nekonformní-
mi názory, které projevuje jako iniciátor spolku
pro soudobou hudbu Přítomnost i členstvím
v literární skupině Devětsil. V devatenácti letech
skládá první operu, po čtyřech letech zakládá
hudebně recitační soubor Voiceband. Podílí se
jako všestranný tvůrce na zrodu několika praž-
ských avantgardních scén (divadla: Osvoboze-
né, Dada, Moderní studio). Výrazně tvořivý
charakter má i jeho umělecko-teoretická práce
prozrazující vtip a jazyk básníka. Po tříleté
brněnské a olomoucké divadelní zkušené se
vrací do Prahy jako dirigent kabaretního jazz
bandu. Podněty jazzu, umění ulice i folkloru
promítá i do své kompoziční koncepce stejně
jako impulsy současného světa s výhledy do bu-
doucího času. Tendenci k futuru vyjadřuje i ná-
zvem svého divadla, zakládaného v roce 1933
jako D 34. Dává mu osobitý charakter propo-
jováním uměleckých druhů do ucelené formy
scénického výrazu. Tu doplňuje experimentální-
mi výtvarnými výstavami, vydáváním divadel-
ního časopisu, přednáškami a diskusemi v klu-
bu přátel  „D“ se zaměřením ke studentstvu.

V roce 1941 je zatčen a nacisty vězněn v kon-

centračních táborech Terezín, Dachau, Neuen
Gamme. Zachraňuje se z potopené lodi Cap
Arcona předurčené k likvidaci vězňů. Léta
prožitků z hranice mezi životem a smrtí hluboce
poznamenala jeho osobnost. Vrací se sice i k di-
vadlu D, ale to svůj profil pozvolna mění až po
ideologickou služebnost, zvláště po roce 1950
s přejmenováním na Armádní umělecké diva-
dlo. Pod jeho názvem a s vysokou vojenskou
hodností se Burian snaží eliminovat pocity
nebezpečí a ohrožení a strachu ze spiknutí.
Jevištní, hudební i slovesná tvorba je pak podři-
zována dobové angažovanosti. V druhé polovině
padesátých let 20. století, kdy si snad začal uvě-
domovat ničivý rozpor této praxe s původním
tvořivým založením a emotivním charakterem
své osobnosti, již neměl sílu vše napravit.
Zemřel 9. srpna 1959 v Praze. Jeho oddanost di-
vadlu a hudbě má své rodinné pokračování
v herecké dráze dcery Kateřiny (Rajmontové)
a jejího syna Filipa a v hudební profesi syna
Jana Buriana.

Pro českou kulturní scénu má přes rozpor-
nost závěrečného období tvorba E. F. Buriana
zásadní význam. V orientaci pochopení pod-
staty modernosti vykoná do čtyřicátých let
20. století tolik, jako málokterý z jeho součas-
níků. Jeho originální model setkávání suverén-
ních druhů umění - slovesných, muzikálních,
pohybových i vizuálních, vypracovaný pod
názvem polydynamika v roce 1926 má v mno-
hém aktuální platnost. V třicátých letech jej
rozšířil rozborem a objasněním pojmů dynamic-
kého a syntetického divadla a uváděním jeho
zásad do umělecké produkce. Vysoce kreativní
povaha těchto myšlenek a jejich realizace má tr-
vající hodnotu. Získala si mnoho stoupenců
u mladých tvůrců, i v řadách Plzeňanů. Jimi by-
ly tyto přístupy k umění předány navzdory
nepříznivým dobovým podmínkám jako živé
podněty tvůrčího usilování nových generací.
Proto má aktivizující vzpomínka na jubileum
plzeňského rodáka plné oprávnění a návraty
k dílu E. F. Buriana jsou dnes stejně inspirativní
jako za jeho nejplodnějších let. 

Sto let od narození 
E. F. Buriana v Plzni

Bronislav
Losenický
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přes pět péJosef
Gruber

Panna Pavlínka Přepeřená, přírodopiskyně
poučená plzeňskou pajdou, pilná, pozorná,
pečlivá, půvabná, pěkná postavou, pěstovala
poučné procházky přírodou Plzeňska. Pozvala
právě pět přítelkyň. Překvapily pana Pravoslava
Potužníka, plzeneckého přednostu, původem
Písečana, prosbou. Pokorně prosíme, přemilý
pane přednosto, paní Petra přestala pálit petry,
povolte pobíhat přírodou průzračným povětřím,
protože potřebuje posílit prsa, provzdušnit
plíce, protáhnout paže. Povoluji, pravil pan
Potužník. Poutnice poděkovaly, pozorně
poslechly poučení panny Pavlínky Přepeřené.
Potom pozdravily pana přednostu Potužníka.

Pouť přírodopiskyně Pavlínky, pěti přítelkyň,
paní přednostové Petrušky Potužníkové pak
pokračovala po pěšině příjemným pažitem.
Poutnice pobíhaly, poskakovaly, přitom pořád
povídaly, přetřásaly, plkaly, pomlouvaly pány
profesory, protahovaly paže, posilovaly prsa,
prokysličovaly plíce, pouštěly pokoutně prdíky,
pěly populární pochodové písně, pomlsávaly
povidlové perníčky, plašily polní plchy, povyko-
valy. Po půlhodině postály pohoršeny před pra-
starou pohodnicí patřící přímým potomkům
prvního pohodného, povinnovaným po převratě
politických poměrů památkovou péčí.

Přebrodily potok. Ptáci poletovali, prozpěvova-
li, pískali, ptáčata pípala. Poutnice pokračovaly.
Potkaly polesného Přemysla Pařízka, příjemného
pána. Pozdravili, pohovořili. Pan Pařízek poradil:
Přejděte přes palouk, přeskočte pobořený plůtek
pozemku pana Povondry. Pan Povondra pěstuje
pšenici, pohanku pro pět prasat. Provozuje pěkně
prosperující pohostinství. Proslul pochoutkovými
přesnídávkami podávanými pasantům. Považte:
předkládá polévky, pečenáče, pstruhy, prejt, peči-
vo, preclíky, pivo Platan, Plzeňský Prazdroj, po-
případě Pito. Poutnice poděkovaly, propustily
pana polesného. Přešly přes palouk, přeskočily
polámaný plůtek, postály, pozdravily pana Povon-
dru. Pejsek Pozor podal poslušně pravou přední
pac. Pán pokynul, povolil petlici, pustil prase. Po-
tom palicí pašíka praštil, pašík padl, pan Povon-
dra píchl, pašíka porazil. Pak připravoval proslulé
přesnídávky. Poutnice pojedly předložené potravi-

ny, pochutiny, prostě poživatiny, popily plzeňské-
ho piva. Platan právě přestal pěnit, pusy pilně pra-
covaly. Platit, prosím, pronesl pan Povondra.
Patnáct padesát. Poutnice platily, pak postupně
použily přenosný prevét páněPovondry, poznače-
ný poučením: Poutníče, pokojně pohodlně poseď,
po potřebě použij přiloženého papíru. Potom
poděkovaly, pozdravily, přislíbily panu Povondro-
vi poslat pohlednici Přestavlk, Pětipes, Putimi,
Puclic, Potvorova, Pusté Polomi, Postoloprt. Pes
Pozor poslušně podal podruhé pravou přední pac
panně Přepeřené, paní přednostové, pěti přítelky-
ním: plavovlasé Paškové, podporučici policie
Peškové, panně Pitínské, posedlé polským písem-
nictvím, povídavé panně Pospíchalové, panně
Pulkrábkové, posluchačce práv.

Po půlhodině prošly půlhektarovou písečnou
polopouští, proslulou přídní památkou. Písek
pronikal pantoflíčky, píchal přes ponožky, pun-
čochy paty, palce, prsty. Poté pokračovaly po
prošlapané pěšině podél pšeničného pole.
Potkaly pojízdnou prodejnu potravin, projíždě-
jící přilehlá předměstí, později profesora Přího-
du, promýšlejícího pedagogické problémy, pošt-
mistra Pospíšila, penzisty - plukovníka Pakostu,
podplukovníka Podskalského - probírali právě
použití pušek při pohybu pěšího praporu proti
pancéřovým pěstím, přemisťování pluku pod-
horskou pahorkatinou, plán přípravy prostě-
jovských parašutistů, Pepíka Plátěnku, pekař-
ského pomocníka pana Pláničky. Potom pocho-
dovaly podle potoka proti proudu, potkaly po-
druhé pana polesného Pařízka. Prohlédl přírodo-
piskyni Pavlínce pugét plevelů. Paní Potužníkové
pravil: Pozdravujte pana přednostu, přijdu příští
ponělí pobesedovat. Přinesu pytlík prosa pro pa-
pouška. Pořád povídá: Poklona, pozdrav, pa-
cholku, poklona? Pořád, pane polesný. Potěšíte
Pravoslava. Pařízek přepravil partu přes potok
pramičkou. Promiňte, pospíchám. Paní prala
prádlo, pětiletý Patrik, popleta, polkl po pudinku
pěknou porci plastelíny. Potřebuje projímadlo,
prohlédnout. Pojedu pro plzeňského primáře
Poulíčka. Popřál pěkné prázdniny. Paní přednos-
tová Potužníková pozdravovala paní polesnou
Pařízkovou. Pan polesný pádil pro pana primáře. 
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Rok na Šumavě
Jarní vánek stromy rozhýbá

jako by je vyzval k tanci,
šum v korunách, až na Habru

se z doslechu ztrácí.
Letní slunce jako v zrcadle
v Černém jezeře se zhlíží,

Otava hostí dychtivé rybáře
co k jejím břehům míří.

I Srní vymaluje podzim do krásy
těch barev, různých odstínů,

dřevěné chalupy z dávných dob
promění v pohádkovou krajinu.

A když paní zima zavládne
vše přikryje třpytivý sníh,

horské pláně, louky, pastviny
usnou načas v závějích.

Posílám pozdrav do údolí,
který rozletí se do kraje

Šumava krásná v každé době
ať vždycky rájem zůstane.

Vydra
Hladké jako dlaně,

když sáhnete si na ně,
je kamenů těch.

V řece jen tak stojí,
já smím po nich projít

na druhý břeh.
Proudy tudy tekou,

chtěla bych být řekou
jako Vydra divá.

Avšak, trochu se jí bojím,
kde s Křemelnou se pojí.
Přec nemá ústa a zpívá.

Sen v dešti
Nebe se zahalilo do mraků,

prší na vyprahlou zem,
zas cesty budou bez prachu,

vzduch vlhkem prosycen.
Těch zrcadel, na výmolech cest

a tráva pookřála,
boty v ruce můžu nést,

jen být malá bych si přála.
Brouzdat se loukou v sukýnce,

na dešti jen tak stát,
pak přivinout se k mamince

i když bude hubovat.

Krásná
v každé době

Soňa 
Patočková
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Nejen já kladu malíře Zdeňka Buriana
(1905-1981) na roveň autorů dobrodružné
četby. Jen dík němu jsem se prokousal i dí-
ly Josefa Augusty (1903-1968) Ztracený
svět (1948) a Z hlubin pravěku (1949).
Nezapomenutelné obaly Augustových
knih!

Nicméně vlastní povídky mě nezaujaly.
Autor si vybral kosterní nález a zpětně
rekonstruoval tvorův výšlap k smrti, za-
tímco já v sedmi letech postrádal dialogy
a vcítit se „v duši Gorgosaurovu“ jsem ne-
dokázal. Zlatý Seton! shledal jsem později.
Zlatý Hais Týnecký. Oba psali lépe! Snad,
ne ovšem pravěce.

Ještě že jsem padl i na Augustovy Draky
a obry (1947) o netvorech mytologií. Až ti
mě uhranuli doopravdy a přiměli k výpis-
kům. Augusta je napsal s Karlem Pejmlem,
Burian u toho však chyběl, i přesto, že se
s autorem poznal už nad Zavátým životem
(1941). Chyběl profesorovi ovšem jen jed-
nou, zatímco dělníku Hofmeistrovi (1868-

1934) vždy. A vůbec, kdo byl Hofmeister?
Srovnat jeho dílo s tvorbou Augusty

i Eduarda Štorcha se nabízí, v mnohém je
to ale podoba vnějšková. A ani „český
Verne“ Karel Hloucha (1880-1957) nebyl
v  Zakleté zemi (1909), kde přenesl čtvrto-
hory do naší doby, či v Zeleném šeru
(1928) tak hofmeistrovsky básnivý a roz-
létlý. Však taky inspirační zdroje pana
R. R. H. byly subtilnější, a ne jen odřeni-
nou drsné kůže troglodyta, když k nim
patří i Březinovy meditace o vesmíru 
a snad i Nerudovy  Písně kosmické (1878).
Námětově se však Hofmeister neměl oč
opřít. U nás vůbec ne a v Evropě zatím
zářil jen Rosny - a až později i Dán J. V.
Jensen (1873-1950), laureát Nobelovy ce-
ny (1944), jenž učinil pravěký Sever koléb-
kou evropské kultury v unikátním cyklu
o stěhování národů Dlouhá cesta (1908-
1921, česky: Ztracená země, 1922, Ledo-
vec, 1916, Norne-Gaest, 1930, Tažení
Cimbrů, 1931, Loď, 1930, Kryštof Kolum-

Hofmeister

Ivo Fencl
Rudolf

Richard
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bus, 1931). V rozletu ovšem Hofmeistra
podnítil ten první.

Kdo byl J. H. Rosny? Šlo o pseudonym
bratrů Boexových z Belgie: Josepha-
Henriho-Honoré řečeného Rosny starší
(1856-1940) a Séraphina-Justina-Françoise
(Rosny mladší, 1859-1948). Psali spolu
v letech 1887-1908, géniem byl ovšem jen
ten starší, muž s imaginací zcela bez hra-
nic a duší kluka. Rosny vynalezl slovo
astronaut! Psal prvý o lásce s jinozemci.
A v první SF moderního typu Xipehuzové
(1887) líčí  před Wellsem agresi z kosmu.
„Plané experimenty blouznivce,“ přehlíže-
la to doba a věřila Vernovi. A Rosny? Uspěl
až s krotším nápadem. I když... Ne zas
o moc krotším. Boj o oheň (1911, česky
1921) není selanka. Spíš conanovská
drsňárna. Přitom se ještě za autorova živo-
ta stala doporučenou četbou. Úryvek z ji-
ného Rosnyho románu Vamireh (1892,
česky 1903), líčící únos pravěké dívky,
přiměl R. R. Hofmeistra, aby přepsal
a roku 1912 vydal svou povídku Diluvium
z roku 1905. A zde se našel a navíc: všichni
výše zmínění s výjimkou Augusty se od něj
liší. Nevzdali se lidských hrdinů.

Ani Hofmeister to nedokázal vždy, často
však ano. Odvahu k tomu měl. Ne nadar-
mo dostal už při biřmování jméno podle
Richarda Lví srdce... A byly mu jen tři,
když jeho rodný Rožmitál lehl popelem.
Přišli o vše, třeli bídu a nadaný hoch
stvořený pro studia se musel vyučit. Obor
rukavičkářství ostatně Hofmeistři na
Rožmitálsko zavedli.

V učení čekala Rudolfa v Praze klauzu-
ra. I jí navzdory (ba odpíraje si stravu) se
zaníceně kořil knihám, zvláště poezii. Ale
už předtím, v deseti, i zkamenělině trilobi-
ta. Lovecraftovsky jí dokonce zbudoval

oltářík. Idolem snů jeho dětství však byl
Václav Beneš Třebízský. Dík němu a vý-
chově zůstal vždy úzkostlivě poctivý a stal
se vlastencem až xenofobním. A díky klau-
zuře se naučil žít střídmě, stále puzen
nepotlačitelnou touhou po sebevzdělání.
„Měl-li jsem kdy nejpříznivější náladu
a nejhlubší myšlenky a hlubiny mé duše se
samy otvíraly květům vynořujícím se jako
kalichy leknínů, tvrdá, nelítostná nutnost
odhodila mi pokaždé papír i pero a vrhla
přede mne výdělečnou práci.“ A tak se
vyučil a vydělával, ačkoli stokrát víc než
ostatní nenáviděl sirou všednost. Léta však
marně snil o prázdninách, jen o čtrnácti 
dnech „svátků duše“. I tak stihl v Praze za
patnáct let, co jiní ne za život. Ale když
našetřil tisíc zlatých, vrátil se roku 1896 do
Rožmitálu a „udělal se pro sebe“. Času na
psaní ovšem nepřibylo. Pracoval i patnáct
hodin denně, než za tmy sedl ke studiu,
a jeho paměti Cesta člověka (1931) uštěd-
řily autoru Zuzaniných Svetrů lekci. Ale
nežil jen klášterně, jak dokládá třeba jím
psaný výčet tanců na plesech, jichž se
zúčastňoval v 90. letech 19. století:
královničky, trnaveček, holuběnka,
malení, roveňačka, sekerečka, šátečkový,
holubička, kalamajka, troják, danaj, cou-
favá, kanafaska, kukačka, pantličkový,
polka, valčík, mazurka, třasák, strašák,
škotská, kvapík, beseda, čtverylka, polo-
néza a dvořanka. Bavit se uměl a titulem
jeho knihy impresí Sto a jeden den lovce
dojmů (1928) by šlo charakterizovat celý
jeho zvídavě upřímný přístup k světu a ži-
votu. Byl chválen Heydukem i Vrchlickým,
ale už od počátku 90. let se instinktivně
obracel „hloub geologickými časy“ a hltal
„suchopárná díla profesorů pro profeso-
ry“. A co laici? Nevěděl, a tak napsal
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Diluvium a roku 1906 vydal povídku První
člověk. To už však byl ženat a trvalo až do
války (odvodu unikl jako výrobce cvočků
do vojenských bot), než jeho stať Pravěk
objevil roku 1916 Čapek Chod. Ten se 
nadchl. Měl autora zprvu za profesora,
a tím větší pak mu vyjádřil obdiv. Cenil si
lásku amatéra k věci. Hofmeistrovo probí-
jení skončilo a Čapek Chod pak prý ctil co
své přátele už „jen jeho, Raise a Boženu
Benešovou“. A přátelství si zasluhovala jak
Hofmeisterova čistá duše, tak jeho čistá
hlava. Dál vstřebával paleontologii, geolo-
gii, antropologii i archeologii a jen on 
a Štorch („pouze“ amatérský archeolog)
mohli dát roku 1918 republice zbrusu
nové knihy Lovci mamutů a Život v pra-
věku. Nezůstali u nich! Hofmeister se však
oproti Štorchovi dál vznášel. Na pomezí
beletrie a literatury faktu psal celou epopej
pralidí a rostly mu pod rukama dál ruka-
vičky. Ale rojily se už i knihy: Pravěk Čech
(1921-1929, 3 díly), V jeskynním bludišti
moravském (1922), Obrazy z pravěku
země české (1924)... A letěl časem. V ko-
lébce Praslovanstva (1928, 2 díly) už líčí
válku Slovanů se Skyty a Avary až po 
„ústup na Říp“. Novátorem však byl tam,
kde se naopak prokutal časem nazpět. Či
když líčil Eopsyché (1927), energetickou
bytost ovlivňující vývoj a oduševňující
tvory, nad nimiž pak bděla. Ve vše prostu-
pující, oživující nás Prabytost Hofmeister
i věřil. Jako v nesmrtelnost duše. A razil
známou teorii (i Haggardovu), že „už tu
bylo civilizací víc“, ale zanikly a žijeme jen
mezi dvěma dalšími katastrofami (povídka
Sochy z knihy Kosmický smích, 1928).

Je Hofmeister nedoceněn? Snad, ale ne
proto, že jeho stránky neozařuje Eopsyché.
Chyběl možná jen ten lesk Burianových

štětců. Škoda, vždyť „malíř pravěku“ ilus-
troval dokonce obdobné Jenneho dílo
Z temnoty věků. S Hofmeisterem si však
ruku nepodali. Musel se „spokojit“
s obrázky Jana Konůpka (seznámili se
1917) a akademických malířů včetně Šva-
binského, sic mistrů, ale... Dinosaury měli
za ptáky s těly klokanů. Nicméně za vlastní
texty Hofmeister sklízel ceny a odměny
Akademie. Šlo však pohříchu o vavříny za
popularizaci. Literárních met se rukavič-
kářovy ruce nedotkly a „jen zřídka uměl
naukovou látku ovládnout pevnějším
dějovým obrysem či výraznou charakteris-
tikou pralidí,“ mínil Arne Novák. A málo
platno, že opravdu neblouznivě těžil i z no-
vějších dějin. Ať už biblických: Judith
(1923), Pod sluncem Jahvovým (1926),
Mojžíš (1929), či orientálních: Spargapi-
ses (1926) z Persie a Zarathuštra (1930)
z Indie... V roce své smrti vydal biografic-
kou povídku o J. J. Rybovi (1765-1815)
Uštvaný génius. Sám býval taky štván tíží
světa a „závratné hlubiny hamižnosti,
sobectví a bezcharakternosti“ se ho dotkly
zvláště za války. Chtěl o tom psát. „Ale
kdykoli jsem chtěl začít, pojal jsem k tomu
vždy odpor... Knihy o bídáctví a vydírání
chudiny se mi odjakživa protivily.“ I tvořil,
„jen aby povznášel a zušlechťoval“. A pře-
ce dnes jeho šlépěje mizí v antikvariátech.
Nebyli dinosauří. Jen drobné („v celé ra-
kouské armádě mi nenašli boty“). Snad.
Těch skutečných stop, otisků ducha, však
zanechal habaděj. Mám za to, že už by si
po třiceti letech (1971 vyšel výbor Uštvaný
génius a jiné příběhy) zasloužil nějakou
reedici, aby mnohým nezůstal v paměti jen
co tvůrce žertem tradované scény páření
atlantosaurů v Zátoce života (1922) pro-
vázeným lokálním zemětřesením.
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Podzim básníka B. R.
Rezavé skvrny
osamělá kráva

Sem tam pár hrušek
tlející tráva

Les pláči třísek                               
porozumí

tak jako  
skřítek

co vzlykot tlumí
v  podušky mechu

ukrývá
červený smutek

v čas novoluní
okřívá

Jeřabin slzy  krvavé
korálky lásky nepravé

(Ne)pochopitelné 
souvislosti
Co Bůh kdy spojil
člověk nerozlučuj

je-li ti 
život věčný

milý
Co Bůh chce zničit
člověk nezachraňuj

v tvé moci není
spásu dát

ani mít dlaň
dvakráte rozevřenou 

v  tutéž  chvíli

Vyznání
Co měl jsem říci

vědět  nechtěl jsem
Dvojbytí je už nebytí

A nebo
čelem do  pelesti   bít

se dvěma podhlavníky

Dvakrát sám 
Stejné jak 

jedním ve dvou

Rád - nerad
v loži

čertem rozestlaném 

ráno pod   křídlem Zefýra 
večer zas s Uragánem

Zdráhavě vysloveno
Otevírá se země

strach z prázdna neunáší

jen díky jemu však ještě žijeme

jedině oči  zavřené

ještě vidí

pochopitelné 
souvislosti

(Ne) Gustav
Erhart
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Hadí námluvy 
Modrá mámení 

projíždějí krajem
mrtvě narozených otazníků

Do plavných vod
Zasmích zalká

Pověra
Nikdy 

nekvete kapradí
a přece prý 

tak  rudě
vždy o půlnoci

ze šestého na sedmý
červenec

jak vědí…

kdo vlastně?

Remanence
Co příroda
ze zákona

v dlouhém sledu bytí
koná

zrychluje se
Zázrakem

Dvěstě dnů
trvá révě

než
vodu

ve víno promění

Kristus v Káni
to samé

ve vteřině

Sermon pro pana X 
Pouze hrou se stíny 

na forbíně vyhrazené smrti
jde ještě oslavovat

Světlo

Stíny se  bojí jen samy sebe
Vědí   

že v  sobě  se  ztratí

Agónie paměti
Naučili  nás 

kotrmelce v oblacích
bez uzardění pobíhat

po  cestách hvězd

Snad  právě proto
kácíme  doma duby  

nevědouce 
že   Měsíc zrovna dorůstá

Anihilace
Kytici  z Mračince
na místo poslední

kde kruchý svět 
se v  střepy  vlastní

změnil

Nebeský hrnčíř
- jak anděl  prál - 

své dílo
po zásluze

už málo cenil
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Často se životem motáme sem tam,
přestože chceme jít rovně, přímo, ba ještě
příměji, jak alespoň budeme každého
přesvědčovat. Stále jsme na rozhraní pro-
tikladů, tedy mezi dobrem a zlem, štěstím
a neštěstím, krásou a ošklivostí, šlechet-
ností a nešlechetností, rozumem a citem,
láskou a nenávistí, přátelstvím a nepřátel-
stvím atd. Udržet se na hraně mezi těmito
protiklady je tak obtížné a ošidné, že často
z jedné krajnosti spadneme do druhé, naše
láska přeroste v nenávist, ale už méně čas-
to naše nenávist přeroste v lásku.
Pohybovat se životem jistě a ušlechtile je
obtížné, to mohu opakovat třeba několi-
krát. V nejlepším případě balancujeme na
té ošidné hraně, která je jako vrchol stře-
chy, z které někdy sklouzneme, nebo jsme
skopnuti na jednu nebo na druhou stranu.
Mnohdy se také živíme iluzemi, které nás
vedou jinam než realita. Třeba k těm slun-
ným zítřkům, kam jsme tak rádi kráčeli
a na které jsem se tak těšil, to přiznávám,
nebo do pekla, kam jsme sice nechtěli, ale
také se tam dá nakonec dojít, dokonce
snadněji než do těch slunných zítřků. 

Nevím, co jsem si vzpomněl, že si chci
dokazovat to,  co mnozí poznali lépe a bo-
lestněji než já. Měl jsem přece jen myslet
na něco veselejšího a rozumnějšího. To

však je zase tak těžké - lámat si hlavu a chtít
od ní více, než kolik je schopna vydat. 

S těmi hranami je to vůbec složité,
abych to znovu připomněl. Stěžuji si, jak
se na hraně neumím udržet, nebo mě z ní
s roztomilou radostí kdekdo skopne, ale
přece jen se mi snad podaří všechno obrá-
tit k pozitivní stránce. K tomuto poznání
jsem dospěl dokonce v době krušné, když
jsem v nějaké slabé chvilce utíral z nábytku
prach, nebo jsem byl k tomu donucen, už
ani nevím, a to jsem docela rád, protože je
přece hezké a milosrdné, když se může na
nepříjemné věci vzpomínat, když patří
minulosti. A taky vám podám důkaz, jak
můžete závažné věci objevovat i ve chvílích
nepříjemných, kdy na žádné objevy ani
nepomýšlíte. Abych to tedy dopověděl. Jak
jsem tak mlátil tím hadrem sem tam, na-
jednou mi došlo, že na hraně nábytku je
prachu nejméně. Měl jsem pokušení práci
si usnadnit a utírat jen ty hrany. Jsem však
navíc koumák, a tak jsem začal přemýšlet,
jestli by se mohl vyrábět nábytek jen
z hran. Technicky jsou dnes proveditelné
různé složité blbinky, proč by nešla  vyrobit
taková užitečná novinka. Pak bych z ná-
bytku vůbec nemusel utírat prach a nako-
nec by to bylo užitečné nejen pro mne, ale
pro celé lidstvo, i pro naše životní balan-
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an
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cování, protože bychom nepadali z hrany
na hranu, ani nebudu domýšlet kam.
Vždyť to znáte, kam se často padá. Když už
by se muselo padat, pád na zaobleninu
méně bolí než pád na hranu.   

Já se však nikdy nespokojím nějakým
konečným řešením, jsem dialektik ve svém
uvažování a maximalista ve svých neko-
nečných projektech. Abychom nepadali
stále z nějaké hrany někam do nepříjem-
ných hlubin, ale jen z nehrany na nehranu,
zkonstruoval  bych hrany zaoblené, tedy
hrany nehrany. Pak bychom se při pádu
nezranili a dokonce by bylo možná příjem-
né na ně padat. Třeba  by to byl problém
i tak, zatím nevím, protože jde o hubu pa-
dat i na hubičku, jak se někdy vulgárně
říká na hubu. Lidová moudrost bývá ne-
omylná. Já bych se naivně domníval, že
musí být vždy hezké a příjemné padat na
nějakou hubičku, zvláště když by byla slad-
ká a vlastnila ji nějaká sladká bytůstka. To
jsou ty mé naivity, které musím stále za-
hánět. Rád také usměrním svůj naivní
optimismus, ale ouha, už zase letím z té
hrany na opačnou stranu. Slyším totiž
zvonit  zvon, nebo mně to zvoní v uších?
Ale někdo ve mně se ptá: Komu zvoní
hrana? A už se zase plácám na té hraně.
Ačkoli to už přece není hrana, z které se
někam sklouzává. To už má člověk doklou-
záno, když mu zvoní hrana. Lidé se poťou-
chle snaží vylepšit tuhle hranu, a tak se
tvrdívá, že ta zvonící hrana je varování
před nebezpečím, nebo přímo před smrtí.
Jenže hrany zvonily také při pohřbu, a tam
už je to jasné, že nemůžeme uhýbat a utě-
šovat se jen nějakým nebezpečím. Tam už
je všechno jisté a bezpečné. A sloveso
hranit také znamenalo pohřbívat a  pod-
statné jméno pohran zase pohřeb. Takže
z každé hrany se může sklouznout zase jen
na hranu. Ach jo. A od té hranatosti asi

vzniklo i přídavné jméno hranatý, s původ-
ním významem neotesaný, jako neotesaný
trám. Ale řekněte dnes nějakému hulváto-
vi, že je hranatý, tak  se  ani nepotěší, ani
neurazí. Zkrátka ta neotesanost je dnes
srozumitelnější a kupodivu  s potěšením
naplňovaná. Nikdo se za ni nestydí, je
spíše obdivovaná, a to nejen tvůrcem
a odesilatelem, ale často i příjemcem.
A právě  to mě přivádí k velkolepému ná-
padu, který už jsem připomněl. Vždyť ne-
musíme vychovávat a otesávat jen neote-
sance, ale také hrany, tedy zaoblovat je, za-
tímco lidský neotesanec by si to vyložil
hned tak, že se má spokojeně zaoblovat,
tedy tloustnout, a to ještě pokud možno
jako příživník a parazit, přestože by z před-
chozích režimů měl vědět, že slušný člověk
se musí ohánět vždycky, aby obstál v kon-
kurenci a nekrachoval  v období kapitalis-
mu, a aby dostal najíst v období komunis-
mu, kde se někdy zapomínalo na jeho zá-
kladní heslo: Kdo nepracuje, ať nejí. Jedli
všichni. 

A zase mě ty úvahy hodí na lepší stranu
a hranu, protože dokud to zvonění hrany
ještě slyšíme, tak to  přece jen nemůže být
ještě nejhorší. Jak shledávám už poněko-
likáté, je to ošidné s těmi hranami a ani je-
jich zaoblení asi nepomůže. Své badatel-
ské úsilí však nevzdávám. Pokud byste
uměli přispět troškou do mlýna, tak se
ozvěte, já bych dělal koordinátora v novém
vědeckém výzkumu. 

Někdo si asi řekne, že se zabývám
hloupostmi nebo problémy neřešitelnými.
To jsou však  škarohlídové, kteří nemohou
pohnout světem kupředu. To já se nevzdá-
vám a budu dále balancovat na hraně,
i kdyby byla nezaoblená, i kdyby to byla
hrana mezi rozumností a nerozumností.
Koneckonců se na téhle hraně pohybujeme
téměř všichni. Tak s chutí do toho.
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Žila byla jedna malá rodinka. Muž a že-
na. Pravda. Pak měli ještě slepice, králíky,
jedno prase, kravičku s teletem a spoustu
skákajících blešek po dvoře. Tyhle blešky
měly na jejich dvorku takové malé místeč-
ko, co malé. Pro nás možná malé, ale pro
ty blešky to byl obrovský kus země. A tyhle
blešky byly široko daleko známé svou
chytrostí a vyčůraností.

Například: Dovedly si skočit kdykoliv do
kožichu třeba psa, který neustále lítal po
dvorku, uměly se přisát a sát a sát, dokud
nebyly plné. Pak zase odskočily, a tak to šlo
den co den.

Ale abych to nezakecal. Tato rodinka si
strašně přála mít malého chlapečka. Straš-
ně ho chtěli a už vyzkoušeli skoro všechny
způsoby, jak si chlapečka udělat, ale mar-
ně. Už z toho byli tak zničení, že se smířili
s tím, že žádného chlapečka nebudou mít.
A tak smutnili. Jéje, ti smutnili! To ještě
nikdo neviděl. To ještě nikdo neviděl, jak ti
smutnili...

Každý večer vybírali z krbu popel a sy-

pali si ho na hlavu... Samozřejmě, že pod
sebou měli noviny, aby si neušpinili po-
dlahu. Tak smutnili. A pak se šli, jas-
něěěěěě, umýt. Tak aspoň ušetřili na šam-
ponu. Nebo ne??? Já už ani nevím. Měli
hlavu od popele a šli se umýt. Tak asi ne.
Prostě neušetřili a basta... O tom stejně
pohádka není.

Ale jednoho dne kde se vzala, tu se vza-
la. U jejich chaloupky se objevila hnusně
vyhlížející baba. Karel Jaromír Erben by
asi napsal: Malá, šedá, tváře divé, pod pla-
chetkou osoba. Byla prostě hnusná.

Tahle baba toho osudného dne vešla
k mladým manželům... Nebyla to obyčejná
babka. Byla to babka porodní, co znala
kdejaký lektvar a bylinku a různé jiné
dryáky. Věděla, co oba rodiče trápí, a tudíž
jim přišla v daném problému pomoci.
Jelikož moc dobře věděla, kde dělají nej-
častější chybu při tvoření chlapečka,
mohla jim zcela bez problému poradit.

Vyndala zpod ušmudlané zástěry malou
kabelu, která už jistě měla pár set let za se-

Petr 
Kochman

O malém 
chlapečkovi
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bou, jemně ji vzala do obou rukou, dala si
ji před obličej a foukla... V tu ránu zmizel
veškerý prach, který na ní předtím byl,
a manželé se zalykali v kouři a prachu
zároveň.

To však nebyl zdaleka konec. Babka
poté sáhla na patent, kterým byla kabela
zavřena. Šlo o ten známý patent cvak 
cvak, takže pro ni nebyl problém kabelu
otevřít i přes pokročilé stáří. Otevřela ji
a teď, lidi, divte se. Teda novomanželé se
divili a byli zvědaví, co z toho vyndá.

Baba okultně zakroužila rukou, hrábla
dovnitř kabely a vyndala... Plejboj.

A začala jim v něm listovat a ukazovat,
jak se to má dělat.

Manželé z toho všeho byli na větvi.
Jaktěživ nevěděli, že se na dělání dětí
musí svléci a pak ještě vynaložit tolik 
energie při tření. Babka jim vysvětlila, že
to všechno není jen o tření a nakreslila
jim návod, jak na to. Manželé byli mladí
a zvídaví, a tak všechno rázem pochopi-
li... Nakonec se zeptali babky, co za ty
všechny důležité informace chce. Babka
jenom mávla rukou a hodila jim na stůl
Plejboj a řekla, že si vezme jen tolik, kolik
stojí ten časopis.

Manželé byli navýsost spokojeni. Dali
babce požadované peníze i spropitné, na
cestu jí ještě přidali na zakousnutí suchý
chleba se solí a rozloučili se s ní.

A hned večer šli na to. Rozvrhli si plán,
jak budou postupovat a hlavně, aby nic
nevynechali. Chaloupka se otřásala v zá-
kladech a manželé byli nadevše šťastní
z toho, že budou mít konečně svého
chlapečka...

(Jo jo. Ty sis asi myslela, že ti popíšu
všechno dopodrobna, ale přece to znáš.
Máš taky nějakou fantazii. A jestli ne, tak

si kup Plejboj.)
Do roka a do devíti měsíců se jim naro-

dil chlapec. No jo, tenkrát ještě nebyly ul-
trazvuky, takže to bylo překvápko. Co
chlapec. Takový malý chlapeček. Skoro na
něj musela být lupa.

Manželé měli radost, ale zároveň byli
nešťastní z toho, že se jim narodil až příliš
malý chlapeček. Rozhodli se tedy, že zkusí
chlapečka reklamovat, a za tím účelem se
vydali hledat onu babku. Když ji po dlou-
hém shánění a vyptávání se kdekoho na
místo, kde přebývá, našli, ukázali jí chla-
pečka. Babka koukala a nevěřila svým
očím, uším, nosu, rukám i puse...

Nakonec z ní vylezla moudrá slova: „Jo
jo, jaké nářadíčko, takové dítě.“ A s tím
propustila manžele, aby si to sami přebra-
li. Co ubohým manželům zbylo. Vrátili se
zpět domů. Sedli si doma na lavičku na
dvorku a smutně se dívali na malého chla-
pečka, který si hrál před nimi.

Byli z toho na větvi, a jak tam tak seděli
a koukali na chlapečka, začalo jim dochá-
zet, že zas tak špatně na tom nejsou. Je
sice moc maličký, ale na něco se přeci jen
může hodit.

Chlapec rostl jako z vody. Už nebyl tak
maličký a po mateřském mléku rostl rychle
a brzo se naučil i mluvit.

Asi by bylo zajímavé, jak takový klučík
pil mateřské mléko... ale to tu nebudu
řešit. I když... normálně. Vypadalo to tak,
že se přivázal na gumičku, táta ho nasmě-
roval proti prsu a vstřelil ho do bradavky
plné mléka. V bradavce se chlapeček pro-
plavával a hltavě přitom pil onu vzácnou
tekutinu, která mu dodávala jak na vzrůs-
tu, tak na síle. To bylo vlastně první, co ho
rodiče naučili. Plavat. Když byl sytý, do-
plaval si  k ústí bradavky a jednoduše vy-
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lezl. To už nepřekonával žádný tlak, tak to
bylo v pohodě. Jelikož máma měla bra-
davky dvě (jako snad každá pořádná má-
ma), musel jeden den pít z levé a druhý
den zas z pravé bradavky, aby jedna nebyla
vypitější než druhá.

Poté si vždycky chodíval hrát na dvorek
s bleškami. Pravda, někdy táta s mámou
měli problém ho najít, ale chlapeček byl
rychlý a slyšel moc dobře na zavolání,
a když ho rodiče sháněli, tak ho jednoduše
zavolali a on odněkud přiběhl. Proto měl
také ušité šatičky, které byly krásně červe-
né, aby ho hned uviděli a třeba ho neza-
šlápli... S tímhle problémem to už bylo
v pořádku.

A chlapeček rostl a rostl, až byl velký
skoro jako palec. To už nepil mateřské
mléko a byl skoro samostatný. Stačilo mu
málo. Pár drobečků, nějaká ta kapka vody.

Jednoho dne bylo strašné horko a všude
sucho. Malému chlapečkovi neřekli jinak
než Kolečko, protože se pohyboval tak, že
se skulil do kolečka a prostě  a jednoduše
se kutálel. Bylo to velice rychlé a účinné.
Všude byl brzy a skoro se ani moc nena-
máhal. Nejlepší to bylo vždycky z kopečka.
Do kopečka to šlo hůř. To se kolikrát musel
vydat po svých, a to bylo vždycky nadlou-
ho.

Jednoho dne se chlapeček rozhodl, že se
vydá na vandr do světa. Najít si nějakou
práci a rodičům ulehčit život. Máma s tá-
tou sice měli ze začátku námitky, ale
nakonec svolili a pustili Kolečko do světa.

A tak vyrazil. Vzal si s sebou ruksáček
ušitý z kapesníčku, do kterého si dal pár
drobků na cestu. Vodu pil z ranní rosy
nebo z odstálých kaluží po cestách.

Šel dlouho a dlouho. Prožil spoustu do-
brodružství, byl v cirkuse, stal se na chvíli

i pasáčkem zlatých brouků, pak ho jednou
zanesli až do daleké země, kde byl vyhlá-
šen jako nejmenší človíček a chodili se na
něho všichni dívat. Dokonce ho v jedné ze-
mi dali do knihy rekordů. Ale nikde nebyl
natolik spokojený, aby tam zůstal. Na
svých cestách myslíval častokrát na rodiče
a na svůj domov. Stýskalo se mu. 

A když už cestoval po tom světě dost
a dost, usmyslel si, že už má vyděláno, aby
se mohl vrátit domů. Jak si usmyslel, tak
učinil. 

Nebyla to však snadná cesta. Měl těž-
kosti s váčkem peněz, který získal. Bál se,
aby mu jej i s penězi... (To je asi jasný. Bez
peněz by mu ho asi někdo těžko bral!) ně-
kdo nesebral. A proto to vyřešil kulišácky.
Koupil si papír a udělal si z něj balíček, do
kterého dal peníze a sám si do něho taky
vlezl. Předtím na balík nalepil známku
a napsal adresu, kde bydleli jeho rodiče
a zalepil se v něm na poště. A nyní už jen
čekal, až ho někdo pošle. Jídla si s sebou
vzal dost a v nejhorším měl ještě malou
žiletku, aby se dostal ven z balíčku pro pří-
pad, že by ho nikdo neposlal.

Ale nečekal dlouhooooooooo. Hned
druhý den už jel v poštovním voze domů.
To bylo doma radosti a slávy. Chlapeček se
domů vrátil zdráv, trochu větší a s tolika
penězi. Slavilo se den a noc a všichni z to-
ho slavení byli pořádně znavení a uondaní.
Chlapeček se stal zkušeným, větrem ošle-
haným, zcestovalým a každému, kdo k ně-
mu přišel požádat o radu, poradil a po-
mohl.

A tak si chlapeček žije dál svým malým
životem. Pomáhá rodičům. Je pořád malý,
ale vůbec mu to nevadí. A co z toho ply-
ne??? Že i s malým kašpárkem se dá za-
hrát velké divadlo.
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Na hrubě otesaném žulovém bloku nad
hrobem manželů Štáhlových jsou v drobném
trojúhelníku patrné vytesané iniciály DTJ -
Dělnická tělovýchovná jednota. V dubnu 1938
byl pomník vybudovaný za přispění místních
organizací sociálně demokratické strany
odhalen.  O rok dříve se okolo hřbitova shro-
máždilo kolem tří tisíc účastníků pohřbu
Josefa Štáhla. Mezi hosty byli senátoři Müller
a Mareš, plzeňský starosta Luděk Pik, holý-
šovský starosta (německé národnosti) Pschie-
rer, staňkovský starosta. Kondoloval bývalý
stříbrský okresní hejtman Alois Šála. J. Štáhl,
náčelník 40. okresu DTJ, předseda odborové
organizace holýšovské sklárny, autor řady
příspěvků plzeňské Nové doby, se totiž v roce
1935 zařadil do povědomí západočeského re-
gionu svým zápasem o udržení reprezenta-
tivního podniku, v němž se od roku 1897 vyrá-
bělo zrcadlové sklo proslulé i v zahraničí.
Belgický koncern rozhodl o likvidaci sklárny,
která zaměstnávala několik set dělníků z nej-
širšího okolí. Vše ovládaly zřetele zisku. Situa-
ce dospěla do bodu, kdy se i vláda republiky
marně pokusila zasáhnout ve prospěch závo-
du. Vlastníci pohrozili, že propustí pět tisíc
československých horníků zaměstnaných
v Belgii. Jak nadčasové. Po dvou letech podlehl
J. Štáhl tragičtějšímu střetu - s leukémií. Oba
prohrané zápasy spolu s obětavou snahou
pomáhat slabým mu však získaly autoritu
a respekt.

Rodinné zázemí a útočiště vytvářela Růže-
na Štáhlová (8. 3. 1910 - 20. 10. 1965).
Několik básní v Nové době a příspěvky v Žen-

ských novinách, dotýkající se problematiky
ženské emancipace, mateřství, vzdělání, pro-
zrazovaly talent a postřeh. Styky s holýšov-
ským a nýřanským ochotnickým souborem ji
inspirovaly k napsání dvou dramat. Jedno
z nich - V boj - uvedli nýřanští ochotníci v roce
1935. Bohužel autorka sama rukopisy zničila,
takže jen noticka v Nové době a zmínky v sou-
kromé korespondenci zůstavují svědectví
o neznámé svérázné dramatičce.

Životní osudy R. Štáhlové byly dramatem
samy o sobě. Pocházela z Krchleb, základní
vzdělání získala na staňkovské měšťanské ško-
le. Po manželově smrti se musila starat o dceru
Vlastu, přijala tedy místo skladnice v plzeň-
ském Západočeském konzumním družstvu.

V den záboru Holýšova - město podle mni-
chovského diktátu za hysterického nadšení
henleinovců připadlo Německu, ovšem ironie
dějin ponechala holýšovský hřbitov v protek-
torátu - opustila 10. října dopoledne s dcerou
rodinnou vilku a uchýlila se k matce do Cha-
lup. Odpoledne již nastoupili ordneři a hodlali
zatýkat. Z Chalup, kde  ve dvou místnostech
bez elektřiny  žila ještě její sestra čekající rodi-
nu, jezdila na kole do Dnešic a odtud vlakem
do Plzně. Po osvobození se načas vrátila do
Holýšova. Konzumní družstvo a (později
Jednota) otevřelo svou pobočku ve Stodě.
R. Štáhlová se vrátila  do Krchleb, zákeřné
onemocnění jí záhy připravilo návrat po bok
manžela. A tak žula náhrobku připomíná
památku dvou osobností, které mnoho ze
svého života obětovaly světu práce.

Viktor Viktora

Mezi oceněnými „Knihovnami roku 2003“
figurovala ve II. kategorii Jihočeská vědecká
knihovna v Českých Budějovicích - i s přihléd-
nutím k dlouhodobé činnosti Jana Mareše,
mapujícího řadu let šumavskou literaturu.
Potvrzuje to i knižní výbor ze šumavské němec-

ké lyriky Kohoutí kříž, kterou připravil Jan
Mareš s Martinem Gazlem pro pražské
nakladatelství Jiřího Buchala BB/art.
Představuje se v něm devatenáct autorů, je-
jichž dílo bylo ovlivněno Šumavou. Najdeme
tu ukázky z tvorby Zephyrina Zettla, jenž

Pax iiscum - Holýšov

Ozvěny německé lyriky ze Šumavy
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pocházel ze Stodůlek, Seppa Skalitzkého,
rodáka ze zaniklé obce Červené Dřevo u Nýr-
ska, anebo úryvky z lyrických próz Hanse
Watzlika. Nechybí tu ani zakladatel šumavské
literatury Adalbert Stifter, rodák z Horní
Plané, ani autoři jako Johann Peter (rodák
z Bučiny), Richard von Kralik, pocházející
z Lenory, nebo Oskar Günther z Prachatic.
Víc informací o jejich životě a díle přinášejí
medailony autorů a zejména závěrečná Mare-
šova studie Co je to šumavská literatura?

Po konferenci Znovuobjevená Šumava, kte-
rá se uskutečnila roku 1995 v Klatovech a z
níž vyšel dvojjazyčný sborník, jde nyní o další

seriozní práci, která kladně odpovídá na
otázku, zda má dnes smysl zabývat se šumav-
skou literaturou. Nynější antologie německé
lyriky ze Šumavy je užitečným příspěvkem
k dalšímu mapování „bílých míst“, která žel
ve znalostech o této literatuře existují. Už se
ale odstraňují, jak dokazují i dvě studie ze 
sborníku Literatura Královského hvozdu
(Městský úřad Nýrsko): první z pera Václava
Maidla (Josef Blau a Hans Watzlik - dva
nýrští spisovatelé), druhá z pera Ladislavy
Váňové (Josef Rank - rakouský prozaik
z Čech).

Ivan Nikl

Teprve krátce před uzávěrkou nás opožděně
dostihla zpráva, že 17. března zesnula bá-
snířka a prozaička Alena Vrbová, výrazně
spjatá se západočeským regionem: narodila se
ve Starém Plzenci, maturovala na dívčím reál-
ném gymnáziu v Plzni a po studiích v naší
metropoli celé čtvrtstoletí působila jako lázeň-

ská lékařka a primářka v Mariánských Láz-
ních. Po odchodu do důchodu žila v Praze
a věnovala se hlavně historické próze. K jejím
nedožitým pětaosmdesátinám se vrátíme
v říjnovém čísle, v němž otiskneme dosud
nepublikovanou úvahu z autorčiny
pozůstalosti. (red.)

Za Alenou Vrbovou (1919-2004)

Mezi novinky posledního desetiletí, které
v našem kulturním světě rychle a přirozeně
zdomácněly, patří i „křest“ knižních titulů.
Protože však jde o publikace všeho druhu, je
třeba i zde pečlivě vybírat, chceme-li si dopřát
hodnotný a povznášející zážitek. Tomuto
požadavku pak vždy a beze zbytku dostojí
večery pořádané Kruhem přátel knižní kultury
v Plzni. Proto jsem i z posledního „křtu“, uspo-
řádaného 31. března v Polanově síni, opět od-
cházela s pocitem „pohlazení po duši“ a děku-
ji za to všem, kteří se o to jakkoliv zasloužili.

Z iniciativy Danuše Bělohlávkové, za pod-
pory Města Plzně a péčí nakladatelství Fraus
se podařilo sdružení Pro libris vydat krásnou
knížku a důstojně tak vzpomenout 80. výročí
úmrtí spisovatele Karla Klostermanna,
umělce úzce spjatého s Plzní, ale hlavně se Šu-
mavou.

Klostermannova krátká povídka Na cestě
k domovu (1908) o předvánočním pěším
putování sedmnáctiletého studenta (55 km!)
zasněženou a vůbec ne turisticky vlídnou Šu-
mavou z Písku do Kašperských Hor a o pout-
níkových náhodných setkáních se svéráznými
obyvateli šumavských samot, Čechy, Němci
a židy, je protkána chápavými, ale i kritickými
postřehy pisatele, které ani dnes nepostrádají
nic na aktuálnosti. K českému originálu je
připojen překlad do němčiny a do francouz-
štiny. Winfried Baumann má jako erudovaný
slavista a nadto rodák z bavorského příhrani-
čí velmi vřelý vztah k Šumavě a jejím krásám
i tajům a to se samozřejmě obráží ve věrohod-
nosti a kvalitě jeho překladu do němčiny.
Neméně zdařile dopadl i překlad Anne
Pougnard do francouzštiny, i když pro ni to
musela být, s ohledem na větší prostorovou

Klostermannovský večer v Polanově síni
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Téma nové Labyrint revue s číslem 13-14/03
je Móda a umění. Asi není třeba příliš zdů-
razňovat, že i letošní číslo je velmi vydařené.
Ten, kdo Labyrint revue alespoň trochu zná,
ví, že zde nalezne spoustu informací o litera-
tuře, výtvarném umění, filmu, divadle, ale
například i o stále ještě málo přijímaném
fenoménu komiksu.

Všechno, co v Labyrint revue můžeme najít,
se nějak týká módy, i když v poněkud širším
smyslu. A to od úvodního textu Françoise
Coblenseové Dandysmus, až k eseji Móda od
Caroline Evansové. Mezi texty se objevuje i řa-
da opravdových skvostů, z nichž některé vy-
cházejí česky poprvé. Je to například esej
Rolanda Barthese Mytologie, který je zamyš-
lením nad estetikou striptýzu, nebo pozoru-
hodná úvaha na téma móda německého filoso-
fa a literárního vědce Waltera Benjamina.
Právě Benjamin je v Čechách bohužel stále
ještě málo známý.

I mezi autory povídek se objevují významná
jména. Za pozornost rozhodně stojí ukázka
z diskutovaného románu Dějiny mé plešatosti
od Arnona Grunberga. Ten se ještě donedávna
skrýval pod pseudonymem Marek van der Jagt.
V příspěvku Veroniky Havlíkové, která zároveň
ukázku z románu přeložila, se můžete dozvě-
dět, jak nizozemská veřejnost reagovala na

autorovo odhalení. Radovan Charvát přeložil
povídku Thomase Bernharda Zločin kupecké-
ho syna z Innsbrucku, která se v češtině obje-
vuje též poprvé. Aby toho nebylo dost, belgický
autor Jean-Philippe Toussaint nám ve své
próze Milovat se, které se dostalo mnoha
uznání, ukazuje, jak krásně se dá hrát s ja-
zykem, třeba i v popisech erotických scén.

V oddíle o nových knihách je mj. recenzován
román Milana Kundery L´Ignorance, který
byl francouzsky vydán teprve na jaře loňského
roku. Německý literární kritik Marcel Reich-
Rainicki vydal v roce 1999 autobiografickou
knihu Můj život (česky vyšla vloni v naklada-
telství Větrné mlýny). V Německu se setkala
s obrovským ohlasem a několik týdnů  figuro-
vala mezi nejprodávanějšími tituly. V Labyrint
revue je otištěna i malá ukázka.

V kapitole věnované výtvarnému umění na-
jdeme mimo obsáhlou a velmi kvalitní obra-
zovou část také několik rozhovorů. V jednom
si můžeme připomenout nedávno tragicky
zesnulého uměleckého fotografa Helmuta
Newtona, jehož výstava probíhala do konce
minulého roku na Pražském hradě.

Zkrátka nové číslo Labyrint revue nelze než
doporučit. Mezi českými kulturními časopisy
asi  dlouho nebude mít konkurenci.

Jiří Andrle

Víc než jen móda

i niternou vzdálenost českého a francouzského
prostředí, práce jistě obtížnější. Černobílé
kresby Ladislava Sýkory plně zapadají do kon-
textu i atmosféry  originálu.

„Křestní“ večer pak v zaplněné Polanově
síni probíhal v pohodové, přátelské a plně
soustředěné atmosféře, zasvěceně a vtipně
moderovaný ředitelem Galerie města Plzně
Václavem Malinou. Ten navíc úvodem celou
povídku všem přítomným přečetl s bravurou
profesionálního herce.

Oba překladatelé, Anne Pougnard a Win-
fried Baumann a iniciátorka projektu Danuše

Bělohlávková hovořili o svých ne vždy lehkých
zkušenostech s realizací celého záměru.
Nakonec se ale všichni tři spolu s přítomnými
návštěvníky shodli na tom, že 31. března, na
prahu všemi toužebně očekávaného jara, se
Karlu Klostermannovi podařilo i po mnoha
desetiletích vrátit čtenáře a posluchače do
sněhově bílé, ledové, avšak vánoční poezií
prodchnuté nálady. Ale přivedl je i k zamyšlení
nad dnes už tak málo praktikovanou lidskou
pospolitostí, stále přetrvávající vzájemnou ne-
vraživostí a hluboce zakořeněnými předsudky.

Johanna Filipová



Pár kaněk z parkánu30

Loni se v Újezdci u Přeštic usadila výrazná
osobnost naší záhadologické literatury, totiž
rokycanský rodák Aleš Česal, který si zároveň
na Západočeské univerzitě v Plzni zvolil stu-
dia antropologie a archeologie. Předtím
studoval historii na FF UK, pak však dal před-
nost praxi, žil a pracoval v Praze, mj. vydával
magazíny Fantastická fakta a Fantastická
fakta Plus a souběžně s tím pronikal do tajů
naší moderní záhadologie; přitom si vysloužil
nelibost až nevraživost našich „papírových
historiků“. Přes své mládí má už Česal za se-
bou řadu edičních počinů: vždyť v oblasti
historické literatury faktu vydává jednu knihu
za druhou. Tu poslední dokončil právě loni
v Újezdci a dal jí název Tajemná města -
Praha (vyšla v pražském nakladatelství
Regia). Svazek je volným pokračováním Česa-
lovy publikace Záhady a tajemství staré Prahy
(Regia 2003) a rovněž tato záhadologická
práce představuje impuls či inspiraci k ne-
tradičnímu přemýšlení o dějinách, a to zvláště
díky tomu, že autor rozličná bílá či záhadná
místa naší historie důsledně nahlíží v nad-
českém kontextu filosofických a dějinných sou-
vislostí. Opírá se též o dobré znalosti každo-
denního života, jak to dotvrzuje i jeho kniha
Magická řemesla. O „tajemném městu“ Praze
vypráví Česal jako o průsečíku magických
a mystických tajemství - a západočeského re-
gionu se zde týká jediná zmínka, že i v Blatné
(jak Luboš Vinš určitě ví) měli čeští templáři
jedno své centrum. Nyní však Aleš Česal chys-
tá nový titul v edici Tajemných měst, a tím
bude kniha o Plzni. Na tuhle publikaci se bez-
pochyby můžeme těšit!

Nový svazek renomované ročenky Minulostí
západočeského kraje XXXVIII, vydávané
v nakladatelství Albis International pro
Archiv města Plzně, opět uspořádal emeritní
plzeňský archivář Ivan Martinovský. Najdeme
tu mnoho pozoruhodných příspěvků ze sféry

historické vědy (z autorů-nedějepisců připo-
meňme B. Losenického a P. Preisse), týkajících
se západočeského regionu. Jejich věcná reflexe
nepatří do literárního časopisu, stojí však za
zmínku, jak velké množství lapsů shledal Jan
Soukup v knize Miloslava Kriegera Plzeňský
poutník, která předloni získala uznání v rámci
udělování Ceny Bohumila Polana a kterou
nyní badatel úhrnně charakterizuje jako
„kompilaci starých textů a nepřesných vzpo-
mínek“. Soukup argumentuje přesvědčivě,
takže se ptejme: proč knížku zavčas neposou-
dil některý plzeňský historik? Nebyla porota
(složená z nehistoriků) vůči Kriegerovi přes-
příliš shovívavá? Mnohem méně přesvědčivý je
ale editor svazku Ivan Martinovský v jediném
textu, který se v MZK dotýká literární historie
- totiž v recenzi monografie V. Viktory Zábles-
ky renesance. Tu předloni v Plži recenzoval
Libor Pavera a jeho metodologicky fundovaný
pohled prokázal obeznámenost s interpretač-
ními modely dnešního literárního dějepisectví,
tíhnoucího k „dějinám mentalit“. Ne tak Ivan
Martinovský, který uvalil na literárněvědné dí-
lo měřítka klasické historiografie (někdy pří-
padně, leč mnohdy nepatřičně) a propadl ve
své dikci až k emocionálnímu osočování - ku-
příkladu v opakované tezi, že autor monogra-
fie „je ve svých úsudcích opatrný až téměř bá-
zlivý, aby snad příliš jasně vysloveným názo-
rem nenarazil“. Svatá prostoto! Literární
dějiny nejsou malou násobilkou a je naopak
dobře, že se soudy o starším českém písemnic-
tví nevynášejí vehementně - a fakt, že nejde
naráz odstranit všechny otazníky, nezname-
ná, že badatel „vlastní názor nepřináší“.
Vždyť Viktora dokáže sofistikovaně rozlišit
celé spektrum možných nuancí a variací
daného problému a jeho závěry jsou zřetelné
a jasné - a nejenom pro toho, kdo je ochoten se
vymanit ze sevření „papírové historie“.

Vladimír Novotný

„Loni se v Újezdci u Přeštic...“



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

KAREL HYNEK MÁCHA: MÁG (máj)
muzikálové monodrama
hraje, recituje a zpívá Michal Boška
hudba: Přemysl Zíka
scénář a režie: Květa Drahokoupilová

JAK TO CHTĚL BÁSNÍK ŘÍCI
Miroslav Kovářík - interpret a metodik 
v teorii i praxi - unikátní lekce o významu role 
umělecké interpretace o spoluautorství interpreta
při přednesu poezie a o divadlech poezie

E. F. BURIAN - DIVADELNÍK
odezva Burianovy činnosti v Plzni
připravil Bronislav Losenický
spoluuvádí Viktor Viktora
hudba: Věra Müllerová (klavír), Svatava Luhanová (zpěv)

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně
a Ministerstva kultury ČR.
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16. 6. - 18.00

ČE
RV

EN
 2

00
4



Autoři Plže č. 632

JIŘÍ ANDRLE
Narozen 1982 v Plzni. Po maturitě na Církevním gym-
náziu studuje na Literární akademii v Praze, je činný
též jako publicista.

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

GUSTAV ERHART
Narozen 1951 v Praze. Vystudoval FSVP UK a poté FF
UK, tč. působí v Archivu ČT. Znalec dekadence, surre-
alismu, art deco. Publikuje ve Zprávách Spolku čes-
kých bibliofilů, Tvaru, Analogonu aj. Debutoval sbír-
kou Purgatorium (1996), poté vydal knihu veršů
Proudnice nenávratna (2000) a nyní v březnové příloze
Tvaru cyklus Průniky prázdnem. Uveřejněné verše
pocházejí z bibliofilského tisku Podpůrná ticha (2002).

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. V roce 2001 vydal prózu Smí
zůstat, Kynžvart a v roce 2003 Kalendář plzeňský.
Věnuje se autorům dobrodružné literatury. Žije ve
Starém Plzenci.

JOHANNA FILIPOVÁ
Narozena 1935 v Praze. Studovala FF UK (němčina -
švédština). Působila jako germanistka na FPE ZČU,
od r. 1999 pracuje v Goethe-institutu v Plzni, kde 
trvale žije.

HANA GERZANICOVÁ
Narozena 1928 v Plzni. Před dokončením studií FF UK
v roce 1950 emigrovala a do roku 1990 žila v austral-
ském Sydney, kde působila jako učitelka a začala psát
poezii. Od r. 1999 žije trvale v Plzni.

JOSEF GRUBER
Narozen 1928 v Písku. Po absolutoriu Pedagogické
fakulty v Plzni (obor český jazyk - výtvarná výchova)
působil jako učitel. Po roce 1968 se učitelské práci
nemohl věnovat a pracoval jako dělník. Publikuje
příležitostně, vydal sborník Pomníky a pamětní desky
v Plzni (1997), z jeho sbírky dedikačních básní vznikla
ročenka KPKK Vavřín zelený i zlatý.

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

FRANTIŠEK JUŘIČKA
Narozen 1927 v Lidečku u Vsetína. Herec, publicista.
V Plzni žije od roku 1963. Do r. 1969 působil v Čs.
rozhlase v Plzni, kam se po r. 1989 vrátil jako nezávislý
redaktor - publicista.

PETR KOCHMAN
Narozen 1978 v Klatovech. Vystudoval Českou země-
dělskou univerzitu (obor dřevařský inženýr), nyní
pracuje jako technik v továrně na výrobu nábytku
v Klatovech. Dosud nepublikoval. Píše prózu, zúčastnil
se soutěže Literární Šumava 2003.

BRONISLAV LOSENICKÝ
Narozen 1933 v Plzni. Absolvoval Pedagogickou fakul-
tu v Plzni (výtvarná výchova - ruština) a FF UK (vý-
tvarná výchova). Působil jako učitel a v letech 1990-
1997 jako odborný asistent estetiky na FPE ZČU.
Publikuje převážně v odborném tisku. Žije v Plzni.

IVAN NIKL
Narozen 1955 v Klatovech. Vystudoval FPE ZČU
v Plzni, FF UJEP v Brně a žurnalistiku na FF UP
v Olomouci. Působí jako učitel na ZŠ v Janovicích nad
Úhlavou. Žije v Bezděkově u Klatov.

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

SOŇA PATOČKOVÁ
Narozena 1972 v Žatci. V deseti letech se ze zdravot-
ních důvodů odstěhovala do západních Čech. Vyučena
ve Stodě jako dělnice pro elektrotechnickou výrobu,
nyní pracuje jako kontrolorka ve firmě s tímto za-
měřením. Žije v Úšavě u Tachova.

KAREL PEXIDR
Narozen 1929 v Praze. Původním povoláním právník,
je ale také hudebním skladatelem, básníkem, prozai-
kem, autorem cestopisu i odborné publikace o psycho-
logii a gnoseologii. Žije v Plzni.

LADISLAV POP
Narozen 1980 v Plzni, kde trvale žije. Po absolutoriu
FPE ZČU V Plzni učí na ZŠ v Letinech. Píše poezii
a prózu, publikoval ve Spektru, Literárním menu
a Listech Ason-klubu.

VÁCLAV TOUCHA
Narozen 1943 v Plzni, kde trvale žije i pracuje. Vystu-
doval FPE 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 FPE ZČU v Plzni. Zabývá
se starší českou literaturou, věnuje se divadelní kritice.

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. V Plzni na VOŠ vystudoval
knihovnictví. Působí jako soukromý překladatel a uči-
tel angličtiny. Píše poezii i prózu. Žije ve svém rodišti.
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