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Editorial

Zářijové číslo Plže na první pohled

nepřináší žádné velké překvapení: po let-

ním dvojčísle se zase vracíme k jednotlivým

rubrikám. Ale na jednu zvláštnost nového

čísla hodláme upozornit hned na začátku,

totiž na jeho autorské rozpětí: v rubrice

Vetřelec Plže představujeme pražskou bás-

nířku Boženu Rybářovou, která zjara

oslavila své devadesáté deváté narozeniny

(její básně zaujaly i Boženu Skácelovou,

vdovu po Janu Skácelovi) a která chce svý-

mi verši oslovovat především dívenky, za-

tímco v rubrice Rašení debutuje devítiletý

Matouš Vinš z Blatné: chybělo málo a svůj

debut si odbyl už na jaře, takhle to však

chodí v životě i v literárních časopisech!

A co ostatní autoři ve věku mezi de-

vadesáti devíti a devíti? Rubriku Portrét

Plže věnujeme talentované prozaičce

Kristýně Duškové - a kdo zná její první

prozaickou knížku Nahá Godotka, jistě si

povšimne výrazné proměny autorčina stylu.

V rubrice poezie uveřejňujeme nové, jímavě

subtilní básně Jaroslavy Málkové (tematic-

ky spjaté s Plzní!), dále verše Tomáše

T. Kůse, který zřejmě nadobro přesedlal na

básnictví a vede si skutečně dobře, a také

texty dalšího Plzeňana - Vladimíra

Babniče. Můžeme si přečíst povídkovou

vzpomínku Petra Kersche a Milan Šedivý

v rubrice Šalmaj vskutku zahudl v duchu

šalmaje. Bohemistka Ladislava Leder-

buchová nás inspirovala k nové rubrice

Přesahy: její zasvěcená úvaha totiž 

přibližuje jednu zajímavou sféru divadel-

nictví ve městě - a během podzimu uveřej-

níme i následující autorčino divadelní za-

myšlení.

To ještě není všechno. Ivo Fencl se zabývá

kdysi populárním Felixem Hájem čili Marií

Wagnerovou, pisatelkou výchovného cyklu

o Kájovi Maříkovi - jestlipak si ho někdy

přečtou i roztomilá vnoučátka našeho

stálého fejetonisty Bohumila Jiráska? Že

už je září, to ve svém Vinšování potvrzuje

i Matoušův táta Luboš Vinš - a Viktor

Viktora ve své rubrice zavítal do Blížejova.

Díky peru téhož badatele si můžeme také

přečíst, že zásluhou Aleše Hamana máme

o jednu Nerudovu povídku malostranskou

víc. Už bylo na čase!

Vladimír Novotný

1

Všechny děsivé příběhy ploužily se mým mozkem jako nekonečně
dlouhý plž a zanechávaly za sebou slizkou stopu strachu.

Aleš Šteger: Někdy je leden uprostřed léta
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Která mladá prozaička se může honosit
tím, že už ve dvaceti letech uveřejnila svou
první knížku, a to dokonce v metropolitním
nakladatelství? Pochopitelně v tom sehrála
roli i ruka štěstěny, nicméně jest pravdou
pravdoucí, že Kristýně Duškové, sice narozené
v Českých Budějovicích, jenže dnes studentce
práv na Západočeské univerzitě v Plzni a řád-
né člence Střediska západočeských spisova-
telů, už v roce 2001 pražský knižní dům Hart
vydal dvojnovelu Nahá Godotka. A už předtím
jedna próza z této knížky získala ocenění
v prestižní severomoravské literární soutěži
Hlavnice A. C. Nora. Prvotina vyvolala i pole-
mické reakce, vždyť to také byla prvotina a ne
každého čtenáře musela jednoznačně zauj-
mout, zato na výrazném prozaiččině vypra-
věčském talentu se shodli snad všichni. Leč
pokud v Nahé Godotce převažovala snaha
o osobitý průmět „fikčních světů“, o svébytnou
alegorickou fikci, v níž téměř nepostřehnutel-
ný paprsek v pravou chvíli uplatněné imagi-
nace nás z reálu posouvá do prozaického
ireálna (tady se nabízí srovnání s narativním
naturelem Natálie Kocábové, možná neza-

slouženě známější autorčiny vrstevnice),
následující prozaické texty Kristýny Duškové
(aspoň ty, které zatím literární veřejnost zná)
vypovídají o zřetelném vypravěčském posunu,
ne-li přímo o tvůrčím transferu do mantinelů
psychologizující prózy (a jak lze dodati
poněkud školometsky, do prózy ze současnosti
a s ženskými hrdinkami k tomu). Její psycho-
logismus se opírá především o každodenní
reálie, o defilé „obyčejných životů“ a v prvé
řadě o bezmála provokativní záznam
novodobého životního pocitu, niterně spjatého
s postmoderním nazíráním světa kolem nás
i v nás, konkrétně lidí formujících náš časo-
prostor. To jsou postavy „Středoevropanek“
z autorčiny stejnojmenné delší prózy, jejíž
fragment vyšel v letošním únorovém Plži,
anebo hrdinky Gabriely - prozaické etudy,
v níž se vynořuje i problematika psychologie
a etiky literární tvorby, mj. autorčin despekt
vůči tolika úspěšným a populárním „prázd-
ným předstíračům obsahu“. Jistě:  pokaždé je
to forma boje o přežití. Ale umělec zkouší se
vzepřít a psát jinak. 

Vladimír Novotný

Gabriela

Kristýna Dušková



Portrét Plže 3

Dostat dopis je to samý jako dostat ty-
fus. Nenávidím slova, když neslyším hlas.
Nenávidím lásku, když necítím srdce.
Dostat dopis je to samý jako dostat scénář
k filmu, ve kterým je pisatel hlavním hrdi-
nou. Já jsem součást živých-neživých
kulis. Musím se tvářit jako křišťálová koule
z ostrova v Tichým oceánu: být vzácná,
průhledná a odrážet tvou tvář. Ta je všech-
no, co chce - odlesky vlastní existence. Na
existenci většinou kašlu, ale nemám sílu
a důvod vyvádět tě z omylu. Gabriela přece
nedělá nic, co by z ní dělalo zlou holku.
Gabriela nemá vlastní názory, život,
mozek, nepřátele. Gabriela má jen drobky
v hrsti a krmí létající životy. Jméno
Gabriela mne vystihuje míň než vášeň
k pozorování. 

Ráda se dívám na zápas o přežití, ale
neúčastním se ho. Stačí mi rozhodit
drobky a čekat na ptačí hlad. V houfu se-
sednou do prachu a zuřivě sezobou špínu.
Štvanci pudů, co nedobrovolně nesou
křídla. Nebo křídla nesou je? Křídla jsou
pro ptáka jako myšlenky pro člověka.
Možná proto tolik bojujeme o přežití, pro-
tože doufáme, že při boji rychlejc pochcí-
páme, spadneme na zem a shnijeme.
Mohli jsme  žít v hlíně a prachu, svým
touhám co nejblíž. Když takhle fantazíru-
ju, jako bych nežila.

Do života mě vrací Kat. Kouří cigáro
a přes rameno si čte dopis od mýho otce,
bez dovolení. Je to neslušný, ale co s tím
nadělám? Všechno, co děláme, skrýváme
nebo okázale ukazujeme druhým, je taky
neslušný. Kat se ke mně nastěhovala
teprve nedávno a doteď mi neřekla, proč

vlastně. Nevadí, stejně ji ráda pozoruju.
Je ve třeťáku na filozofický fakultě, studuje
na překladatelku a se svým životem je
u konce stejně jako každej. Když jsem se
s ní před lety seznámila v jedný studentský
kavárně, ještě si nechávala říkat obyčej-
ným Kateřino a úplně z ní čpěla moderní
ženskost. Nosila přiléhavý šaty, perleťovou
rtěnku a v kabelce ženský prášky a Cosmo-
politan. Na otázku Jak se vede? zásadně
odpovídala formulkou Mám se super!
Vystuduju překladatelství, pak odjedu na
roční stáž do Anglie, budu tam za vzorňač-
ku, dostanu spoustu certifikátů a vrátím se
zpátky do Čech. Zaměstná mě mezinárod-
ní firma, nabrnknu si chlapa, nejlíp mana-
žera, a bude to - život havaj. Co víc si přát?
Přítomnost Kat nevzrušovala ani tolik jako
nová reklama na prací prášek. Na večír-
cích, na univerzitních chodbách, v menze
i v opilosti mluvila o budoucnosti. Někdy
nemluvila vůbec a vrhala okolo sebe ame-
rický úsměvy, kterýma chtěla dát najevo
svojí hvězdnou budoucnost. Vždycky se
budu smát a užívat si, naznačovaly řady 
jejích vybělených, dokonalých zubů.
Při studiu si přivydělávala jako odpolední
asistentka ředitele. Nosila kávu, ťukala
do počítače a i sebevětšího otrapu vítala
hlubokým výstřihem. Každej pátek na-
kupovala dietní jídlo v supermarketu
a víkendový večery trávila s hlavou v zá-
chodový míse nebo na rotopedu. Zmo-
hutnět o kilo by byl zabiják kariéry a tím
pádem i budoucnosti.  

Kat, zítra pojedu za otcem. Nechceš jet
se mnou? ptám se a trhám otcův dopis.
Nechci být jako on. Nechci nikoho nechá-
vat samotnýho na světě a v pokoji, kde
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jsem i já sama. Vím, jaký to je. No, mohla
bych s tebou jet..., odpoví Kat. Rozbitý zr-
cadlo, ve kterým každej chlap vidí svůj sen.
Na večírku plným baličů jointů mě
seznámila se svým přítelem. Podobal se
houfu hladových ptáků, když sesedají
z výšek na zem, aby sezobali drobky
a prach. Lety střemhlav mi nejsou lhostej-
ný. Ještě žiju. 

Přítel Kateřiny nebyl pozorovatelem
jako já, účastnil se reje, nudy, řečí.
Propasti obcházel obloukem, snil sny
většiny a doufal v dům, poslušnou
manželku a skrytě bujný život donchuána.
Nevzpomenu si na jeho jméno, nevybavím
si tvář ani slova. Nežil? Pro mě asi ne.
Vůbec si nedokážu představit, že by mohl
mít rozrytou, znetvořenou duši nebo něco
takovýho. Jeho vnitřek může být prožraný
od krysích zoubků bolesti a nikdo si toho
ani nevšimne. Celej dlouhej život. Připadá
mi to smutný, protože si uvědomuju, že
sama začínám být v houfu jako hladový
pták sesedající do prachu. Není se co divit
- Kateřině říkám Kat a nám všem Ruiny.
Znamenají něco, co nemůžu ohnout nebo
ovlivnit. Jsou kamenný. Můžu je rozdrtit,
rozlomit, roztavit a nic víc. Nemám sílu:
Ruiny, pojďte si pokecat. Ruiny, pojďte si
pomlčet tak jako vždycky. O ničem.
Hroutíme se už z lidský podstaty. Děláme
jen, co nás naučili, a co umíme, učíme ty,
který se budou hroutit po nás. Já umím
mlčky pozorovat zápas o přežití. Zakládám
si na tom. Tímhle způsobem jsem.
Restart?

Kat odešla z pokoje. Zatímco se brodím
v její minulosti, sedá si k pracovnímu stolu

a zapíná počítač. Bude překládat román
slavného autora, co napsal mnoho knih,
ale ani do jedné nevložil sebe. Ani kousek
svého oka, řasu, prostě nic. Ten autor je
populární díky marketingovým kouzel-
níkům a bohatý díky vstřícnosti svého
nakladatele. Nikdy se nezdržuje ve společ-
nosti lepších spisovatelů, než je on sám.
Svou dokonalostí může konkurovat
samotné Kat a milionům ostatních mo-
derních žen. Je třeba mu tleskat, plácat ho
po zádech a fotit do bulvárních časopisů.
Symbol dnešní doby - prázdný předstírač
obsahu.  

Docela dobře si umím představit, že on
a Kat se jednou dají dohromady. Potkají se
na křtu spisovatelovy patnácté knihy: On jí
postaví dům u Orlíku, ona porodí.
The end.  

Už teď, kdy se ještě neznají, si navzájem
dali přednost. Dvojice lidí, kteří se přizpů-
sobili mé době. To je jediná změna, který
jsme schopný - semknout se a vytvořit dvo-
jici, skupinu, dav. Nic to neřeší, ale máme
jistotu, že nebudeme po smrti pohozený
před dům a nikdo nebude svědkem vyhní-
vání těla. Všichni se nakonec semknou.
Když je jich víc, navzájem soupeří, kdo
přežije koho a  kdo koho pohřbí. Je to krás-
ná hra. Dává smysl. Neničí morálku,
nehrozí tu zkáza v podobě pýchy a závisti:
Každý vítěz je zároveň poraženým. Málo-
kdo se vzepře a žije jinak. Jen blázen by
riskoval, že ho nepohřbí. Blázni si uvědo-
mujou vlastní svět a duši. Vědí tohle:
Konec hry, díra v zemi, rakev, oslavný řeči
o mrtvole a pozůstalí - tak proč se snažit?
Game over.  
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V září mám holo na duši. Zevnitřní
záření vyvolává několikastupňové slastné
běsnění. Orgie propadů do průzračnosti
božských úmyslů střídají temnoty. (Ty os-
tatně číhají všude.) Brouzdání krajinou, jež
odosobněna vypravuje se do dálek, stává se
velmi bolestným. Tak bolestným, až krás-
ným. Čas se zastavil a všechno počíná
dýchat z jiných zdrojů. I své kroky jako bych
slyšel odjinud. Ne, nechci vám vnucovat
vlastní pošetilé nápady, ale ani vás příliš
šetřit. Září, doba závrati. Ptáci odlétají za
návratem. Což se tak odrazit, a konečně
vzhůru? Všechno se valí dál jako šílené,
přesto někde uvnitř zůstáváme věrni
mateční hlíně prvotních vzdechů. Naše to-
tožné vědomí stále chová paměť chvíle, kdy
mlha se rozlétla a z ní vystoupilo ještě
neopeřené, slabounké "já" hlásící se o svůj
úděl. Nejmilovanější, nejbolestnější podzim.
Moje podzimní spanilé jízdy na Šumavu již
téměř zlidověly. Ovšem ta loňská se mi
málem stala osudnou. Kousek za Blatnou
mne nepozorná řidička srazila z kola a já
strávil na nemocničním lůžku čtrnáct dní.
Ani ty pampersky nebylo možno si řádně vy-
chutnat, neboť ležet bez hnutí se zlomeným
obratlem jest pocit nepopsatelně ponižující
a zoufalý. Za laskavou péči vděčím personá-
lu ortopedického oddělení písecké nemocni-

ce, přátelům a rodině za milující podporu.
Po další dva měsíce polehávání doma mne
drželo při životě Vinšování. A tak vlastně
mohu mluvit o štěstí. Jen mám nyní tenden-
ci bát se života o něco více. Cítím však zře-
telně, že nelze stále uhýbat, uzavírat se do
umělých světů, že ho musím začít brát
takový, jaký je. Ovšem vymotat se ze žárli-
vého kokonu sebe a svých snů bude asi ně-
jakou dobu trvat. A tak na jaře vyrážím
zase na kole. Držte mi palce. A až uzříte na
silnici před sebou cyklistu, buďte k němu
milostiví. Dokonce i když třeba neuvidíte do
zatáčky, jeďte prosím vždy tak, jako by tam
byl! 

Já vlastně nechci žít ve společnosti, kde
se člověk musí děsit automobilů. Přesto ho
sám používám. Nestojím o televizní kultu-
ru, nicméně jsem si televizi asi po pětadva-
ceti letech pořídil. Musím naučit děti, jak
s ní zacházet. Nechci, aby až dospějí, pro-
čuměly život a ztratily tu svou krásnou
tvůrčí živost! Vůbec mi není milá řecko-
-židovsko-křesťanská civilizace se svým
ujařmením člověka vinou, s podvázáním
schopnosti vychutnávat život, s důrazem
na technično. Vždyť daleko před naším
narozením sebrali nám učení troubové
široké obzory vnímání skutečnosti stromů,
květin, božství, bouře, tvorů. Začarovaný
kruh. Zmanipulováni, svázáni, bojíme se.
Průchod frustraci dáváme násilím na sobě,
na druhých. Ženeme se za větrem čehosi, co
stále uniká. Nechápeme, nechceme si
vzpomenout, že to odjakživa máme. Přišli
bychom o klamné výdobytky člověčenství.
Ale co se dá dělat. Hluk světa zní příliš silně
a ony názvuky odjinud zase příliš slabě. Aby
člověk nespadl do trní docela nahý, musí žít
jak umí. A proto žijme! Budiž nám útěchou,
že z trní se stejně  nevymátožíme!

ZáříLuboš Vinš
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Zastavení na Roudné
Za mostem se procházejí vzpomínky

jedna za druhou
korzují po ulicích vzhůru

ke kostelu U Všech svatých
Na sluneční gong

zabuší poledne

Skákali jsme panáka na silnici
kde auto projelo dvakrát za den

Pobuda Franta
skládal lidem uhlí

za krajíc chleba
a za sklenici piva

Paní Dušková nabízela z okna
voňavé koláčky

z našeho domu voněla česnečka
a moje ulice zpívala

v tom dávnověku
mého dětství

V hospůdce U Šípů
vzlykla harmonika

Cucavá mejdlíčka
jsme vytáhli z kapes

To slečna Rubešová z cukrárny
nás jimi uplácela

a sladké bylo všechno
Rána i večery

Vzpomínání
Na staré Roudné

šeptal vítr do vikýřů
že už je prosinec

Babička upletla palčáky
a do ulic nasněžilo

Můj děda zpíval
Tajně upíjel malaga
A snil o Španělsku

kde zapomněl kus srdce

Kreslil na všechno
Na krabičky od cigaret

pytlíky od mouky
i na účty za elektřinu

Babička pekla
a z modrého plecháčku

vonělo kafe

Večer jsme pod mostem
slibovali s dědou
řece kapra Karla

Stejně jsme ho vždycky
na Vánoce snědli

Za okny se děly zázraky
a když se setmělo 
- hvězdy bláznily

a Roudná voněla vanilkou

Jaroslava MálkováZa mostem se procházejí vzpomínky
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Onkologický pavilon 
v Doudlevcích

Touho
tvoje jméno je život
S nebem modrým

jako první pohled novorozeňat
s lesem dýchajícím horkem

a chladnou řečí řek

Touho
když čas se krátí

a každá vteřina je vítězstvím
měníš svůj směr

Když každý den místo procházky
si lehám pod kobaltovou bombu

odepisuji pár minut
a pouštím si film na stropě ozařovny

Touho
tvoje jméno je život

s vůní kávy
s člověčinou v autobusu

a melancholií večerů kdy duše bolí
Paprsky ničí to špatné a někdy i naději

Taška je těžká a schody nekonečné

Chvěje se dušička
chvěje se strachem

Touho
tvoje jméno je život

Cesta je dlouhá
Slibuje tolik kroků
na kolik si troufnu

A já jsem troufalá!

Severní předměstí
Kostelík U Všech svatých
byl kmotrem mého dětství

U zdi hřbitova kvetly konvalinky
Kvetou ještě?

Babička říkávala:
"Půjdeme alejíčky

jenom si vezmu hůlku."

Vracela jsem se s náručí listí
a házela vše do studánky

ve které zimou modraly ruce

Ještě dnes to tam voní
tím dávným podzimem
Kostelík Všech svatých

Kolik těch svatých bylo asi
pozváno k první mši

když Plzeň ještě usínala v plenkách
Ambity klášterů voněly novotou

na druhém břehu řeky

Pojď se mnou sbírat
zapadlé žaludy

Alejíčka jsou zase zlatorudá říjnem
ale na rande už tam nechodím
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Odpovědi
v mém domě jehož ploty

jsou obrostlé slovy

v mém domě z ostružiní
zahrada

v mém domě

…do zdí! jako lasička
do štěrbin

se zimnicí budeš-li hokejově křičet
cloumat tím trupem

vydírat zítřky
co nepovím dnes

nepovím už nikdy
už nikdy rozumíš?

v mém domě láska
jako mlčení

jediné
čemu lze přiřknout tvary

Čekání na sníh
obkroužit celý byt  

a dojít ke stejné tváři
potopené zíravé a poklidně pobublávající

zpod hladiny skla

všude ještě jikry už jako rybí ocas

Přírůstek
vás potkat a vy máte děťátko!

kampak tě vlečou tvou růž
tlačí hlavy do kočáru

rozzáření
vyřčení jako slunečnice

v mžiku vadnou krky
zklamáním:

je to vůbec živý
nebo z hadrů panenka?

Vejít do domu
masopustně

za sebou
na provaze strašáci

a že bych v noci
s drobnými po kapsách

zakručel na chodbě namísto tmy?

jistě
ovšemže cítím z užvaněných pater

vanutí leklých ryb…

tak už se snáší zima
když bosa v nočním úboru

mihneš se v čelistech
sklepních dveří

PříbytkyTomáš 
T. Kůs
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Dvě těla v pohledu shora
noc je slib vmáčknutý dlani

z ořechu tmy se líhne
štěněčí spánek

O pohybu
jenom těm můrám

hranatým smrtihlavům buldočím palicím
plechem pobitým letkám stání neubírej

ačkoliv hlavičky tělíčka tlukou na místě
tak jmenuj už jen chvění

Obrácená poloha
ještě tě mám

ještě mi vpadáš mokrým klínem do zad
ještě se vozíš jako pila po plaňkách

zpod cikánského šatu sama odhalená
líbající železy

už předbíháš: nehýbej se, jsi přeci mrtev…

kolikrát jsem strpěn
řeka i lodě plné jazzu

se zastavily

Zima skončila 
…ty dál brouzdáš srstí

a natahuješ vteřiny
obráceně to znám

ovšem hladit zvíře jako člověka?

nevěřím ti nic!
ani zimník z něhož leze peří
ani dětský běh za hříbátky

vůbec veslici zamrzlou vprostřed rybníka

už zase!
dělá že tu není

z podpalubí však jednou teskné ržání
jednou dusot kopyt

naposledy
tlukot vrby

Ten kterého ráno 
potkávám je

natažený
od hlavy k patě
od paty k hlavě

ještě člověk
ale imaginaci propil

slova zaprodal kecům o slovech
lásku usoužil a žít dál na sebetrýzeň

ti vždycky někdo ochotně půjčí

beznadějně všední případ
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ku: Rusko-japonská válka 1904-1905.
Však víte: bitva u Cušimy, Port Arthur,
generál Kanimura...  Paní Khodlová
namítá, že má jenom druhý díl, první je
vypůjčený...  Samozřejmě, že to je druhý
díl... poznám jej podle hmatu...   znám oba
díly jako svoje botky, četl jsem to snad
pětkrát...  Venku se sešeřilo, utíkám domů,
s početníkem a Kanimurou.

Vyrostl jsem, přibylo automobilů a sta-
rostí. Přestěhoval jsem se do hlavního
města. Stojím jako každý čtvrtek před
knihkupectvím na Arbesově náměstí, je
nás tady v zástupu dvacet. Prodavač zdvi-
há roletovou mříž výkladní skříně stejnou
tyčí, jakou měla druhdy moje dobrodějka
paní Khodlová. Na přímou otázku, kolik
Škvoreckých jste dostali, vůbec neodpo-
vídá. Kolem jedou popeláři, jeden za
volantem, druhý sedí vedle, vzadu třetí
a čtvrtý - drží se na stupátkách, ohlížejí se
po nás, usmívají se a vykřikují: Co prodá-
vají?

„Zbabělce.“ Naštěstí odpověď v tom
kukahluku neslyšeli, mohli si to vysvětlit
všelijak, v těch zlatých časech.

Letopočty se přesmykly do dalšího tisí-
ciletí. Vcházím elektronickou branou do
Knižního Paláce. Vlevo stohy kuchařek,
vpravo stohy turistických bedekrů. Opodál

Na počátku vidím, jak na Malém náměs-
tí v Blovicích paní Khodlová stojí před
krámem, drží v ruce dřevěnou tyč, za-
končenou železným hákem, a chystá se
stáhnout plechovou roletu nad vchodem.
Na radniční věži tluče šest večer. Přes
náměstí utíká školáček - kdepak, ještě
dlouho bude trvat, než tudy pofrčí auta,
kamiony, pikapy - nic mi nehrozí, pouze
majitelka Knihkupectví a papírnictví
Khodl... Tak copa si zase, Petříku, zapo-
mněl?

„Prosím jeden početník pro čtvrtý po-
stupný ročník.“

„To už ho máš popsaný? Dyť je teprva
konec září!“

„Prosím, maminka mi početník roztrha-
la, že jsem měl dva příklady v úkolu špatně
a musím teď přepsat celý sešit.“

Paní Khodlová mi podává tenký modrý
sešit.

„Můžu si půjčit, prosím, jednu knížku?“
Paní Khodlová nejenže prodává nové

knihy, má také zavedený antikvariátní
regál a úplně vzadu, vedle dveří do kuchy-
ně, je několik poliček s ohmatanými hřbety
knih, které si můžete dokonce vypůjčit za
protektorátní korunu na celý týden.

„Tak si pospěš.“ Mezi policemi je už
tma. Neomylně sahám po objemném svaz-

Petr Kersch
V knihkupectví
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vlevo hromada pamětí, vpravo hromada
historek o lásce. Slovníky. Encyklopedie.
Atlasy zbraní. Dějiny Keltů. Dějiny vojen-
ských útvarů SS. Agatha Christie, původ-
ním jménem Mary Westmacott... Víte, že
psala básně?

Beletrie, básně... to musíte eskalátorem
do vyššího podlaží, říká palácový kastelán.
Správně, jak jinak? Stoupáme výš a výš...
Drahé publikace o výtvarném umění, ar-
chitektura renesanční Itálie, divadlo... Hle,
náš člověk Pavel Kohout se usmívá ze
svého nejnovějšího díla. Romány, pěkně
srovnané na policích... Jiří Kratochvil ve-
dle Imre Kertésze, inu, abeceda je mocná
kouzelnice... jsme u cíle.

Stojím před kanceláří vedoucí náku-
pu. Dobrý den, paní Alice, posílají mě
za vámi, tadyhle jsem přinesl... Vydal jsem
knížku… Jako dneska všichni... Převzali
byste laskavě pár výtisků do komisního
prodeje?

Korpulentní Alice, obrýlená, blond,
chytrá obchodnická očka pod vykresleným
obočím, mrkne na věc. Povídky? Od ne-
známého autora? Bere pět kousků. Ty můj
světe! Napsal bych řádný dodací list, ale
kde? Všude leží knihy... na stolech, na po-
dlaze, v pootevřených skříních i na nich...
Nakonec položím kufřík na Dějiny umění
(José Pijoan), devátý díl, vydal Odeon, prý
už zase funguje... Mám po ruce pomůcky,
propisku, razítečko, datumku. Odcházím
pozpátku jako při audienci.

V Teplicích jsem zašel se svým těžkým
kufříkem do prodejny, která mi připomí-
nala dávný podnik paní Khodlové - šero,
dřevěné staré regály, napůl antikvariát,
napůl knihkupectví. Prodavačka mne
uvedla dozadu. Pan šéf přijde hned. Místo
dveří závěs zhotovený z koberce, jakási

úřadovna a sklad současně, biedermaie-
rovský stolek, dvě židle s hedvábným pol-
strováním, křeslo v tomtéž stylu. Pan knih-
kupec - prošedivělý, hubený, nahrbený,
s opravdovým cvikrem - nabídl mi židli!
Jediný ze třiceti knihkupců, které jsem do
té doby oslovil!

Podali jsme si ruce. Vysvětluji účel své
návštěvy. Trpělivě naslouchal. Vzal do ruky
knihu, o které jsem mluvil, a prohlížel si
obálku. Chvilku studoval tiráž. Otevřel
namátkou výtisk někde uprostřed a začetl
se do jedné z povídek. Pak zavrtěl hlavou:
ne, nemohu, povídá, nemám místo.
Rozhlédněte se, můj pane. Knihy, knihy...
nikdo nic nekupuje, nikdo nic nečte.
Mládež... čumějí na obrazovky. Dospělí...
nezaměstnaní a zbohatlíci - ti nepotřebu-
jou číst... Literatura je vepsí, pane.
Kulturní holocaust... 

Sklapl jsem nabídkové zavazadlo.
Doprovodím vás, řekl šéf, ukážu vám,
kudy k nádraží. Šli jsme až na roh ulice.
Tady se už vyznám, řekl jsem, jde se přes
park a doleva.

„Povězte mi, příteli,“ řekl starý obchod-
ník s knihami, „proč to děláte?“ 

Chvilku jsem přemýšlel. Proč píšu? Pro
peníze? Určitě nikoliv. Z ješitnosti?
Nemám to zapotřebí. Když napsané někde
otisknou, povzbudí mě to? Ano. Připadám
si v tu chvíli jako trosečník, který našel na
břehu prázdnou láhev, v písku tužku a za
prvními dunami březový háj - odloupnu
kus kůry, napíši o sobě zprávu, zastrčím do
láhve, zbývá pryskyřicí láhev zašpuntovat
a ze skály při odlivu velkým obloukem
hodit...

Cožpak mohu tomu dobrému muži
takhle odpovědět? Řekl jsem - nevím -
a nechal ho na rohu ulice stát samotného.



Šalmaj12

Jsem západočeský autor. Můžu jít ještě
dál: Jsem plzeňský autor. A budu jím nej-
spíš do doby, až se ve středních letech
finálně odstěhuju do okrajové a poklidné
čtvrti nějakého architektonicky zajímavé-
ho evropského či asijského velkoměsta.
Můžu v současnosti bydlet kdekoli, přesto
zásluhu na tom, že stále zůstávám plzeň-
ským autorem, má žena usilující s nej-
větší pravděpodobností o to, aby v ní
okolí vidělo ojedinělou literární kvočnu.

(Povšimli si někdy ti z vás, kteří mají tu
čest, onoho sugestivního razítka na star-
ších obálkách Ason-klubu? To abych
uvedl jeden z mnoha důkazů.) Ona po-
zoruhodná vdaná dáma (skoro jako bych
slovem vdaná vkládal do větičky nahořklé
bohužel) nejraději nosí volné, vlající
blůzky a splývavé, pochopitelně neprů-
hledné pavučiny, jež dodávají jejímu oso-
bitému půvabu eleganci, šarm a podtrhují
zdání enigmatické větrnosti, která však

M
ila

n 
Še

di
vý

O kvočně, středních letech, 

Teigovi
razítkách, 

a kopytech bez talentu
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rozhodně zdáním není (zdání klame).
Poznali jste o kom mluvím? Jsem si sto-
procentně jistý. Ano, o Heleně Šlesinge-
rové.

Přiznám se, že než jsem začal v Plzni
studovat, intenzivně jsem snil o společen-
ství, jakým byl v posledních dvacátých
letech Devětsil. V něčem takovém být,
skutečně existovat, tvořit, moci diskuto-
vat; bim bác buch - podílet se na takové
činnosti! Jak správně tušíte, ten sen se mi
splnil v kulaté úplnosti. Lokalizace je
ovšem jiná. Místo kavárny Slavie restau-
race U Malina, kterou po dvouletí nebo
tříletí vystřídá kulturní kavárna Jabloň.
A také Teige; surreálně se zjevující v podo-
bě ženy (ty přísnější čtoucí, nechť mi od-
pustíš). V Ason-klubu jsou ale také dvě sí-
ly, jako je měl i Devětsil: dostředivá - to je
stmelující aktivní jádro; jádro kutající,
podílející se, kolem něhož je však spousta
hlušiny, což je již síla druhá, odstředivá
(Helenka sdružuje v některých chvílích až
devadesát klubových členů!). Ten, kdo by
s mou skupinovou zkušeností zkoušel číst
někdejší oranžový sborník Devětsilu
z roku 1922, uvidí v určitých bodech
podobnost. Vzdálenou a historicky pod-
míněnou, nicméně přece jen podobnost.
Ať je tedy touto smělou, snad ne přemrště-
nou paralelou podtržena důležitost onoho
obrýleného Teiga s ňadry. 

Můžu svědomitě potvrdit, že vedle této
naší křehké estetičky i to největší kopyto
bez talentu zraje v citlivé, senzitivní a krá-
symilovné kopyto bez talentu. Sledujete tu
proměnu? I když žertem zlehčuji, co bych
na tomto místě říkal pateticky, má to prav-
divost. Dělá-li třebas jen tohle, jde o práci
mnohem důležitější, než kdyby z onoho
symbolicky nakřáplého vajíčka na razít-

kách vypiplala dvacet Nezvalů. Ti ať si
dozrají sami. Tak i každý.

Ovšem  kapitální balvan, jakým je celý
provozní frmol kolem sdružení, vrhá
i méně šťastný stín. Musíme si uvědomit,
že tato dnešní její role je pouze rolí dru-
hou, přejatou. Vždyť nejprvněji byla bás-
nířkou! Ty, čtenáři, který po více jak deseti
letech snad zvolna zapomínáš, uvědom si,
že i na tomto poli je Helenka pořád ještě
nejúspěšnější autorkou svého převážně
básnického sdružení, které založila. Jejím
dvěma poetickým opusům Plavení hříbá-
tek a popřevratové sbírce Velbloud v kupce
sena může co do počtu konkurovat dosud
pouze mladý básník Martin Šimek. To by
si měl uvědomit každý nezavedený autor,
který s ní přichází do styku a který v ní 
uvykl vidět  „jen“ organizátorku, porad-
kyni, porotkyni na soutěžích, posléze
i o málo starší kamarádku (což zpropade-
ně není málo). Nuže ten ať si k těmto jejím
metamorfózám přibere další, v níž se mu
známá tvář okouzlujícím způsobem zjeví
jinak. Být vedoucím sdružení, přijímal
bych nové členy na základě toho, jestli si
přečetli z této její tvorby, zapomínané
i samotnou autorkou! Nuže tedy hurá na
ni! A ty, Helenko, majíc od sebe a svého
psaní vzácný odstup, se toho davu sebekri-
ticky nelekej. Vždyť dávno platí pouze na
papíře ta slova komunikační nejistoty:
„Jak se MĚ bojí, / když je vyzývám / pohle-
dem do asfaltu. / Generace / mladá.“ Má
být snad mezi tím „MĚ“ a „mladá“ nějaká
vzájemná antitetičnost, polarita? Ubezpe-
čuji tě, že ani v nejmenším, protože obojí
je stále víc a víc totožné. Věřím, že ty to po
jedenácti letech od publikování uvedených
veršů (jak ten čas přece jen letí) cítíš stej-
ně. Ciť. Opravdu.
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Představte si, co mě potkalo. Narodila se
mi dvojčátka. Tedy vnoučátka. To podotý-
kám, aby nedošlo k nějakému nedorozu-
mění. Je to kluk a holka. Vlastně holka
a kluk. Musím přece prokázat své slušné
vychování a dát přednost ženě. Blíže
určeno je to Věrka a Jirka. Slušnosti jsem
učinil zadost, tak teď už uvedu na prvém
místě  zase kluka. Jsou vám ti človíčkové
mrňaví jako malé děti a při narození měli
dohromady  netto šest kilogramů. Prý
přišli (tedy Jirka a Věrka, a protože je tam
zastoupen chlap, píši měkké „i“ - aby bylo
jasno) na svět jen tak, nazí, ale já jsem si je
představoval už slušně oblečené. Dlouho
jsem se těšil, až přijdou na svět, a celá léta
jsem se v duchu viděl, jak zdárně zdolávám
jízdu při řízení kočárku. Až teď jsem za-
váhal, jestli při své dospělosti zvládnu ten
široký kočár pro dvě osoby. Na stará kole-
na musím sportovat a trénovat, abych měl

na to dost sil. Také však docházím k závě-
ru, že konečně  musím začít používat
i svou moudrost, které se mi v mládí ne-
dostávalo. Chci mladou generaci dobře vy-
chovávat, a tak jsem vydumal oboustranně
užitečný plán. Už v mládí jsem byl naučen
plánovat, teď k tomu konečně přidám
i svou žádoucí moudrost. Můj závěr spočí-
vá v tom, že s výchovou musím začít včas
a důsledně. Kdybych nebyl od mládí
důsledný,  mám podezření, že bych byl
dnes retardovaný. Všechno podle mého
(možná nepodstatného názoru) dobře
dopadlo a poučen svým příkladem to chci
vnoučatům taky dopřát. Mám už i konkrét-
ní plán, jak je povedu k úctě ke stáří, tedy
k dědovi, což znamená samozřejmě ke
mně. Jenom čekám, až začnou chodit
a vnímat má poučná a nabádavá slova
(doufám, že umějí česky, jenom to zatím
nedovedou artikulovat), a pak jim s tím

Česání

j a b l
e

k
Bohumil Jirásek
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nejlepším  výchovným úmyslem řeknu: Vy
chásko líná, takhle byste nechali dřít sta-
rého člověka a s klidem se na to dívali?
(Vidíte, i podle toho „i“ je patrné, že s nimi
jednám jako se sobě rovnými, tedy jako
s dospěláky). Tak hybaj dolů z kočáru,
lenoši, budete kočár tlačit vy a já se jako
starší (ne starý) povezu. To je přece sluš-
nost, dát starší generaci přednost a vyjád-
řit jí tak zaslouženou nepovinně povinnou
úctu. V duchu už vychutnávám tu slast,
jak se vezu a hodné dětičky  poslušně tlačí
kočár. A bude zase jedna generace vycho-
vaná. Nevím však, jestli budu dosti důsled-
ný. Mám je moc rád a z lásky  člověk roz-
mazluje. Doufám, že na to výchovné pů-
sobení budu mít více času, než jsem měl na
své děti. Až se divím,  že vyrostly bez mého
důraznějšího systematického dohledu,
způsobeného nedostatkem času při mém
pracovně budovatelském nasazení a vynu-
cované aktivitě mimorodinné, navzdory
tomu, že i tenkrát byla údajně rodina zá-
kladem společnosti, ve slušné lidi. Musel
jsem to říci komplikovaně, protože i doba
byla komplikovaná. Budu tedy raději svá
vnoučata  rozmazlovat a dohánět to, co
jsem nestačil u svých dětí. A má prý to tak
být a já s tím souhlasím. Rodiče mají být
důslední a nároční, a prarodiče mohou
rozmazlovat, aby z toho měla radost vnou-
čata i prarodiče, tedy babičky a především
dědečkové. 

Jak ten čas letí, je tu září, a představte si,
těm capartům je už tři čtvrtě roku. Moje
náročná předsevzetí nevycházejí, a je to
dobře, protože má předsevzetí často
pokulhávala za skutečností, a kdybych je
chtěl  s velkým zpožděním realizovat, tak
bych byl asi smutný při představě, že by
mě hodná vnoučata chtěla  vozit  v kočárku

jako na nějakém invalidním vozíku. Pryč
s takovými ošklivými představami. Vždyť
se raději vžívám do  situace, že jsem jura
a jurou zůstanu. Ať mám taky z něčeho ra-
dost, i kdyby to bylo jen šálení. 

Je tedy září. Na zahradě si přistavím že-
břík k jabloni a vnoučatům natrhám ta nej-
krásnější jablka. Jsou nádherně vybarvená,
slunce na nich vymalovalo tolik barev, nej-
více  odstínů červené,  žluté a zlatavé, sto-
jím na žebříku, prohlížím tu krásu a těším
se, že snad se bude líbit i mým vnoučatům
a budou ji umět s pochopením ode mne
přijmout. Omamná vůně právě utržených
jablek mi letí kolem hlavy a rozeznívá se
v mém nose, ano rozeznívá, cítím ji jako
hudbu a tu hudbu podmalovává  zpěv ptá-
ků v koruně stromu nade mnou. Žebřík ne-
sahá ani k vrcholu koruny stromu, ale já
mám pocit, že sahám až na nebe. Rozhr-
nuji mraky a modř nebes mi vstupuje do
očí. Slunce mi pohladilo dlaně, v nichž
držím ta nejkrásnější jablka, a já ten
okamžik života vnímám jako pocit štěstí.
Dávno už vím, že štěstí nedoprovází člově-
ka stále, že není totožné s délkou života.
To bychom pak ani nevěděli, co je to štěstí.
Ale když vstoupí do života po troškách
a jen někdy, pak je umíme pochopit a pro-
žít. Navzdory všemu mě  štěstí potkalo
v životě několikrát. Dík za ten dar. Je září
a ta vonící jablka mi tak omamně připo-
mněla, že žiji a že jsem zase navzdory vše-
mu šťastný.

Až se setmí, budu dál pátrat po úsměvu
svých vnoučat a budu odhánět dechem
vánku jejich případný  pláč a vábit na jejich
tváře úsměvy a  radost . 

Až se setmí, na žebřík už nepolezu, 
stoupnu si na zahradě mezi jabloněmi na
špičky a budu česat z nebe hvězdy.
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Je to hustý!
V řídkém světě rodinného života, který

je tak plnohodnotný, jsem zavítal na kon-
ferenci pozitivní společnosti. Hlavní refe-
rát přednesl přední občan. Za všechno
vděčí především dokonalé image a dělené
stravě. Je třeba hledět dál, je třeba více vní-
mat, jaké potřeby lze uspokojit na úkor
druhých. Je třeba mít v pořádku čisté 
a upravené ruce. Usmívat se na všechny,
zejména pak na oběti. Jediným problémem
zůstává, že negativních lidí ubývá. Není
snadné, abychom se vyrovnali s touto
vážnou situací. Mohlo by to dojít tak dale-
ko, že všichni budou pozitivní. Závěrem
svého projevu vyjádřil přesvědčení, že naši
pozitivní společnost si rozvrátit nenechá-
me a že nějací negativisté se přece jen ob-
jeví a označí. Důležité je zůstat pozitivní.
Moje dcera, kterou jsem vzal s sebou,
nadšeně tleská a volá: „To je hustý!“

Můj nesmělý pokrok
Mladý konzervativní darebák

se určitě jednou napraví.
Až získá za své hříchy vše, po čem toužil 

- palác, moc a slávu, 
dobrotivě nabídne talíř polévky

starci v posledním tažení.
Prý je to tak všechno odnepaměti.

A kdo se protiví… staví se proti řádu světa.
Ach, kroky naše…, naše pokroky!

Pokrytecky chvalořečené „matky Terezy“
nevědouce

násobí pocty pro všechny nehodné.
Naše umírající víra

má ještě své jasnozřivé chvíle
a tehdy mocně cítíme,

jak milostivá lidská vzájemnost
a blízkost Jeho

je naším pravým životem.
Odpouštím Ti,

mladý konzervativní darebáku.

Před výstřelem
na startu mladého stáří

směji se na sklenku.
Už mě nic neděsí.

Mám věrnou milenku
v posteli vlastní lenosti.

Energií vysavač
brouká přátelsky

na začátku 21. století.
Komu je shůry dáno?

Kdo v apatyce nakoupí?
V apatii prohloupím.

hustý!

Vladimír Babnič
Je

 to
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Z polských dramatiků se od devadesá-
tých let 20. století na českých a morav-
ských scénách častěji objevoval Sławomir
Mroźek se svým Tangem, tvůrce polského
absurdního dramatu, jehož hry mají pro
inovaci dramatické poetiky v národní kul-
tuře obdobný význam jako tvorba Václava
Havla v dramatice české. Není však časté
a obvyklé, aby byli v jednom městě paralel-
ně uváděni tři polští dramatičtí autoři, jako
tomu bylo v Plzni v letech 2001 až 2003,
kdy se plzeňskému publiku nabízela
Gombrowiczova Yvonna, princezna bur-
gundánská, Kownacké pohádka O strašli-
vém drakovi, princezně a ševcovi a Toma-
szukův Doktor Felix aneb Smrt kmotřička.
Přestože jde o dramata s výrazně odlišnou
poetikou, ve všech případech šlo o šťastný
dramaturgický počin, který stojí za zazna-
menání. 

Vedle Sławomira Mroźka a Stanisława
I. Witkiewicze je polským moderním dra-
matikem světového významu Witold
Gombrowicz. Jeho hry jsou uváděny doma
i  v zahraničí - tam je to především drama
Iwona, księźniczka Burgunda. Stejně jako
později Mroźek byl i starší Gombrowicz
ovlivněn životní a uměleckou zkušeností
francouzskou. Koncem 20. let studoval
v Paříži a tam na něho silně zapůsobilo
Artaudovo Divadlo krutosti, poznamenané

expresionismem a surrealismem, ukazující
člověka bez kabátu sociálních zvyklostí
a tabu,  v dramatických obrazech bez tra-
diční logické výstavby příběhu.

Po návratu do vlasti Gombrowicz
dokončil v roce 1935 své první drama -
Yvonnu, princeznu burgundánskou, dra-
ma, v němž  příběh ustoupil expresi situací
a emblematičnosti postav. Snad proto
tradičně orientovaná dramaturgie pol-
ských divadel neměla o hru zájem; autor ji
později vydal vlastním nákladem, premiéry
ve varšavském Theatru Dramatycznym se
dočkala až v roce 1959. 

Hra se lokalizací příběhu do fantastické
země hlásí jak k pohádce, tak k žánru fan-
tastického cestopisu, jehož hlavní funkcí
bylo kritikou poměrů ve smyšlené zemi
upozornit na zlořády ve společnosti do-
mácí. Krutý příběh Yvonny ukazuje pod-
mínky zhoubného bujení moci obrazem
lidského nitra. Jde o grotesku s výrazným
tragickým pólem, s filozofickým půdory-
sem a ambicemi provokovat divákovy úva-
hy a soudy. Autor na jedné straně postavou
Yvonny demonstruje tragično manipulova-
telnosti a amorfnosti osobnosti a to, jak ty-
to vlastnosti vzbuzují u ostatních touhu ji
ovládat a modelovat podle vlastních před-
stav. Na straně druhé zobrazuje důsledky
svobodného gesta, bezohledného ke spole-

O princezně
a o smrti

Ladislava 

Lederbuchová
Ohlédnutí za plzeňskou 

inscenací hry polského 

dramatika W. Gombrowicze
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čenským konvencím (princ se s ošklivou
a společensky bezvýznamnou Yvonnou
ožení proti vůli královských rodičů a dvo-
ra, ale také proti  obecnému vkusu). Svou
pasivitou a netečností, které negují i tzv.
dobré způsoby, se princezna vymaňuje ze
sociálních zvyklostí, existuje mimo ně, je
svobodná, ale rozšiřuje tak prostor pro
agresivní mocenské chování lidí kolem
sebe. Stává se prizmatem, v jehož světle
lidé pozbývají nejen společenské slušnosti,
ale i humánnosti a soucitu, jsou vražedně
cyničtí. Princezna je nakonec svým man-
želem opravdu zavražděna - jednak na
důkaz jeho absolutní moci (a absolutní
svobody!), jednak proto, aby přestala být
ztělesněným a tím nepříjemně se připomí-
najícím cynismem druhých. Autorovo zo-
brazení vztahu svobody a konvence, svo-
body a moci, submisivnosti a agrese pro-
vokuje divadelníky k interpretační estetic-
ké aktualizaci v jakékoli době a jakékoli
společnosti.
Česká divadelní publicistika poslední

doby přinášela informace o inscenacích
Yvonny na zahraničních scénách nebo fes-
tivalech. O. Hučín referoval o představení
krakovského divadla Teatr Stary v režii
Grzegorze Jarzyny alias Horsta Leszczu-
ka,(1) o témž nastudování informuje T. Ku-
bikowski v kontextu dalších režisérových
děl na polských scénách(2) a S. Šimková
hodnotí uvedení Yvonny v Paříži v překla-
du a režii Y. Beaunesna.(3)

Specifickou významovost s posílenou
sociální, respektive politickou funkcí
získaly inscenace dramatu  v Českosloven-
sku v době komunistického režimu.
Začátkem 70. let, v době tzv. normalizace,
uvedlo Yvonnu v překladu Jaroslava
Simonidese Činoherní studio v Ústí nad

Labem v režii Jaroslava Chundely a kon-
cem 80. let plzeňský amatérský soubor
Dialog. V Plzni inscenaci režijně vedl pro-
fesionální herec a režisér Václav Beránek.
Premiéra v lednu 1988 se setkala s klad-
ným ohlasem nejen v okruhu příznivců
Dialogu, ale i v širší divácké obci a také
u kritiky v regionálním tisku.(4)

Po třinácti letech, v r. 2001, se Yvonna,
princezna burgundánská v Plzni objevila
znovu - na scéně Divadla Josefa Kajetána
Tyla. Dramaturgyně Marie Caltová vybrala
Gombrowiczovu tragikomickou Yvonnu
jako pendant ke komediálním žánrům
(v Plzni se tenkrát mj. hrály veselohry
plzeňského komediálního dramatika
Antonína Procházky) a k tehdy uváděným
tragédiím Shakespearovým. Optimálním
řešením pro scénickou realizaci Gombro-
wiczova dramatu bylo pozvání pražského
dramatika a režiséra Ladislava Smočka,
který je duchovně spřízněn s poetikou ab-
surdního dramatu a jeho existenciálního
smyslu.(5)

Ve Smočkově režijní koncepci vzniklo
představení, v kterém cynismus postav,
vynikajícím způsobem ztvárněných
(Yvonnu jako němou roli mimickým způ-
sobem skvěle zvládla Klára Kovaříková,
prince Filipa hrál Martin Stránský), se
dotýkal samé dřeně divákova svědomí
a bral útokem bezcitnost a krutou zvůli
těch, jejichž absolutní svoboda je mocen-
sky zaštítěna. Gombrowiczův text zněl na
scéně Karla Glogra, v prostoru vymeze-
ném krychlí stěn, se schodištěm jako úni-
kovou prolukou. Postmodernisticky pojaté
kostýmy Šárky Hejnové byly vskutku ex-
travagantní - nevýrazná, šedá, až ztrácející
se Yvonna, ve své nenápadnosti nápadná
jen svou vybočující ošklivostí, versus
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barevná agresivita dvora v róbách s plas-
tovými a kovovými doplňky. Kostýmy,
i díky materiálům s kovovým leskem,
dokázaly z postav mocných učinit nelidská
monstra.

Plzeňskou inscenaci doprovázel vzorně
vypravený průvodce, jehož autorkou je
Marie Caltová. V tomto „programu“ uvádí
kromě informací o inscenátorech stručnou
Gombrowiczovu biografii, výběrovou bi-
bliografii a charakteristiku jeho dramatic-
ké tvorby, zamýšlí se nad poetikou jeho
her. Výtvarně zajímavý průvodce (obsahu-
je fotodokumentaci plzeňské inscenace)
nabízí divákovi také stále aktuální Gom-
browiczovy úvahy a sentence.

Představení mělo zasloužený úspěch -
jak u divácké obce, tak u kritiky.(6) Smoč-
kovo provokativní pojetí hry počítalo s di-

vákem, který  dokáže integrovat hodnoto-
vě rozvolněný  obraz mravním imperati-
vem svého svědomí. Hra měla v plzeňském
provedení silný katarzní účin: Gombrowi-
czův text a jeho vynikající scénická reali-
zace straní lidské schopnosti neakceptovat
flegmatickou rezignaci (ztělesněnou Yvo-
nnou), ale ještě naléhavěji vyzývá k odmít-
nutí cynismu, duchovní a mocenské tyra-
nie (ztělesněné postavami burgundánské-
ho dvora). Plzeňské publikum udrželo di-
vácky náročné představení na scéně Diva-
dla Josefa Kajetána Tyla po dvě sezóny.

Souběžně s Yvonnou se v Plzni objevila
na scéně jiná princezna, která také byla
ohrožena na životě, a o smrti se hrálo i do
třetice, a to v Divadle Alfa. Těmto polským
hrám nejen pro děti bude Plž věnovat po-
zornost v některém z dalších čísel.

Poznámky

1. O. Hučín hodnotí uvedení hry v nastudování G. Jarzyny na slovenském festivalu Divadelní Nitra´98 (Ostrov, spíše
však křižovatka. Svět a divadlo, 9, 1998, č. 6. s. 48–57) jako kruté podobenství iniciačního obřadu - krásnou a psy-
chicky nederformovanou princeznu princ zavraždí, aby se vřadil do nemravnosti dvorského světa zničením toho, co jej
přesahuje a co by prince v postavení manžela Yvonny  z tohoto světa vylučovalo. Dramaturgickou a režijní interpretaci
kritik vidí jako simplifikaci Gombrowiczova textu.

2. Polský divadelní kritik T. Kubikowski vidí Jarzynovu Yvonnu jako mistrovské dílo (Supernova. Svět a divadlo, 10,
1999, č. 6. s. 124–132), včetně proměny zjevu princezny (na rozdíl od Gombrowiczovy je krásná a duchaplná) a posí-
lené sociální fukce (princezna je symbolem přirozeného ženství, je pohroužena do své intimity, je však nucena čelit
politickému životu s veškerou jeho krutostí). Konstatuje, že postavy a situace mají ikonografický ráz, to hodnotí pozi-
tivně, ale obdobně jako Hučín režisérovi vytýká, že místy necitlivě zasáhl do textu - že některé scény jsou realizovány
proti významu Gombrowiczova textu.

3. V článku Ako chutí inakosť alebo Cudzinci v Paríži (Svět a divadlo, 10, 1999, č. 3, s. 82–90) píše slovenská kritička
o inscenaci Y. Beaunesna (aniž říká, které divadlo ji uvedlo). Francouzský režisér ve vlastním překladu a dramaturgii
pojal hru jako střet polarit naše - cizí, se zřejmým záměrem aktualizovat  významy Gombrowiczova textu jako politi-
kum v zemi, v níž se řeší problémy soužití s cizími etniky.

4. Viktor Viktora (Podobenství o princezně. Pravda, 69, 1988, č. 10, 14. 1. 1988, s. 5) hodnotil hru jako tragikomické
podobenství osobních komplexů, které odraženy v zrcadle Yvonniny postavy se vracejí jako drtivější a jsou příčinou
nenávisti k „zrcadlu“.

5. Jde o autora vynikající absurdní grotesky Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, kterou i v 80. a 90. letech
20. století uváděl s obrovským úspěchem pražský Činoherní klub. L. Smoček je mj. laureátem prestižní Ceny Thalie
za celoživotní přínos českému divadlu, kterou mu udělila Česká herecká asociace za rok 2003.

6. Viktor Viktora (Avantgarda se potkala s postmodernou. Plzeňský deník, 10, 2001, č. 121, 25. 5. 2001, s. 26) oce-
ňuje nejen výborné herecké výkony, zvláště Josefa Nechutného v roli hofmistra. Smočkovu inscenaci celkově hodnotí
jako esteticky funkční setkání dědictví avantgardy (režisérsky přesné čtení textu, kubisticky pojatá scéna) s postmo-
dernismem (herecké a kostýmní ztvárnění), jehož výsledek v souznění s relativizací hodnot, typickou pro naši dobu,
žádnou hodnotu nenalézá.
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Ticho zpívající
Mluvili.

Zajíkavě.
Bez melodie a na přeskáčku.

S přesmyčkou na důraz.
Chvatně. Spíše jednorázově.

Dnes je hezky.
Ano.

Přijdete zase zítra?
Snad. A vy?

Rád.
Jen aby -

Aby zůstalo tak -
Nebo -
Ano -

Pak umlkli.
Takové krásné ticho

zašimralo je
u ucha stéblo.

Takové krásné ticho
zalykal se vítr.

Takové krásné ticho
zašuměl strom.

Takové krásné ticho
zabzučel medulák.

Takové krásné ticho
zazpíval pták.

Takové krásné ticho
dobíral si je druhý.

Takové krásné ticho
opakovaly jejich oči.
Takové krásné ticho
zazpívaly jejich ruce.
Takové krásné ticho
vykreslily jejich rty.

Potom to ticho
na jednom místě
současně políbili.

Pak to ticho násobili
vykrouženými rty.

Bylo to poprvé.
V takovém krásném

zpívajícím tichu.

Takové 
krásné 

ticho

Božena 

Rybářová



Vetřelec Plže 21

Dívej se, dívej
Ten dívčí stín v ohybu chodby

dnes večer čeká stísněně
a kolik touží, tolik se i bojí -

jak tenkrát tlouklo srdce mé!

Dívej se, dívej skrze hvězdy,
dívej se bláhovostí let -

jak zavoněly růže u katedry,
vyzul se dětský střevíček.

Anděl sám o tebe se bojí -
děvčátko jak ty na pohled -

dej si mé pírko do peruti svojí
a pak si, holubičko, leť.

Vidím ji spěchat v nepokoji,
hnědý cop během rozevlát,

vidím ji, něžnou jako pod závoji
v ohybu chodby tiše stát.

Už z růží opadaly plátky -
proč, srdce, se ti plakat chce?

Chtělo bych tolik, tolik jíti zpátky,
čas drží dveře zamčené.

Stín stojí tiše - mládí něha -
je to zasněná dívčina,

hravý motýl jí u ramene sedá,
anděl jí růži připíná.

Dívej se, dívej skrze hvězdy,
dívej se bláhovostí let,

jak zavoněly růže u katedry,
jak průzračný byl dívčí svět.

Korálky
Co svítí na tvém hrdle, milá?

Růžová, zelená a bílá.
Červená s žlutou žhne do dálky.
Že jsou to jen drobné korálky,

které ti láska zavěsila?

Žlutá je zlatý pantoflíček,
víš, co šel s námi za svítání.

K naději zelená má klíček
a růžová ten k zulíbání.

Modrá je naše vzpomínání.
Červená šípek z růže v stráni.

Ale ten často růže raní
pro usmání i neusmání.

Bílá je znamením dohody,
křídel, praporů a holubic.

Spočítej ty bílé jahody,
na šňůrku času jich navleč víc.

Navlékej korálků víc a víc,
pestrých i těch barvy holubic -

však neztrať ten modrý korálek,
i když se zadíváš do dálek.

Korálky svítí, hoří do tmy.
Budou nás jednou hřát do zimy.

Kdybys tím modrým pohrdla,
šňůrečka by se přetrhla -

z korálků nezbyl by jediný.
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Když vyšel Školák Kája Mařík (1926),
bylo mé babičce devatenáct (až o moc
později mi z něj četla), pisatelce tohoto
bestselleru o dvacet roků víc. Narodila se
jako Marie Černá (1887-1934) v Mníšku
pod Brdy, jejž ve svém cyklu později pře-
zvala na Lážov. Sebe v něm  vykreslila jako
slečnu řídící, ale v souvislosti s autorkou
upozorněme i na částečně autobiografický
román Blanka zahradníkova (1928).

„Kájova“ autorka byla dcerou řídícího
z Mníšku Augustina Černého, bigotního
katolíka. I to se mělo odrazit na duchu je-
jích děl. Obecnou školu vychodila u otce,
ale na měšťanku už jezdila do Dobříše.
Následovala Vyšší dívčí v Praze a učitelský
ústav v Českých Budějovicích. Sotva ale
slečna Černá v devatenácti odmaturovala
a vrátila se do Mníšku, vdala se za místní-
ho učitele Viléma Wagnera. Sama pak uči-
la hudbu, vedla pěvecký sbor a hrávala
v kostele na varhany jako její otec, který
byl také ředitelem kůru (i tahle funkce poté
dceru čekala). Manželství se záhy rozpad-
lo, dodává legenda. Ve skutečnosti se ale ti
dva rozvedli až po čtrnácti letech (1920),
Marie pak žila se synem u rodičů, a když
dostal otec penzi, odstěhovali se na faru,

kde se stala hospodyní svého přítele Fran-
tiška Rause. Ráda mu vedla domácnost,
ale o zaměstnání v pravém slova smyslu
nešlo. Pravděpodobně na farářův popud
začala tehdy psát. 

Románem Pozdě (1924) debutovala
Wagnerová opravdu dost pozdě, až ve
37 letech. Roku 1926 následovala knížka
K. Dariš. Jenže to už se autorka našla jin-
de. Ve vzpomínkách na mládí. Mějme na
paměti, že mudrující Kája z hájovny sice
nese i rysy autorčina syna Viléma, nicméně
autorka sama těžila hlavně ze vzpomínek
na 90. léta 19. století. A jistěže idealizova-
la. Ale zase ne tolik, vždyť její dětství bylo
opravdu harmonické a šťastné. V lesích
prolítané. A tak dala stesku podobu idyly.

Je zajímavé, že zpočátku psala i na ruby
starých úmrtních oznámení. Na okraje
novin. Na sáčky od mouky. Farář Raus její
klikyháky přepisoval a odesílal do Občan-
ské tiskárny v Brně. Nebýt něj... Wagne-
rová se až do smrti důsledně kryla pseudo-
nymem F. Háj, později Felix Háj. Proč
vlastně? Zřejmě ji inspirovala starší „kole-
gyně“ Anna Lauermannová-Mikschová
(1852-1932) stojící v čele známého praž-
ského literárního salonu (od 1880). Také

Ivo Fencl

Felix Háj
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ona publikovala výhradně pod mužským
pseudonymem Felix Téver (Šťastná Tibe-
ra), ale Wagnerová na rozdíl od ní nikdy
neprodělala žádný ozdravný pobyt v Itálii
a štěstím se jí staly jen „zelení brdští há-
jové“. Také Lauermannová protrpěla
milostnou deziluzi a rozpad manželství
po 11 letech. Wagnerová parafovala jako
Háj dokonce i odpovědi čtenářům a při je-
jich formulování se vžívala do mužského
cítění. Až to připomíná Mayovo pověstné
ztotožňování se s Old Shatterhandem.
Avšak Hájovo dílo představuje odvrácenou
stranu této mince a doplněk mayovek
v oblasti sentimentálního čtiva.

Literární historička Dagmar Mocná
uvádí ve studii Autorka pohlcená postavou
(1996) nejpravděpodobnější literární in-
spirace Wagnerové: jde hlavně o dílo
Růženy Svobodové (1868-1920) Pokojný
dům (1917), kde najdeme hned dva mu-
drující hochy, také z myslivny. Pak je tu
známý Pepánek nezdara (1907-1921, 4 dí-
ly) Franty Župana (1858-1929) - situova-
ný na Podbrdsko - a Mocná zmiňuje i titul
Dva haranti od Fringilly. To je „červená
knihovna“ o dětské lásce hocha a dívky
a náhodou (?) vyšla v témže roce jako
první díl Káji Maříka. Šlo však o vědomou
parafrázi Hýty a Batula (1876, česky po-
prvé 1890 jako Helenina drůbež) od Ame-
ričana Johna Habbertona (1842-1921).
Sám bych připomněl i klasickou sérii
Richmal Cromptonové (1890-1969)
o Jirkovi (v originále William), jíž vyšlo od
roku 1922 skoro čtyřicet svazků. Jde sice
o trochu jiný typ klučiny než Kája, nicmé-
ně i u Cromptonové cítím zvláštní stylizaci
ženy do mužského vidění světa. A v příbě-
hu  nazvaném Jirka zaskakuje se hoch
setká se spisovatelem Monktonem Graha-
mem, autorem kultovních knížek „o Petří-
kovi“, které podepisuje „Petříkova mamin-

ka“. Také on odpovídá čtenářkám přímo
za hocha, tj. kulatým dětským písmem.
Ale pozor! Žádné opisování. První české
vydání Jirkových příběhů spadá až do let
1935-1940. Podobně tak i moravská série
o Gabře a Málince, povedených dcereč-
kách, byla Amálií Kutinovou (1898-1965)
odstartována až roku 1935. 

Druhou část své ságy vydala Marie
Wagnerová hned v roce 1927, a právě tyto
svazky se staly vzorem pro ostatní a brd-
skou výšinou, jíž už autorka nikdy nedo-
sáhla. Základní trilogii Školák Kája Mařík
(1926-1927) zato rychle přepracovala
a pod titulem Kája Mařík ji výhodně pro-
dala renomovanému nakladatelství Kvas-
nička a Hampl v Praze. Nelenila a pokra-
čovala knihami o Kájově dospělosti. Roku
1931 ukončila základ svého opusu sedmou
částí, a ta už začíná narozením „malého
Káji“. Jenže dělení svazků berme raději jen
jako pomocné vodítko, nejde tu o román
v pravém slova smyslu. Ne, nehledejme
fabuli. Zato ciťme čistou, z Brd bublající
říčku příhod. Ta přešplíchává po kamén-
cích z knihy do knihy bez jakékoli řádné
struktury a koncepce,  jen aby léčila svou
tvůrkyni. Často jde o tak volný řetízek epi-
zod, že konzistentní filmový scénář dodnes
zůstává nerozlousknutým oříškem.

Pak Wagnerová, podnícena pražským
nakladatelem, znovu sáhla do dětství už
dospělého Káji a v roce 1932 dosáhla triem
svazků Kájovy nejmilejší pohádky (které
mu a Zdeně v zimě čítala paní řídící),
Kájovy prázdniny a Kájovy děti dílu desá-
tého. A po dvou letech vydala svazky Kájo-
vo mládí, Kájovy radosti a trampoty a Ká-
jova dobrodružství od posvícení do jara
(vše roku 1934), takže měla na trhu knih
třináct. Ale dokázala by pokračovat třeba
až do let čtyřicátých či sedmdesátých? Toť
otázka. Na trhu uspěla až neuvěřitelně. 
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I u dobové kritiky! První čtyři díly líčící
Kájovy osudy do konce prvního roku studií
v Praze vyšly jen za autorčina života sedm-
krát a pošťák jí nosil dárky pro Káju až
z USA, ačkoli sama Wagnerová už do smr-
ti neopustila Mníšek ni na den. Následkem
jejího života ve skrytu se objevila  tendence
zvát si na besedy přímo Káju. Ochotnice
Wagnerová se mezitím stala i dramatičkou
a v lednu 1932 měla v Mníšku premiéru je-
jí jediná divadelní hra se zpěvy Kája Mařík
v pohádce.

Ale všechna sláva polní tráva a na ven-
kově zvlášť. Doma nejsme proroky a na
maloměstě už vůbec ne. I pro Wagnerovou
to platilo. V Mníšku cítila nevraživost.
A zdálo se jí, že nepramenila jen z toho, že
je rozvedena a žije s farářem. Spisovateli
a příteli F. X. Svobodovi (1860-1943, též
rodák z Mníšku) psala: „I ve 45 letech by
mi byl odpuštěn nový kožich. Snad i mile-
nec. Nikdy však, že píši.“ Naštěstí ji to
neodradilo a dokázala snít nejen o Kájovi,
takže se v pentalogii rozrostla i Řídících
Márinka (1928-1931), chronologické
vyprávění, které začalo vycházet později
než Kája Mařík a skončilo současně s do-
končením jeho základního kánonu. I Márin-
čin cyklus, byť slabší, byl po roce 1989 re-
editován, ne však už nedětská dílka Wagne-
rové. Ta zůstala v kalendářích 20. let a v ča-
sopisech, mj. Pohádky (1928), které vyšly
i souborně. Dík úspěchu s Kájou obdržela
autorka zakázky od nakladatelů lidové čet-
by a naplnila je rádobyzušlechťujícími,
moralistními romány Lásky světlo a vášně
stín (1927), Přišel život (1928), Než láska
zavolá (1928), Maryčka (1929) či Hanička
Šeborová (1930). „Těžkopádně psané kni-
hy nepoutají ani dějem, ani figurami, a styl
je zcela bezbarvý,“ hodnotí je Mocná, za-
tímco Wagnerová brojí proti dekoltům.
Její bigotnost byla neúnosná už tenkrát,

a to i v klerikálním prostředí.
Roku 1933 zemřel farář Raus. „Byl

mým celým světem. A já jemu,“ napsala.
Citujme nyní z dopisu jejího čtenáře (Naše
rodina 15. 2. 1989): „Jako kluk jsem se
nemohl dočkat pokračování Kájových
příhod a vzpomínám, jak bolestně mě
zarmoutila zpráva, podle níž paní spiso-
vatelka náhle onemocněla, musila se po-
drobit těžké operaci a nemohla dodat další
rukopis. V příštím ročníku pak přišlo sdě-
lení, že po mnohých těžkých útrapách
zemřela ve věku pouhých 47 let.“

Odešla, ano, ale dílo žilo dál. Jen příliš
proklamovaná zbožnost se stala příčinou,
že bylo minulým režimem potlačeno tak,
až se stalo skutečně kultovním. Sám si
smutně vybavuji, jak mě překvapilo, když
o Maříkovi začali zpívat Plavci nebo když
tu knížku ukázali ve videoklipu. Odvaha?
V letech padesátých by to nešlo vůbec. To
byl dospělý vzor Káji dokonce vězněn (jako
už za války), zatímco rodině nabízeli ze
zahraničí za autorská práva sto tisíc dola-
rů. Naše úřady ovšem prodej nepovolily.
I tak to chodí.

Ale ještě něco. Pseudonym Háj pokrývá
více osob! Využil ho totiž po matčině smrti
i její syn Vilém a neuměle připsal čtrnácté
a patnácté pokračování. Jde o kompozičně
roztříštěné Příhody Káji Maříka (1939,
přepracováno 1945) a titul Kája a Zdeňa.
Do jaké míry využil syn textů z pozůsta-
losti, je otázkou, ale podíl Wagnerové nej-
spíš neexistuje. Vilém Wagner se také za-
vázal napsat text k maříkovskému leporelu
a dodejme, že si zjišťoval, zda by mohlo být
autorsky chráněno i samo jméno Kája.

(A malý kvíz: 1. Co znamená tradovaná
výzva „vašnosti, mám jen řetěz“? 2. Jak
říkal Kája rajské omáčce? 3. Kdy vyšla
poprvé knížka Pumeranče Káji Maříka, vy-
daná roku 1992 Vojtěchem Steklačem?)
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Vánoce
Do údolí se slunce sklání, konec všeho povídání,

začínáme pohádku, je tu všechno v pořádku,
měsíc už nám vychází, klíčem víly otáčí.

Rosa se teď třpytí, konec všeho pití,
vidíte ty červánky, také bílé beránky.
Vychází již první hvězda, děti spěte,

vyspěte se pořádně,
zítra máme Vánoce.

Srdce lásky
Ach - ta láska
to není jako

rvačky,
hádka.

A pohádka?
Ta je fuč!
Říkají mi:
tak ji tluč.

Víte, my
jsme hlupci,

ale láska,
přátelství a

dobro…
to je síla.

Proč?

Inu, že to chcete vědět, neřeknu
tajemství srdce lásky
smí znát jen básníci.

Ty
Když na podzim v dešti lesem

kráčí stádo srnek
šumí listí

i já chci kráčet lesem jako divoké srny

jen my jsme tak hloupí a žijeme ve městě
když i ty můžeš chodit tam co ony

Máš pravdu
je to jako sen o té dívce, kterou mám tak rád.

Až u mraků
Vysoko vysokánsky nad horami

až u mraků
je zima

letadla a ptáky šimrá
vítr se tam prohání, malé mraky odhání

je tam taky v mracích déšť
dejte pozor; nastydnete,
vemte deštník, když prší.

Chumelí tam z černých mraků
lidi dole v černém fraku

klidně po chodníku jdou.

Bledule se stydí,
koukaj na ně lidi

Matouš 
Vinš
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Rodina Bořků-Dohalských z Dohalic a na
Miletínku počítala své předky do 15. století.
Jedním z prvních řadících se do historie byl
Diviš Bořek z Miletínka - v bitvě u Lipan velel
spojeným protihusitským vojskům. Rod se
rozrostl do několika větví, v 18. století byli
Václav Vratislav a Jan Kryštof povýšeni do
hraběcího stavu. Z linie Jana Kryštofa
pocházela rodina, jíž patřil statek a zámeček
Přívozec nedaleko Blížejova a z níž vzešli tři
sourozenci, proslulí protivníci i oběti nacismu.
Do rodinné hrobky na blížejovském hřbitově se
vrátil jen jeden z nich - František Bořek-
-Dohalský (1887-1951). Jako šlechtic byl při-
jat mezi frekventanty Strakovy akademie
v Praze (její budova byla postavena koncem
18. století z odkazu Jan Petra Straky z Neda-
bylic a Libčan, v ní byla umístěna střední ško-
la vzdělávající šlechtu, dnes zde sídlí předsed-
nictvo vlády), vystudoval práva a byl přijat do
státní služby. Jako úředník Ministerstva
zahraničních věcí pracoval na velvyslanectvích
ve Velké Británii a  Rakousku, do roku 1949
byl velvyslancem ve Vídni. Za heydrichiády byl
zatčen a deportován do Terezína a Dachau.
Jako jediný ze svých bratrů přežil. Jediný měl
také ctižádost spisovatele. Vydal tři sbírky
povídek, jejichž základním tématem byla
tíživost vztahu stárnoucího muže k mladé
ženě. Byly to dozvuky oblíbené erotické tema-
tiky části meziválečných prozaiků - Miroslava
Bedřicha Böhnla, Josefa Jahody, Emila
Trévala a v té době i plzeňského Miloslava
Nohejla.

Zdeněk Maria Bořek-Dohalský  (1900-1945),
bystrý a pohotový žurnalista Lidových novin,
byl převezen z Pankráce do Terezína a tam
popraven 7. února. Patřil mezi zvlášť střežené

osobnosti, byl prominentním příslušníkem
odboje. Udržoval spojení mezi ministerským
předsedou Aloisem Eliášem a odbojovou orga-
nizací Ústřední vedení odboje domácího.
(Rozkaz k popravě vydal sám Heinrich
Himmler. Této vraždy se přímo zúčastnil
Anton Malloth, s nímž probíhal před několika
roky jeden z posledních procesů.) Před
popravou na dotaz, zda je Zdenek Dohalsky,
odpověděl: „Žádný Dohalsky, ale Zdeněk
Bořek-Dohalský z Dohalic a na Miletínku.“
Byl mu vylámán zlatý chrup, plášť sebral ně-
který z dozorců. Proslulý domažlický národo-
pisec Rudolf Svačina, rovněž vězněný v Tere-
zíně, zachránil několik částí oblečení. Ty nyní
patří mezi exponáty terezínského muzea.
Ferdinand Peroutka charakterizoval Z. Bořka
jako „muže s mohutnou postavou husitského
zemana a s duší odbojného českého šlechtice,
který sloužil lidem a věcem bez myšlenek na
sebe a tak oddaně jako nikdo jiný“. Z. Bořek
zavzpomínal na prázdninovou uměleckou eli-
tu, která se scházela na České Kubici v pro-
slulém penzionu Krásnohorská. Jeho vzpo-
mínky v souboru statí Opuštěný stůl (1947),
uveřejňovaných v Lidových novinách, přinášejí
citlivé a plastické  portréty řady intelektuálů
a umělců trávících letní týdny mezi hranicemi
Bavorska a Chodska. 

Třetí z bratrů - Antonín (1889-1942) - byl
svatovítským kanovníkem a arcibiskupským
kancléřem. Zahynul v Osvětimi.

Osud tyto tři bratry, jejichž podpisy nechy-
běly na prohlášení české a moravské šlechty
ze září 1938, jímž se přihlašovali k věrnosti
republice, rozdělil. Rodinná hrobka je
pomyslně vrátila vlasti i rodině.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Blížejov
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Letos v dubnu vydalo nakladatelství Torst
skvostnou knížku  Před námi tma a mráz
(Dopisy z let 1942-1945), kterou možno s jis-
tou nadsázkou nazvat malým šperkem. Bude
za něj pokládána alespoň okruhem čtenářů
Čepova díla. Jde o publikaci zahrnující 23 do-
pisů, které téměř čtyřicetiletý svobodný spiso-
vatel odesílal z Myslechovic ze své „komůrky“
maturantce Věře Procházkové do Rokycan jako
odpovědi na otázky mladé adeptky literárního
pokušení. Na začátku dopisování je oslovení
„milá slečno“, pokračuje „milá slečno Věro“
a končí téměř důvěrným „milá slečno Věruš-
ko“. Je také nutno litovat společně s adresát-
kou, že se nedochovaly dopisy všechny a že není
možné číst korespondenční dvojhlas. Z této
malé knížky nevyplývá, že by Čep nebyl pilný
epistolograf. Čepovští badatelé naopak uvá-
dějí, že existuje několik korespondenčních
souborů v různé míře kompletnosti, připra-
vených či připravovaných k vydání nebo již vy-
daných (např. s J. Zahradníčkem, F. Halasem,
B. Fučíkem, A. Skoumalem, J. Vašicou aj.).
Poměrně značná korespondenční aktivita jinak
plachého Čepa je známkou toho, že nejsou vy-
loučena další vydavatelská překvapení. Tako-
vých souborů se může objevit v soukromém
i jiném držení povícero. Jeden ukradený ze zá-
suvek redakčních stolů Rádia Svobodná Evro-
pa v Mnichově by mohla objevit i naše justice.
Hrdinný kapitán  Minařík, podivně vyšetřo-

vaný, totiž odcizil i větší soubor dopisů J. Čepa
redaktoru  Jaroslavu Dreslerovi. Kdyby se ho
podařilo nalézt, byl  by to nesporný přínos naší
literární historii.

Pro znalce Čepova díla je studium této ko-
respondence navýsost zajímavé. Najdeme v ní
totiž zárodky  obratů, poloformulace myšle-
nek, které  pak nalézáme rozpracované a pre-
cizované v esejistice. V sympatické knížce nám
chybí vizuální pandán k Čepově podobence
v klobouku a zimníku. Bylo by logické otisk-
nout v knížce také fotografii dychtivé čtenářky
a začínající literátky Věry Procházkové z doby,
kdy v čase tmy a mrazu vedla na dálku dialog
o literatuře, náboženství a obecných perspek-
tivách  s pozorným, citlivým a jemným obyva-
telem rodného stavení v Myslechovicích u Li-
tovle. Některé povzdechy (jeden je použit
v názvu knížky) mají platnost nadčasovou:
„Jaká úzkost se zmocňuje člověka, pomyslí-li
na odkřesťanštělou Evropu.“

Knížku z Torstu, útlou rozsahem, noblesní
obsahem (na jiné nejsme od Čepa ani zvyklí)
chápeme i jako možnou předzvěst toho, že
Věra Šmídová-Procházková, přispěvatelka
Plzeňského deníku,  publikačně představí 
(třeba jen v ukázce) svou disertační práci
o Čepovi, kterou kdysi napsala pod patronací
Alberta Pražáka. Potěší tím ne velký, ale stálý
okruh ctitelů Jana Čepa.

Pavel Studnička

Milá slečno Věro!

Radnický sborník 
aneb Jak se zakládá tradice

V roce 2000  překvapili  Radničtí odbornou
veřejnost hned dvakrát: jednak tím, že se
rozhodli připomenout  vědeckou konferencí
180. výročí narození  Antonína Jaroslava
Puchmajera, který v jejich městečku třináct
let působil, jednak tím,  jak vysokou laťku na-
stavili při sestavování jejího programu. Díky

organizační spolupráci Spolku divadelních
ochotníků v Radnicích,  Státní vědecké kni-
hovny v Plzni,  katedry českého jazyka a lite-
ratury Pedagogické fakulty Západočeské uni-
verzity  a  Ústavu pro českou literaturu AV ČR
se v Radnicích sešel  okruh badatelů různých
oborů,  spřízněných zájmem o problematiku
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Pražské nakladatelství ARSCI letos připra-
vilo první vydání Nerudových Povídek malostran-
ských. Není to protimluv. Aleš Haman, jeden
z našich zásadních znalců díla Jana Nerudy
(Neruda prozaik, 1968, Jan Neruda, 1984,
též již uspořádal a vydal Nerudovy Menší ces-

ty, 1968, Aforismy a dodatky, 1976), totiž
ke třinácti tradičním povídkám nově přiřadil
čtrnáctou. Nalezl ji mezi fejetony z roku 1889.
Svou dikcí je přesně střižena dechem let 
1875-1877, kdy v souvislém sledu vzniklo dva-
náct z vrcholných drobných próz naší literatu-

Jedna navíc a také mistrná

raného obrození,  a sborník  z jejich  konfe-
renčních příspěvků „Jeden jazyk naše heslo
buď“ předvedl, jak plodné (a nutné) je spojení
regionalismu s kulturními kontexty celo-
národního dosahu.  O dva roky později
proběhla v Radnicích  druhá vědecká konfe-
rence, kterou spolek radnických divadelních
ochotníků  a plzeňská vědecká knihovna
věnovali  230. výročí narození Vojtěcha
Nejedlého.  Volba osobnosti čelného před-
stavitele puchmajerovského okruhu byla
záměrná - umožnila kontinuálně navázat na
okruhy problémů, jimž se věnovalo už první
radnické vědecké setkání. A sborník „Jeden
jazyk naše heslo buď II, Vojtěch Nejedlý“, vy-
daný v roce 2003, jen dokládá, jak průzkum
konkrétních jevů v tvorbě konkrétního autora
může mít vzhledem k problematice celku
raného obrození synekdochický charakter.
Přestože širší syntézu zde programově vytváří
pouze historický referát Milana Hlavačky,
jenž (inspirován vývody Miroslava Hrocha
a studií Steffena Höhneho) zkoumá a shrnuje
příčiny vzájemného vzdalování se česky a ně-
mecky mluvících intelektuálních elit v jedno-
tlivých etapách tzv. obrozenského procesu,
i ostatní spíše analytické příspěvky vcelku
výrazně doplňují a dokreslují základní a pod-
statné rysy rané fáze tohoto období. Pozoru-
hodné je, jak se v jednotlivých tematických
okruzích příspěvků přes konkrétní sledování
jedněch problémů otvírají problémy obecněj-
šího charakteru, na něž pak odpovídá sborník
jako celek. Není možné věnovat se všem pří-
spěvkům - proto aspoň několik příznačných
odkazů. Např. zkoumání zdrojů zlidovělé pís-

ně Nad Berounkou pod Tetínem (Vladimír
Novotný) stejně tak jako sledování geneze
některých básní Vojtěcha Nejedlého a jejich
zakotvování v „různých patrech“ české litera-
tury (Josef Peřina, Eva Ryšavá, Blanka He-
melíková ) odkazuje k výrazné části puchma-
jerovské produkce, snažící se navazovat na
populární tvorbu, určenou lidovému čtenáři
a současně programově čerpající z vyšších pa-
ter evropské literatury; k obdobným závěrům
dochází i Věra Chmelíková ve svém příspěvku
zaměřeném na produkci Vojtěcha Nejedlého,
věnovanou dětskému čtenáři. Snaha puchma-
jerovců o praktické naplňování prozodických
zásad sylabotónické poezie a její souvislost
s těmito trendy se obráží v příspěvku Dalibo-
ra Dobiáše i Viktora Viktory a připravuje
předpolí průzkumu jazyka puchmajerovců,
jímž se zabývají příspěvky Zbyňka Holuba,
Marie Janečkové či Jarmily Alexové. Sondy do
homiletické praxe Vojtěcha Nejedlého (Hroz-
nata František Janoušek) a komparace jeho
kázání s kázáními Puchmajerovými (Helena
Chýlová) opět staví na jazykových východiscích,
přes ně se dostávají k vlastní Nejedlého kaza-
telské praxi včetně projevů vlasteneckého cítě-
ní, které tematizuje už Hlavačkův příspěvek
atd. Sborník tak představuje zajímavě prokom-
ponovaný a nejrůznějšími vazbami propojený
celek. Z radnických vědeckých setkání se stá-
vá tradice, s níž odborníci na kulturu 19. sto-
letí začali vážně počítat, stejně tak jako s pro-
slulými, už 21 let trvajícími březnovými
plzeňskými sympozii. Letošní 3. ročník kon-
ference bude věnován obrozenskému divadlu. 

Věra Brožová
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Dne 4. září 2004 slaví 80. narozeniny 
dlouholetý člen katedry českého jazyka a li-
teratury FPE ZČU v Plzni prof. PhDr. Lumír
Klimeš, CSc.

Vědecká dráha páně profesorova nebyla
vždy jednoduchá, musel překonávat mnohé
překážky pracovní i zdravotní. Jeho životní
sílu a hloubku jeho lásky k češtině dokládá jed-
nak jubilantova bohatá publikační činnost (je
autorem více než tří set vědeckých prací), jed-
nak tuto skutečnost mohou dokumentovat 
i dlouhé řady bohemistů, kteří byli jeho žáky.
Jako vysokoškolský pedagog jim předává nejen
odborné znalosti lingvistické a přesvědčuje je
svou vědeckou erudicí, ale dokáže jim věnovat
i kousek ze svého badatelského nadšení a ze
svého hlubokého vztahu k naší mateřštině.

Pro laickou veřejnost je jubilantovo jméno
téměř synonymem knižního titulu Slovník
cizích slov, je znám také jako autor mnoha
jazykových koutků publikovaných v rozhlase

i v denním tisku. V popředí oslavencových
rozsáhlých vědeckých zájmů stála hlavně
problematika vývoje jazyka v období 17. a 18.
století analyzovaná za pomoci metod kvanti-
tativní lingvistiky. Druhým významným obo-
rem jeho badatelské činnosti je zkoumání
slangu, jeho specifik a jeho užívání v češtině.
Jméno prof. Klimeše je spojeno i s organizo-
váním sedmi mezinárodních konferencí
o slangu a argotu v Plzni. 

Oslavenec náleží k těm osobnostem, o nichž
se vyprávějí řady historek a o nichž vznikají
studentské legendy. Především nás však profe-
sor Klimeš stále inspiruje svým elánem, chutí
do života a do práce, vtipem a dobrou nála-
dou, s níž překonává zdravotní problémy. 

Završení osmé dekády života je vždy důvo-
dem k oslavě a k blahopřání. 

Milý a vážený pane profesore, mějte se stále
„eumoiricky“!

Helena Chýlová

Gratulujeme!

ry (Týden v tichém domě otiskly Květy v roce
1867). Ta čtrnáctá se výrazně odlišuje od
postaviček Různých lidí, kde jsou jako v etu-
dách k Povídkám malostranským nahozeny
drobné postřehy bez dějových konotací.

Po Figurkách tak vstupuje mezi figury Poví-
dek malostranských Pan Zeiler, „pořadatel
a předříkávač malostranských procesí“. Na
hájecké pouti (poutní místo mezi Zličínem
a Unhoští) se chtěl s malostranskými blýsk-
nout - procesí neponese jen sochu Panny Ma-
rie, ale také sochu její matky, svaté Anny. K to-
mu bude třeba osmi rozšafných, pořádných,
hodných žen. Myslil si, že je našel, ale ouha -
jakmile se o sobě ty vzácné ženy dozvěděly,
čtenář se dozvídá, že jsou to vlastně cuchty,
klepny, drbny... Jen „trochu smačknutý hlas
basový“ pana Zeilera pějící anenskou poutní
píseň zarazil shluk dopálených manželů, kteří
si to chtěli s tím „modlářem“ vyřídit.

Nenapodobitelná nerudovská dějovost
vyrůstající z nesyžetově modelovaných

portrétů, mistrná charakteristika postavy
črtaná jen z tvářnosti obličeje, ironicky tóno-
vaný úsměv, jemně přestylizované dialogy
odposlouchané někde v Ostruhové ulici, detai-
ly mozaikovitě řazené, a přece vytvářející
dokonalou plastiku, to vše odpovídá duchu
Povídek malostranských. Při veškeré úctě
k tradičnímu souboru povídek není jejich
rozhojnění svatokrádežné. Doplňuje v nich
další valér mužských postav.

Uznalou zmínku zaslouží i historický
místopis Malé Strany podaný Petrem Lach-
mannem a doslov Aleše Hamana zdržující se
analýz i obsáhlosti historického výkladu. Jeho
hutný a precizně stylizovaný přehled interpre-
tací Nerudových malostranských perel vyvolá
další úsměvy (například nad Evou Herma-
novou, jejíž výklad o pěnovce pana Vorla končí
zjištěním, že dýmka plní jediné určení, které
má a může mít v lidském životě - kouří) nikoli
nerudovského porozumění.

Viktor Viktora
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V Obci spisovatelů to pěkně vře, byť pěkně
pod pokličkou - a má to vliv i na práci Stře-
diska západočeských spisovatelů. O tomto
vření se můžeme dočíst přímo v Dokořánu,
bulletinu Obce: třeba že se Rada OS rozhodla
ještě letos dokonce jenom v pražském sekreta-
riátu ušetřit dvě stě tisíc korun a napřesrok
plných půl milionu. Rada se sice usnesla,
jenže to bylo houbeles platné: předseda Obce
spisovatelů Ivan Binar hned na další schůzi
prohlásil, že tak neučiní, Rada Nerada. K če-
mu však ochotně přivolil, jest truchlivá sku-
tečnost, že z pražského ústředí od příštího
roku už ani koruna nepoputuje na podporu
práce poboček v Brně, Ostravě - a také v Plzni.
Leč pořád zdůrazňujme, že jde o pražské
ústředí: nikoli náhodou brněnští spisovatelé
doporučují, ať už si pražští spisovatelé ustaví
samostatné pražské regionální centrum, které
by se věnovalo literárnímu dění v Praze. To je
hudba budoucnosti, co však přítomnost?
Zrovna ve dnech, kdy dostáváte zářijového
Plže, organizuje „Praha“ tradiční seminář
cizokrajných bohemistů, kteří zavítají ba i do
Plzně, přičemž Středisko západočeských
spisovatelů vychází ústředí jistěže vstříc.
V bulletinu jsou citovány též dva výroky
Bohumila Jiráska, člena Rady Obce spiso-
vatelů: opakovaně se prý nechal slyšet, v dub-
nu i v květnu, že když zanikne plzeňská
kancelář, pak bez finanční podpory „veškeré
aktivity Střediska západočeských spisovatelů
skončí“ a Středisko „zanikne“. Pokud tohle
Jirásek opravdu řekl, potom je velký škarohlíd,
nic takového však neprohlašoval ani na
redakční radě Plže, ani na červnové schůzce
spisovatelů ze Západních Čech. Na té se
naopak plně deklarovala vůle pracovat a půso-
bit dál, byť v jiných podmínkách (což ale praž-
ské ústředí Obce mj. na vydávání západočeské
beletrie kdy přispělo jediným desetníkem?).

A co se týče „veškerých aktivit“ SZS, k nim
přece patří i spoluvydávání měsíčníku Plž a na
tuto aktivitu Středisko dozajista nehodlá re-
zignovat. Možná by to ale v Praze někteří rádi
viděli a zkusili by pak v „pražském regionálním
centru“ po vzoru Plže vydávat časopis svůj.

Činovníkům a sekretariátu Obce spisova-
telů se zkrátka valně nechce kousnout do ky-
selého jablka, vydatně ale k tomu pobízejí os-
tatní. Takovým kyselým jablíčkem plzeňského
literárního života ze zcela jiného soudku je
skutečnost, že (nuže kousněme!) přestala
(nebo jenom načas?) vycházet Pěší zóna. Byť
se k její skladbě a zejména k charakteru
prezentace literatury dala zformulovat pěkná
řádka výhrad (odvolejme se i na recenzi Pěší
zóny č. 9 v prvním čísle Plže z října 2002), byť
v ní původní tvorba ze západočeského regionu
přicházela čím dál víc zkrátka (zato těch fär-
berovských kuriozit všelijakého ražení!), i Pěší
zóna pořád náležela do plzeňského literárního
života a mohla postupně být literárnější
a plzeňštější. Dopadlo to ale nejhůř jak mohlo:
Pěší zóna zanikla, přestala být vydávána 
- a o to víc nás mrzí, že jsme před nedávnem
už nenašli nikoho, kdo by zrecenzoval její
poslední číslo. Nebo lépe: na slíbenou recenzi
čekáme tak marně a tak dlouho, že už jsme
ztratili naději - kéž by nám aspoň byl vrácen
recenzní exemplář! Leč i kdyby Pěší zóna
takříkajíc vstala z mrtvých (to se může při-
hodit třeba za rok), půjde o zmrtvýchvstání
obtížné a možná dýchavičné. Teď stojí za to
shánět poslední výtisky tohoto sborníku (šlo
o sborník, ne o časopis), aby neskončily ve
stoupě, netěšíce se většímu zájmu veřejnosti.
Zbývá nám sarkasmus na závěr: plzeňští
literáti publikující v Pěší zóně jsou v Plži
jistěže vítáni - leč kolikpak se jich během exis-
tence Pěší zóny nashromáždilo?

Vladimír Novotný

„V Obci spisovatelů to pěkně vře…“



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

29. 9. - 19.00

To si teda vypijete! 
aneb 
Znáte Krtečka?
Václav Malina uvádí 
malíře, fotografa a básníka Pavla Štýbra

Hudební doprovod: 
Anna Malinová (kytara) 
Markéta Hellarová (flétna)

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně
a Ministerstva kultury ČR.
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VLADIMÍR BABNIČ
Narozen 1962 v Plzni. Vystudoval  Střední země-
dělskou školu, tč. pracuje v bezpečnostní agentuře
HLS. Píše převážně písňové texty. Žije v Plzni. 

VĚRA BROŽOVÁ
Narozena 1957 v Rakovníku. Vyrostla v Panoším
Újezdě na Rakovnicku. Věnuje se literární bohemi-
stice, pracovala v Památníku národního písemnic-
tví a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, nyní
přednáší na Pedagogické fakultě UK. Žije v Praze.

KRISTÝNA DUŠKOVÁ
Narozena 1981 v Českých Budějovicích. Nyní žije
v Plzni a je posluchačkou Právnické fakulty ZČU.
Věnuje se také poezii, verše publikovala mj. v dení-
ku Právo, v Hostu a v regionálním tisku. Knižně vy-
dala prozaickou prvotinu Nahá Godotka (2001).  

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. Žije a pracuje ve Starém
Plzenci. Vydal prózu Smí zůstat, Kynžvart (2001)
a Kalendář plzeňský 2004 (2003).

HELENA CHÝLOVÁ
Narozena 1961 v Plzni. Vystudovala FPE ZČU
(čeština-dějepis), kde v současné době působí jako
odborná asistentka na KČJL. Publikuje mj. ve sbor-
nících a odborném tisku. Žije ve Starém Plzenci.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na FPE ZČU. Vedle odbor-
ných publikací (monografie o L. Stehlíkovi a J. Hru-
bém) píše i beletrii.

PETR KERSCH
Narozen 1934 v Praze. Dětství strávil v Blovicích.
Absolvoval Vysokou školu chemickou v Praze, pra-
coval také jako učitel (i v Plzni). Nyní žije v Děčíně.
Získal řadu ocenění v literárních soutěžích. Vydal
knižní soubory povídek Zlatý časy (2002) a Zvěro-
kruh a jiné povídky (2003).

TOMÁŠ T. KŮS
Narozen 1978 v Plzni. Vystudoval FPE ZČU (obor
manažer výtvarné kultury), studuje FHS ZČU -
kulturní antropologii. V Ason-klubu vydal malé
knížky Ještě Hlavu (1999), Houslový klíč (2000)
a Příbytek dobytek (2002), v r. 2003 mu vyšla bás-
nická prvotina Teplo Zima Milovat.

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ
Narozena 1949 v Plzni. Absolvovala FPE ZČU
v Plzni, kde od r. 1973 působí. Je autorkou lite-
rárně teoretického slovníku Průvodce literárním

dílem (2002). V recenzní činnosti se věnuje mj. též
loutkovému divadlu. Žije v Plzni.

JAROSLAVA MÁLKOVÁ
Narozena 1947 v Plzni, kde vystudovala na FPE
ZČU fyziku a chemii. Od r. 1970 učí na základních
a středních školách. Píše prózu a především poezii,
řídí práci Střediska západočeských spisovatelů.
Vydala sbírky Odbíjení hodin (1975), Finistere
(2000) a Dluhopisy (2003).

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Věnuje se literární kritice
a historii. Pracoval v nakladatelství Odeon a v Ús-
tavu pro českou literaturu AV ČR. Od r. 1999 pů-
sobí jako bohemista na FPE ZČU. Žije v Praze.

BOŽENA RYBÁŘOVÁ
Narozena 1905 v Havírně, okres Příbram. R. 1924
ukončila příbramskou reálku a poté pracovala jako
pojišťovací úřednice v Praze, kde trvale žije. Poezii
psala celý život, až roku 1998 však vydala vl. nákla-
dem svou prvotinu Na jedné struně a pak i Domov
(2002). Knižně vyšly Střípky z mozaiky času (2000)
a Básně, básničky a písničky bez not (2003).

PAVEL STUDNIČKA
Narozen 1946 v Chroustovicích u Chrudimi. Vystu-
doval češtinu a dějepis na FF UK. Působí jako stře-
doškolský pedagog v Pardubicích. Věnuje se zejmé-
na české katolické literatuře 20. století, publikuje
v Hostu, Akordu, Českém jazyce a literatuře aj.

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích. Žije v Dubí u Teplic.
Vystudoval bohemistiku a hudební výchovu na FPE
ZČU. V edici Ason-klubu Malé knížky mu vyšly
sbírky Mince a Nápisy na hroby I., II. Vydal sbírku
Po zarostlém chodníčku (2002). Pracuje jako kni-
hovník ve svém rodišti.

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na FF UK vystudoval český
jazyk a literaturu a dějepis, od r. 1968 působí na
FPE ZČU. Zabývá se starší českou literaturou,
věnuje se divadelní kritice.

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. Vystudoval v Plzni na VOŠ
knihovnictví. Pracuje jako soukromý překladatel
a učitel angličtiny. Píše poezii i prózu. Žije ve svém
rodišti.

MATOUŠ VINŠ
Narozen 1994 v Plzni. Je žákem základní školy v Blat-
né, kde žije se svými rodiči. Dosud nepublikoval.
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