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Editorial

K sentimentalitě máme při všech
redakčních starostech spojených
s přípravou čísel časopisu věru daleko,
nicméně i nekulatá jubilea stojí za zazna-
menání: jsou tomu přece právě dva roky,
co se k západočeské veřejnosti dostalo
první číslo měsíčníku PLŽ - Plzeňského
literárního života. Zdá se nám, že už to je
nesmírně dávno, snad však se sluší i zpět-
ně adresovat slova díků všem, kdo nám
byli v dobách zakládání časopisu nápo-
mocni. Nyní sice již víc myslíme na jeho
příští, už čtvrtý ročník, přesto ale můžeme
konstatovat, že během dvou roků existence
Plže jako by před našima očima vznikal
mnohasetstránkový svazek poezie, prózy
či kritické publicistiky ze západočeského
regionu. A autorů přibývá.

Celá řada nových autorských jmen se
ostatně představuje právě v nynějším
říjnovém čísle. To má dvě tematická
těžiště: v prestižní rubrice Portrét Plže
otiskujeme verše františkolázeňské Aleny
Vávrové, o níž zapěl v laudatiu hojně slov
chvály věhlasný recitátor a znalec poezie
Miroslav Kovářík - a v rubrice Jubileum 
aspoň připomínáme tvorbu již zesnulé

Aleny Vrbové: Josef Hrubý k medailonu
připojil i text úvahy, již kdysi Vrbová
chtěla vydat na stránkách Pramene, 
zapovězeného předchůdce Plže z let
šedesátých. Poprvé v měsíčníku publikují
své básnické texty i Eva Válková (autorka
spjatá se surrealismem, píšící i pohádky),
nadaný Martin Kredba a sušický Jiří
Kolář, jehož báseň otiskujeme k 10. výročí
úmrtí Zdeňka Barborky; prozaickou tvor-
bu v říjnovém čísle (pochopitelně kromě
Luboše Vinše a Bohumila Jiráska) zastu-
puje hudební skladatel Jiří Štěpánek.
„Vetřelkyně Plže“ Ivana Měkotová svou
miniaturu zaslala před drahným časem
do soutěže Literární deštník, která právě
teď finišuje ve svém 2. ročníku - a v rubrice
Rašení nám v desátém čísle září básnic-
kým jasem poetická hvězdička staroplze-
necké Ireny Velichové. Po přečtení jejích
veršů i ostatních příspěvků Plže v nás
opravdu možná „zůstane jen ztišení“.
Koneckonců se to i patří při četbě literár-
ního časopisu.

Vladimír Novotný

1

Vzpomněl si, jak bylo v jeho rodném kraji pomocí slimáků zvykem
kurýrovat bradavice - ta se potřela žlutavým slizem a plž sám se
napíchl na trn trnky nebo šípkové růže.

Stanislav Komárek: Černý domeček
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Citátem ze  sbírky Rodinné balení (All
Inclusive) z roku 2001 uvádíme výběr jedné
z nejtvárlivějších poetik posledních desetiletí.
Strůjkyně těchto láskyplných lyrických pastí
žije ve Františkových Lázních a její ediční kon-
to brzy dostoupí k deseti.

Alena Vávrová vstoupila  na literární scénu
v příznačné době poloviny 80. let, kdy už neby-
lo možno bránit nové generační vlně, aby se
prosadila prvotinami sice značně opožděnými,
ale duchem sdíleného pohledu - a nezřídka
i formální vynalézavostí - polemicky zahroce-
ného proti v té době již zcela artistní prorežim-
ní lyrice, jak ji předváděla více než desetiletí
zejména klika „věčných mladíků“, v té době již
vydávající první výbory své oficiálně opuncova-
né poezie. Ostatně už názvem svého debutu -
Druhotina (1986) - Vávrová leccos naznačila.
Svoji pravou  prvotinu, jak rozkryla v jedné
z básní, nosila  po léta v sobě jako živnou půdu,
bez níž by nemohla vzklíčit podoba jejího bu-
doucího poselství. I když - a tady je vina ediční
normalizační politiky neoddiskutovatelná -
začínat skoro v pětatřiceti, jako většina jejích
poetických spřízněnců z okruhu almanachu
Zeleného peří, bylo trpkou skutečností.

Lyrický subjekt Vávrové přejal tragicky
přerušenou notu, kterou v české mladé lyrice
nasadila  desetiletí před tím Zuzana Troja-
nová (1954-1979). Mohli bychom ji identi-
fikovat s coming-outem ženství jako hrdě

Padáš-li - p
adej k

e hvěz
dám

emancipované spoluhry bez trpitelského an-
gažmá ve stínu mužské „vedoucí role“. Proto
má její milostná i rodinná poezie příchuť
zvláštní otevřené sdílnosti - je polem neustá-
lého pohybu, při němž  „cílem je nám cesta“.
A paradoxně je právě tato odpoutanost
Vávrové dominantním znakem citového
ukotvení k těm, jejichž svět a  svůj vlastní 
vztah k němu   nám v básních transformuje.
Jsou to především děti, jejich ustavičná pří-
tomnosti v životě matčině, ale i blíženci jejího
literárního zázemí, mezi nimiž se vyjímá
Bohumil Hrabal na místě nejviditelnějším.
Ostatně její Soukromá Hrabaliana (1998) je
sbírka stále nedoceněná a krystalicky obnáší
všecky  substance, ale i  hrany a plochy její
básnické výpovědi.

Poezie Vávrové  chce být darem každému,
kdo se její autorce  postaví po boku - netouží
po nadvládě, je stejně  nevtíravým jako nepře-
hlédnutelným  spolupodílníkem, spoluběžcem
se štafetou po oné věčné cestě: „…nestydím se
posté/ opakovat slova: srdce/ něha/ pravda/
soucit/ láska/ ačkoliv pravda obzvlášť patří
Bohu/ a řiť do kalhot/ trychtýř je obrácená
pyramida/ a z nebe pyramidou/ luna šedivá
se/ třetím očkem/ dívá…“

Je na čase, aby dílo z této františkolázeňské
poetické osvěžovny vešlo ve známost a našlo
své čtenářské příznivce i vykladače.

Miroslav Kovářík
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AlenaVávrová

CarminaBurana
Z cyklu

Zatímco
v pistáciové zelené Hospodě

na stole válejí se cikáni
v trávě

Vendulka Curacao
leje si za výstřih

bláznivě modré blůzičky
koupené u Kingkonga

pod stolem slyším již rudé
kastaněty a vzdálená bonga

neb duhový kruh
kruhová je duha

hledajících
a jeden bez druhého

jen několik jsme Niců
Několik bezhlesých tich

tápajících
v bludném černém zatopeném

kruhu

Svět zšed
Sám s ďáblem snad

se spřáh
sama

křičela holubice
dříve bílá
urousaná

do noci rozžhavené
tiše skřehotavě řvala

sama jsem
sama
sama
sama

...

...
a tichý vzlyk

se nad střechama
t á h...
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Červená
musím se přiznat

zmátla jsi mě
Kdo jsi

Teplo či chlad
Sytost či hlad

Ticha řev
či řvaní ryb
Proč nejsi

jednoznačná 
A ukázali na ni

prstem
Hle

to je ta Bohyně
připravte jí trůn!

Pak rozvinuli červené koberce
a šla v zástupu

Krása Bolest Láska Něha Bouře
Hora Voda Tráva

Šla Útloboká Svatá Šílená
Kajícnice Odvaha Víra

Naděje
Na ňadrech Vodnáře

šla s ní ve vlasech dvojjediná
Ryba Věčná Panna

Šla krása drásat i jásat
Vtančila na trůn Žena

Na trůně seděla a snila:
O Něm
O Něm
O Něm

Noc vůbec není
Noc vůbec není ženská

s dlouhými sametovými vlasy
Chaos je černý

rodu mužského
Ženská je harmonie

a přece
v stenu se setkávají

na blíže neurčeném místě
kde voní krev

a routa
Cikáni dobře vědí Pláč

v sobě ukrývá
oheň co plápolá

a kdo zpívá že
dvakrát se modlí

Ohýnku Hynku Jarmilo
a nekonečné vesmírné

p o k l o n ě n í
Tobě a Barvám Veliké

La Lu La
Fantastická jsi

S Y M F O N I E
neb z tebe jsme vzešli

k tobě se vrátíme zpátky
jen něžná stopa po nás

na zelené modré ať
zůstává
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Zatím jenom takové zrádcovské mra-
venčení a lechtání. Ale až říjen prosekne
tepnu, to bude teprv zábava! Znáte přece
ještě ten pocit. Svět se jenom pomalinku
otevírá. Všechno pouhou hračkou zdá se.
Taková úhledná křidélka! Později, posta-
veni před fakt, že na nás nikdo nečeká
a čekat nebude, musíme se s tím nějak vy-
rovnat. Možná dojde i na rčení: „Každý
svého štěstí strůjcem.“ Ale ovšemže, okol-
nosti, osud, štěstí atd. Kupříkladu říjen.
Jak k tomu přijdou všichni ti drobní tvoreč-
kové, kteří tak naráz pominou? A myslíte,
že život stahující se dolů, do zkornatělých
žil pod zemí, má na vybranou? Holé stromy
zůstanou holé a my můžeme pouze s úzkostí
čekat, zdali se na jaře znovu otevřou.

Hodit košilelu za hlavu? Anebo si z roz-
rušeného tápání světem něco vzít? Pro nás,
nebohé pisálky, představuje psaní často
jediné spojení s realitou. Ale zároveň, což
mne naplňuje nepopsatelnou slastí, i s čím-
si tajemným mimo nás. Pomněte, oni nás
potřebují! Oni, věčně přesvědčení o bláho-
vosti slov! Bez imaginace, které jsme my,
vyvrhelové, darmožrouti schopni, by strážci
vůbec nic nevěděli o možnostech mimopro-
storů, božství, umělé inteligenci...  Bez větr-
níků imaginace by nikdy nedokázali vy-
myslet nic! Upálit? Až později.

Stačí jeden noční mrazík a listí, před tím
ještě docela životaschopné, se začíná kácet.

Zvláště na javorech si pochutnávám. Ale
ani buky nejsou k zahození. Překvapuje vás,
že svět kolem náhle mění tvář? Můžete mě
považovat za podivína, mne ano.

Však zpět, psaní jako nástroj zkoumání
sebe, skutečnosti, neskutečnosti. Myšlenky,
které jindy tak těžko polapit, řadí se samy
do úhledných řádek, sloupců. Tak alespoň
spálit! 

Antoníne Koniáši, to už tady bylo. Stejně
si budu psát co chci. Bez ohledu na to, zdali
se někdo sníží k oblibě či k zavržení mých
textů. Tak, protože chci. Protože si tím, sám
pro sebe, cosi dokazuji. Smích? Jen si po-
služte, já se také směji. Na adresu mého
zářijového fejetonku pravila moje žena:
„Nojo, ono je to zase o všem a o ničem.“
A má pravdu. Ale jak chcete psát pouze
o něčem, když nic v různých, záludně po-
kroucených formách přetrvává? Hlásím se
tedy hrdě k psaní o ničem. „Krásná“ litera-
tura jako potěcha, pobavení pro obecen-
stvo? Krasomilné veršování? Stokrát ne!
Musí to bolet, usvědčovat! Svým zmateným
tápáním poznávám ...všechno a nic! A ima-
ginace? Blázínkové, za tu se platí krví!

Ne, ne, už zase říjen? Já bych přece jenom
možná rád jednou psal o něčem. S úpěním
táhnu pentilkou, až se láme, a zase nic. Už
vidím, jak se žena tváří. Chtěla by mne potě-
šit, ale myslí si své. Nesnáším ono „něco“
vznášející se kdesi na nebesích smysluplnosti.

Hle, na vodě křehnou první skřípěje. Po
vodě však ještě nelze kráčet. Pouze myslet
na let.

Ano, led. Jak průzračně láká k pohlaze-
ní, jak svůdně taje pod rukou. Jak vzrušeně
se spouští, vezmeme-li jej do úst.

A přesto je třeba psát dál. Snad alespoň
jednou vyrazíme z absolutna třeba i nepa-
trné přiznání!

ŘíjenLuboš Vinš
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ru, nebo jen nepatrně dotváří některý verš.
Ale kolika básním znovu přezpívává ryt-

mus, precizuje rým, usiluje ve stavu „bdě-
lém“ o přesnější tvar.

A nechť mi prominou bakaláři literár-
ních věd! Právě z toho základního prožitku
básnické geneze nejcitlivěji diagnostikuje
básník jiného básníka. V tom je tajemství
vyzrálých mistrů, kteří citlivě rozlišují
výhonky mladé poezie, v tom je bystrozrak
a orientační smysl, jímž se básník pohybu-
je mezi svými literárními rostenci. Při
prvním přečtení verše druhého básníka vy-
cítí, jak probíhal tvůrčí proces, zda jde
o tvorbu spontánní, nebo o tvrdé úsilí
pulérovací, rozpozná verš, z něhož čiší
chlad a který vzniká studenou cestou,
odliší kryptogram od náročné básně, jež
musí být zvolna dobývána, vytuší, jaká
tvořivá síla nesla erupci nádherného
okřídleného verše. A tady už se dotýkáme
otázky, kde jsou hranice poezie...

II.
Není to jen názor romantizující estetiky

umění, že tvůrčí osobnost se vylišuje ze
společenství, přesněji řečeno, jistou
odlišností platí za svou tvořivou existenci.
I když je lidský normál ukazovatel velmi
sporný. A proto: usilujte si o civilizační
poezii suchou jako křížala, balancujte na
intelektuálním ostří, při první zkoušce

I.
Ale ovšem, otázka, zda existuje to, čemu

říkají inspirace, zůstává stále otevřená.
Všechny opravdové básně se rodí z toho
záblesku, z krátkého spojení, intuice, mlu-
veno s Bergsonem, sumačního reflexu,
řečeno s Pavlovem, z poryvu nad hlavním
proudem... Nezval ohlašuje ve svých
Pamětech příchod verše monotonním
hukotem stále se opakujícího rytmu, který
navodí slovo, asociaci, větu, verš, báseň.
Tak vzniká „systém, v němž jako z nějaké-
ho mlátícího stroje vyjíždí, těžko říci jak,
rytmem vedené věty, které si nepřejí nic,
než aby se v nich citlivě pokračovalo.“

Básník se od této chvíle pohybuje v rytmu,
času a prostoru básně. Vzniká báseň v pů-
vodním tvaru, je zaznamenána, někdy znač-
ně provizorně, je na čas odložena, opuštěna.
Ale často už za hodinu ji čte autor s podiv-
ným pocitem odcizení výchozímu tvůrčímu
stavu. Je to nová, samostatná existence, čer-
stvě překvapující, ba vyskytují se i básníci,
kteří zažívají dojem, jako by báseň stvořil
někdo jiný. A přece neznám krásnější záži-
tek, než moci se vrátit po krátkém čase
k právě napsané básni. Je v tom jedna složka
tvůrčí radosti, jíž obětujeme všechno: nená-
vratný čas, životní rovnováhu.

Spontánně tvořící básník, poeta natus
a čert ví jak ještě nám přezdívají, zanechává
někdy báseň v původním definitivním tva-

Alena Vrbová

Z listů dívce,
která píše básně
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jako z moře. A kdyby nedostal básník od
života už nic víc než ten veliký dar nádher-
ného dětství a prvního mládí, prožitého
v celé fantastické škále tónů, vůní, odkrý-
vaných tajemství slov a emocí, košatých
představ, těch oslnivých okamžitých poci-
tů znásobeného života, při nichž se ještě
po letech úzkostně sevře dech, ta kvint-
esence předjímaného širokého bezbřehého
života, který už možná nikdy nepřijde, ale
byl předjat, předbásněn a tedy je, existuje,
bude, byl, nebyl... už tohle by stálo za to
žít, už to by bylo dost...

Všichni básníci umírají mladí. Nonsens,
řeknete. Je ve vývoji každého mladého bás-
níka období, kdy cítí, že bude dál žít nejen
fyzicky, ale tvořivě básnicky žít jen za cenu
krutě překonané krize tvůrčí a nebezpečí
zániku své existence. V takových obdobích
umírali romantikové a prokletí básníci,
v takových obdobích se mladý lyrik odmlčí,
někdy navždycky, tehdy se přesedlává na
drama a prózu, v takových obdobích...
Vyzrálý Goethe opustil Urfausta a dovršil
Fausta ve stáří. Všechno je vyklíčeno a před-
znamenáno tam, v prvním náčrtu mládí.
Básníci dovršují dílo zralosti, když provál-
čili svou osudovou krizi. Někdy právě upro-
střed této bitvy pochopí, že teprve teď,
jestliže přežijí, dokončí opravdové dílo.

Všechno je dáno v té bohaté, rušné, di-
voce rozkvetlé fázi prvního tvoření, která
zůstává jako geniální torzo předčasně mrt-
vých básníků - tak Mácha, Orten, Wolker -,
která může být přípravou nového tvůrčího
rozmachu. Může a nemusí.

Vždyť, jak jsem řekla, básníci umírají
mladí. Není nic truchlivějšího než pohled
na setrvačného lyrika, který včas nedovedl
uložit svou lyru a zemřel celá desetiletí
před svou fyzickou smrtí...

vám zaznamenají atypickou druhou
signální soustavu. Zjistí, že jste - postaru
nazváno - cerebrální typ, že se tvořivě za-
sníte v nevhodné situaci, že si připravíte
v nezvládnutém afektu konfliktovou
situaci tam, kde kvetoucí „normál“ pro-
plouvá úhořovitě bystře.

Sama už začínáte pociťovat tento úděl,
začínáte žít.

Marná sláva, osudy básníků nejsou
záviděníhodné stereotypy. Ani ty příběhy
na první pohled šťastné a harmonické.
Nakonec je pravdivá básníkova teze: Kdo
po celý život nezápasí a nedobývá denně
svou existenci krok za krokem, nejen tu
hmotnou, ale v pravém slova smyslu tvůrčí
existenci, neobjevil všechnu tíhu i slad-
kost, nejhlubší podstatu života. Nedal ryzí
minci poezie.

Poezie se vyhýbá úspěšným provazo-
lezcům, přeje jim nanejvýš jen krátce.
Hledá zápasníky. Tak Puškin, Shelley,
Majakovskij, Mácha. Múzu neprodáte
výhodně za dobré bydlo nadlouho. A jako
nelze považovat hladovění za zdroj tvůrčí
invence (snad jen z hlediska náboženské
mystiky), ani kaloricky vydatná životo-
správa a osvědčený životní stereotyp
nepřeje básníkovi. Dvorní radové, nositelé
poct a hodnostáři obvykle už jenom doží-
vají svůj dávný novotvořivý elán.

Ano. První plán je narýsován, jak věděl
nejcitlivěji Rilke, tam, kde se předzname-
nává všechno: v tvořivém mládí.

Jsou jistě v literární historii úkazy, že
poezie přivede básníka nejednou vyzrálé-
ho, když byl zavrhl přípravná studia svého
vývoje. Ale každý tvůrčí vývoj, ryzí a prav-
divý, začíná v prvním mládí, už v dětství,
z dětské fantazie a imaginace, z jejího
nepřeberného bohatství se vynořuje poezie
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druhé světové válce dokončuje nejdříve stu-
dium na Filosofické fakultě (1946) a ještě
před promocí studuje zároveň na Lékařské
fakultě. Tu dokončila v roce 1951.

Od roku 1964 je primářkou v Mariánských
Lázních, kde se věnovala neurologii a získala
rehabilitační a balneologickou odbornost.

Alena Vrbová celý život cestovala, ať byl cíl
jejích cest odborně medicínský nebo literární.
Poznala všechny evropské země, ale také Egypt,
Spojené státy americké a Indii. To se projevilo
i v její literární tvorbě - neustálá reflexe látek
z domova i ze světa. V poezii i v próze. Zaslou-
žený úspěch měla s kronikou V erbu lvice, která
byla zfilmována. V legendární postavě Zdi-
slavy z Lemberka zpodobuje autorka zejména
úpornou neústupnost. Zde je promítnut 
i základní étos jejího díla jak v medicině, 
tak i v literatuře.

Při nedožitých pětaosmdesátinách Aleny
Vrbové si upamatovávám na její pohostinství,
které věnovala hromadným návštěvám či ná-
hlým a nepřipraveným setkáním spisovatelů
z domova i z ciziny. Ráda a ochotně se podíle-
la na literárních besedách, výletech a akcích
sdružení, mnohdy bohémsky organizovaných.
A vždy přiložila ruku k dílu, kde bylo zapotřebí
intervenovat na potřebných místech, kde bylo
zapotřebí uvážlivosti a především vzácného
času. 

K tomu všemu patří i dopisy mladé dívce,
která píše básně. První dopis vyšel v almana-
chu Pramen v r. 1966. Ostatek zůstal v ruko-
pise. Sborník Pramen byl tehdy zastaven. Až
nyní po čtyřiceti letech ať si mladé dívky, které
píšou básně, přečtou dopis od nevšední lékař-
ky, básnířky a spisovatelky. A my všichni si
připomeňme její literární a lidský odkaz
i bolestnou ztrátu této kulturní osobnosti.            

Josef Hrubý

Když jsme v roce 1963 zvali Alenu Vrbovou
- tehdy už renomovanou spisovatelku - do
sdružení mladých spisovatelů Červen ‘63,
odpověděla: „Od válečných časů, kdy jsem
ve skupině kolem ,Chvály slova‘ odchovala
s Honzou Kopeckým jednu generaci svých
spolužáků, jež se mi bohužel většinou zvrtla
v kritiky a hodnostáře a s níž mne poutají jen
stará přátelství, od té doby jsem nebyla v žád-
né literární skupině a probíjela se na vlastní
pěst… V tomhle prožitku je mi váš nárys
blízký. Když z něho vyjmete tu poněkud silác-
kou ,nasranou‘ větu, kterou prociťuji, ale
nepokládám za strategicky vhodnou, mohu
vaše názory podepsat a těším se na další
spolupráci.“ (Dopis z 2. 6. 1963)

Na vysvětlenou: V roce 1940 redigovala
Alena Vrbová spolu s Josefem Šedivým a Ja-
nem Kopeckým sborník mladých spisovatelů
Chvála slova, který vydalo nakladatelství
Melantrich. Kromě jiných tu začínali svou
literární dráhu: Pavel Bojar, František Vrba,
Jiří Hájek, Ivan Skála, Vlastimil Školaudy,
Josef Hiršal, Jaroslav Hulák, Ladislav Fikar.
A také třeba Otomar Krejča a Jiří Kotalík.

Aleně Vrbové bylo tehdy jedenadvacet let.
To už za sebou měla vítězství v celostátní
soutěži středoškolské literární mládeže v letech
1936-37. A také řadu uveřejněných básní ve
Studentském časopise. V roce 1942 jí vychází
v Melantrichu první básnická sbírka Řeka na
cestách. Ovšem za její prvotinu je třeba pova-
žovat dětskou knížku, kterou vydala v Plzni
u nakladatele Kobese v roce 1931. To jí bylo
pouhých dvanáct let. Od té doby vydala Alena
Vrbová deset básnických sbírek a sedmnáct
knih povídek a románů. To je úctyhodná
bibliografická bilance.

Stejně nevšední je i její dráha životopisná.
Literatura a medicina jsou pro ni určující. Po

Alena Vrbová (1919-2004)
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Jiří Kolář

básníka
Sm

rt (Památce 

Zdeňka 

Barborky)

atak Tmynebytí
kterému se neodmlouvá

co nesmlouvá
pak už jen křídla

měl to být majestát
a zatím protrpěno

čas unikal do agonie
lastury spánku

jeho milosrdných chapadel
alespoň tak

venku se klubal podzim
slunce oslepovalo

stáls čelem

i tehdy
kdy čas zkornatěl zkormoucením
dny zvracely blín malomocenství

Vynesli tři uzlíky
nějaké lůžkoviny

poslední z vezdejších
jeden byl naplněn knihami

když tam tak stály v řadě
zdálo se že panáčkují



Poezie10

xxx 
I kdybych

V očích měla smaragdy
Jakože ne

I kdyby
Mi v očích stálo moře

Jakože je to jen sůl
A moje báseň tloukla křídly

O nářek sirén
Nářek mých slov

Nedolehne k hluchému
Osudu

A k tobě
I kdyby

Co se stane

xxx 
Ve své vysněné posteli

Se svým vysněným milencem
Šeptáme si do ucha

Zmrzlinová slova
Slova oplatky a dotyky bonbónky

A dotyky bomby
A krupobití hudby

Sen se mnou lomcuje
Jako horečka

A ani modlitba zpovědníka
Mě nezachrání

Oheň
Láska hoří jinak

Než vášeň
Jsem plamínek

Co tě čeká v tmách
Když požár zničil dům

Svíčka navždy
Sopka na chvíli

xxx
Požár hasím požárem

Můj les pláče do kořenů
Jizvy spálenišť
Čpí vzduchem

Hledám obvazy hudby
Ale potkávám
Jen němé ruce

A písně pro jiné

xxx 
Motám pavučiny

Na chytání obrazů
Pravítko mozku
Řadí slova

Do holých vět
Buďte milosrdné
Chvíle beze slov
A přijďte ke mně

Eva Válková Na obojkuz proutku růž e
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Neznámému
I.

Až si tě chytím
Do jámy očí

Až si tě ochočím
V pasti dotyků

Po smaragdových nocích
Diamantových ránech

Obědvat budu
Nachové vzpomínky

Na tvoje dary

II.
Až si tě koupím

Svými slovy
Kup mi
Mlčení

Sametové pro večer
A hedvábné pro ranní vstávání

xxx 
Ověšena nákupem pro rodinu

Nadlehčuje ji jen
Myšlenka na milence

Vír touhy
Kámen viny
Oheň sexu

Milenec jako úkol
Jako sen

A probuzení
Jako konec světa

Zpověď
Ty který jsi odmítl poznat

Vášnivou dravost mojí něhy
Spadnout do víru
Být stažen ke dnu
Platonická láska

Je nejčistší žíravina
Na kůži mojí duše
Dovedu být klidná
Jako nejhlubší tůň

Raději mi nevěř
Na dně číhá několik
Pravěkých žraloků

Odpoledne se Šebkem
Uprostřed života
Uprostřed úklidu

Jednou rukou visím na mrakodrapu
Významně šlapeš na nohu židli

Na které sedím
Zatímco pomalu dohořívá tvoje cigareta

Moje písmenka vbíhají na papír
A nacvičují rychle
Cvičení nesmyslu

Jako by mohlo být něco nesmyslnějšího
Uprostřed života
Uprostřed poezie

Nechám ti poslední verš
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Vítr z podzimu
Vysvlékl jsem tisk

z novinového papíru
oblékl si slova

vítr klepal špačky 
vyhodil jsem staré známé 

do proutěného koše
vzlétl do oblak

chvěly se
až se z nich kouřilo
polykal jsem dým

věrně jako pes
jsme lidé

ozývalo se 
z lidského rozhlasu

máme srdce
měkké
tvrdé

stačí si vybrat
sáhl jsem si na hruď
slyšel jsem celý svět

v panoramatickém záchvatu
mávl jsem do prázdna

louskl klouby starým známým
to na rozloučenou

poslal mužský polibek
pro ženské vzplanutí

tak trochu imitace
mého ticha

a podzimní ulice zatáčela
do věčnosti.

V rytmu mandolíny
Zapomněla jsi na hlas mé duše
jak koupe se v bílých leknínech

jak naposled jsi ji spatřila
když v nočních stužkách tančila

v rytmu mandolíny
co vydávala zvuky dechu 

a byla popletená

Pryskyřice tryskala z klína borovic
Její vůně

mých smyslů se dotýkala o půlnoci
jak duha odražená ode dna

jak krev co oněměla
když ve vlásečnici zbloudila. 

Sirka z jinovatky
Objevil jsem Tvoji duši v mezaninu

světlo dosahovalo
až k Tvým ňadrům

byla jsi zapálená
sirkou z jinovatky

byla jsi vláčná
tak trochu sama

vlasy padaly Ti dolů
jak střecha sakrálního slunce

jak chrámové okno
když roztříští se

nesmyslnou válkou.

Martin Kredba

Jak duha
odražená ode dna
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Zapálená křídla
Vřes vzplál jak zapálená křídla lišaje

snídám Tvoji ranní duši
i trnky z pošumavských strání
to tak trochu ještě ve spánku

hmatám svlékající se tmu
za zvuku cikánských cimbálů

slyším potok krve
co mi jak datel buší do spánku

stydím se za své poslání
snídám třtiny hříšné duše

dnes na podšálku
Vzduch čeří Ti černé řasy

chytám pastely šatů z lidskosti
Vřes vzplál jak zapálená křídla lišaje

který tančil s opuštěnou lucernou.

Červánky
Sedíme a červánky mísí se s bělobou nebes,

z alejí těl stoupají páry a opouštějí naše duše.
Slyšíme padat sluneční paprsky do hladiny řek,

jak lámou se a rozpadají ve skice roků.

A možná vodní kapky milují k zbláznění dráhy
kolejnic,

na kterých bdí zlatavé oblázky zvonící o naše
kroky.

Líně se houpe tramvaj a svět do ní propadá se,
do mlhy bez smetany a do podzimních objetí.

Semišový květ karafiátu líbá vzduch,
jenž je hýčkán plástvemi našich srdcí.
Sněhobílá holubice letí dýmem andělů

a vlasy plynou do začátku a konců.

Tančící srdce
Píšu Ti jak tančí bál 

bez Tebe
jak bez pláště král

bez sebe
tak trochu kapky bytí
smáčet v Tvých rtech
jak solničku bez soli

klečí přede mnou 
podzimní stráň

padají dešťové housle
hrají nám
tu zvesela

tu jak pařížské kvítí
jak hoblinka z pařezu

když uslyším
Tvůj splín

Pod náramkem touhy 
pod náramkem míru

ztrácím sílu
nacházím žár

když zatančily nám
barové zpěvačky

pro silné erotické nápoje
Tvoji duši

posypal jsem
bílým pískem

ze sluneční pouště
odsedlal ji
a pak vypil

jak obrazové tapisérie
z jízdárny času.
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Rád posedím s přáteli:
Popijem, diskutujem, dobrou vůli spolu

máme.

V noci na dnešek mě probudila urputná
bolest v pravém boku.

Mám přátele mezi lékaři. Zvednu telefon
(tú, tů…). „Honzo! Tos ty? Zase ledvina?
Tak pro tebe jedem.“

Vzali mi pokaženou ledvinu. Ale dali
novou, vypucovanou. Super.

Rád posedím s přáteli.
Popijem, diskutujem, ba i zazpíváme, do-

brou vůli spolu máme.

V noci mě probudila svíravá bolest v bři-
še. Hynek! Sahám po telefonu (tú, tú…).
Ó Hynku, Hynku…!

Ležím na operačním stole. Koukám na
obrazovku šikmo nad mou hlavou na visuté
vertikále osy. Jaký pokrok! Jaký komfort!

Rozřízli mi břicho a vytahují nechutné
provazce střev. A hleďme. Zpoza prázdného
ložiska v načasovaném digitálním propočtu
prosvítají fungl nová. Superprima.

Občas posedím se svými přáteli. Poklábo-
síme, něco sníme, i když nadáváme, dobrou
vůli spolu máme.

Přejelo mě auto. Můj dobrý přítel Joe
Omáčka, znaly se i naše manželky, pravidel-
ně se scházely v bridgeovém klubu, tedy do-
brý starý Joe, chirurg na Centrální americké
poliklinice, musil mi uříznout obě nohy. Vzal
je rovnou, hned pod kyčlemi. Přišroubovali
mi apartní ocelová pera z americké firmy
Poldi Kladno. Jenže sotva mě přivezli domů,
už jsem byl nedočkavý prošlápnout je po
nějaké rušné strýt. Dychtivě jsem se vypé-
roval - pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Ano
ve čtvrtek. Smůla! Nepředpokládal jsem, že
smůla se může přilepit i na pera. Tedy nejen
na paty. Sotva jsem z naší ulice Zpovědníka
Nepomuckého zabočil půlobratem s otoč-
kou na Avenue Václava Havla, přiřítilo se
zleva policejní auto, hodilo mě vpravo, padl
jsem na asfalt s roztaženýma rukama, mat-
ně si vzpomínám, že jsem snad volal: „Ježíš-
marjá, chodí tu i lidi!“, a přejelo mi obě
ruce. Byla to prý moje vina. Neuměl jsem
ještě chodit, tedy pérovat. A to jsem se měl
naučit předem.

Čas od času posedím s přáteli. Posedíme,
přiťukneme si. Zírají, čeho je možné dosáh-
nout v ekvilibristice. Obdivují spoustu mož-
ností, které lze předvádět na požádání. Pří-
kladně nohou se drbat na zádech a žonglovat
se skleničkami - levá ruka, loket, palec, pra-
vá ruka na pravé koleno, tlesk, tlesk a spous-
tu jiných věciček. Říkají mi Old Superhand.

Jiří Štěpánek Zr
oz

en
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Pepíka napadlo, Pepík hraje… jó, bije
bubny v kapele Minihitband, že přinese
housle a naučí mě na ně fidlat. Ukaž mi jen,
jak mám stiskem krátit struny.

Než každý vypil těch pět domácích nevy-
clených dávek whisky, mačkal jsem brilantně
sexsong S kapitánem na věčné časy. Slzeli.
Jen nakonec dodali: „…a nikdy jinak“.

Postupem posunu stratosféry vzhledem
k hemisféře jsem si uvědomoval, že můj
žlučník, játra a všechno, co je uvnitř a vně
mé existence, tedy mé ego, je nejen nejed-
notné, ale hlavně nedokonalé, vyžité, přeži-
té, nepřizpůsobivé běhu času, hip, hip,
nemožné v koloběhu byznysu. Pryč s tím!
A hlavně mozek svým zastaralým myšle-
ním, co se má a co se nemá, co je horší, co je
lepší, co smíš a co nesmíš, je zcela passé,
diluviální zkamenělina. To vše je záležitost
tlačítek nezávislých na sobě. Zmáčkni žluté
- správně! Zmáčkni zelené, žluté zhasne,
zelené svítí - správně! Fialové, červené,
modré, vybírej, přebírej, co je teď, je správ-
né, co bylo nebo bude, není, co zmáčkneš, je
super.

A to je alfa a omega nového života, od-
stranění dualismu dobra a zla, krásy a šere-
dy, lásky a nenávisti, blouznění o smyslu
života.

Úžasná myšlenka!
To tedy vám řeknu, hošánkové, od mého

zrození se bude psát nové L. P., nové Anno
Domini.

Chápete? Závidíte?
Natáhl jsem péra na nohy, palcem jsem si

přisunul sluchátko, malíčkem zmáčknul
(tú, tú…).

Ano, odvrhl jsem svoji minulost, lidský
mozek, chci být svobodné ego!

Někdy posedím se svými přáteli. Aby
neřekli, že se jich straním. Pozoruji je.

Nepřestávám se divit, jak jsou pošetilí.
Zpívají, pijí, hádají se a hned zas objímají.
Smějí se a hned zas jim z očí kapou slzy.

Jsem na to hrdý, že jsem Robot. Technic-
ky dokonalý Robot. Jen kdyby mne tady 
uvnitř něco nebolelo. Vlastně to jen pobolí-
vá, občas a jemně. Něčeho mi bylo líto. Ale
ovšem, je to nesmysl. Lítost!

V dokonalém žití není místo pro lítost. To
je jen jedinec s chorým srdcem… Běda! Já
zapomněl, že mi zbylo srdce. Nechutná sen-
timentalita. Odvěký retardační prvek v his-
torii člověka.

Pryč se srdcem!
Vlastním specifický okruh provozních

látek: vsakováním, průtokem, válením anti-
korozních mikrokuliček, vměstnáním - zde
není místa pro vyžilé srdce. Nemůže překá-
žet pokroku a jednotě světa.

Hip, hip, hurá! Unitas mondial.

Ležím na operační traverse a pokukuji po
obrazovce u operatérů. Obsidiánovými skal-
pely prořízli plasmo mého hrudníku. Hmát-
nou po srdci a vytrhávají je. Ach, jaká roz-
koš vidět ten kus cukající se krvavé hmoty.

Slyším hudbu - ale z dálky, jaksi shůry,
asi mi po probuzení pouštějí nějaké hity.
Co? Slyším slova básníka: „Srdce, mé srdce
bolelo z toho všeho.“ Co je to za blábol? Ale
už slyším firemní klipy. Prima, hoši, dudlaj,
dudlaj, supervodvaz, dudlaj, dudlaj, věděl
jsem, že to zvládnete. Cože? Jakou barvu?
A to je mi jedno, může být třeba rudá. Mně
to nevadí. Co? Rozumím. Na aortě zkřížené
meče.

Hip, hip, hurá. Zrodil se nový obyvatel
planety Země. Jsem zakládajícím členem
Unie, v hlavě mi ještě haraší minulost.

„Omne ovo ex ovo…“ No bodejť, Anti-
-ovo. Jsem prvním článkem Unie Anti Ovo.
Vive Unitas Mondial.
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že se k nim dirigent nepřidal a zůstal ve své sta-
tické póze na začátku cesty. Ale pak mi bliklo, že
jestliže chci dát muzikantům prostor ke hře,

musím se jim postarat
o dostatek prostoru za
obrazem. A přátelé mohli
každou chvíli přijít. A tak
jsem vzal dlouhé dřevěné
pravítko a dole ho vsunul
mezi obraz a zeď. Nahoře

jsem úhel vyrovnal několika svazky knih. Za
chvíli bylo za obrazem ticho a klid.

Zvonek! Jdu otevřít. Přivádím přátele do po-
koje a slyším, jak odněkud z dálky právě začíná
tichounce hrát hudba. Někteří z návštěvníků to
respektovali, aniž pátrali po původu hudby. Ale
všiml jsem si, jak jeden z nich očima hledá, od-
kud hudba vychází. Po chvíli nevydržel a zeptal
se. „Mám hrací obraz,“ odpověděl jsem, „muzi-
ka je vzadu za plátnem.“ Společností zaševelil 
smích slušnosti k tomu, jak jsem vtipný. Dále se
hudbě nevěnovala pozornost a po čase, kdy si
všichni mysleli, že mnou byli dostatečně poba-
veni, se rozešli.

Šel jsem si lehnout. Únavu na lůžku doprová-
zely tiché tóny jakési skladby. Ale to, co bylo
zpočátku příjemné, mne začínalo rušit. Nemohl
jsem usnout, ať jsem se snažil sebevíc. Na mé
výkřiky „Ticho!“ a „Tak už dost!“ muzikanti za
horizontem vůbec nereagovali. Po dvou, třech
hodinách jsem vstal, vzal barvy, štětce, ředidlo
a hadr, odhodlán situaci řešit. Nejprve jsem ha-
drem namočeným v terpentýnu vymazal z obra-
zu dirigenta. A na totéž místo jsem jej začal ma-
lovat znova. Čelem ke mně, s tváří dívající se
z obrazu, jdoucího po cestě směrem sem, směrem
z rámu ven. Sotva jsem skončil, v místě, kde se
cesta jediným bodem potkávala s horizontem,
se objevilo několik tmavých bodů. Zvětšovaly se
a já nabyl přesvědčení, že se můj nápad povedl.
Muzikanti vyhrávali a přicházeli blíž a blíž a vzá-
pětí, když míjeli dirigenta, vstoupili do mého
pokoje. „Kolik jsem dlužen?“ zeptal jsem se.
Částku jsem vyrovnal a oni odešli.

Už se mi nechtělo spát.

Měl jsem doma barvy a štětce, ale nikdy jsem
s nimi nemaloval. Jednou jsem poslouchal ja-
kousi vážnou hudbu a začal přemýšlet o roli
dirigenta. Došel jsem k zá-
věru, že je to postava vel-
mi osamocená. Jediná sto-
jící na druhém, tom bliž-
ším břehu, k nám otočená
zády. Čelem k davu muzi-
kantů, čekajících na coko-
li, co udělá, či jen naznačí. Měl jsem pocit, že
postava dirigenta je mým zosobněním.

I já jsem stál na svém břehu sám. Chodila za
mnou spousta přátel, za kterými jsem já nikdy
nepřišel. Chodili ke mně čekat, co udělám, či jen
naznačím, aby se mohli bavit, aniž oni sami kdy
koho bavili.

Postava dirigenta mne natolik pohltila, že
v obrovské potřebě zachytit se jsem namaloval
svůj první obraz. Byla to krajina, přesněji cesta
v krajině, která v dolním kraji zaujímala celou
šířku plátna, a zákonem perspektivy se z ní na
horizontu stal jediný bod. Nevím, proč cesta.
Asi pro dirigenta. Šel s hůlkou v ruce, zády ke
mně, odcházel směrem k horizontu. Obraz jsem
zarámoval a pověsil.

Za čas ohlásili přátelé návštěvu. Jelikož jsem
neměl žádnou chuť je bavit, pozval jsem partu
muzikantů, aby se o zábavu postarali. Přišli
včas, aby si připravili nástroje. Když začali ladit,
nikdo z hostů tu ještě nebyl. Všiml jsem si
zvláštní věci - všichni stáli čelem k obrazu.
Začali hrát. Ale za zády dirigenta nestáli dlouho.
Najednou, aniž zazněl jediný falešný tón, začali
vstupovat na cestu. Stále hráli a nepřestali, ani
když předešli dirigenta, ani když se zmenšovali,
čím víc se blížili k horizontu. Když všichni již
velmi malincí zmizeli v tom jednom bodě,
melodie se proměnila v rachot padajících činelů,
nervozní připomínky, výkřiky nespokojenosti
a bylo zřejmé, že v tom nepatrném prostoru
mezi obrazem a zdí se děje něco chaotického.
Zvuky nástrojů utichly úplně a jakoby z dálky
byla tlumeně slyšet hádka a plno nadávek.
Nejdříve mne napadlo, že jde o zklamání z toho,

Ivana Měkotová

Dirigent
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Mám ho rád, protože mě v dětství naučil
chápat vtip. Nebo aspoň trochu. Ale nejen
mne, vždyť typické znaky jeho humoru
chtě nechtě vstřebala nejedna generace.
Ta moje zná i dva „Švandovy“ kánony.
Povídky o žácích Kopytu a Mňoukovi (ča-
sopis Pionýr) a komiks Sek a Zula (Ohní-
ček). První cyklus je pozoruhodný už tím,
jak vnesl do klasických klukovských
příhod fantaskno. Autor za ten nápad asi
hodně vděčí knize Dva nezbedníci (1946)
Josefa Jahody (1872-1946), kde najdeme
předobrazy Švandrlíkových žáků. Nicmé-
ně Jahoda ještě ukazuje víru v hejkaly
a jiné strašáky jako neopodstatněnou.
Ještě brojí proti báchorkám své „tetky
Šustilky“, která jeho mladým hrdinům
opětovně mate hlavy. Miloslav Švandrlík
(1932) už výchovno zapovídá a ve shodě
s trendem v dětské knize let šedesátých
a navzdory socialismu uděluje realismu
štulec. Anebo aspoň rotaci. Známe autory,
kteří zplodili hrdiny, nechali je jednat, a až
když došly nápady z „tohoto světa“, nasa-
dili bludičky. Doslova či obrazně. U Kopy-
ta s Mňoukem sledujeme pravý opak.

Hned první příběh, Oběť potoka Brumbalce
(vyšel v září 1965), je snad nejfantasknější.
Voda přítoku Sázavy činí z lidí sochy!
Čekal-li však čtenář v dalších povídkách
opět sci-fi, zklamal se. Příběhy zrealistič-
těly, bohužel. 

K výjimkám dále docházelo, ale autor se
nakonec vyřádil až po roce 1989. To začal
psát o Kopytovi s Mňoukem celé romány.
A jak vycházely, detektivní zápletka v nich
pravidelně střídá fantaskní. Když nezapo-
meneme (jako vydavatelé) na svazek Unesli
Mňouka, Baskerville! (1992), napočítáme
roku 2004 už 22. díl cyklu. Pro pořádek:
čtyřsvazkový komplet povídek vydávaný
od roku 1999 už částečně knižně vyšel ve
svazcích (rovněž čtyřech): Podivuhodné
příběhy žáků Kopyta a Mňouka (1973, 1991,
doplněno 1999), Žáci Kopyto a Mňouk,
postrach Posázaví (1991), Žáci Kopyto
a Mňouk na stopě (1992, včetně povídky
Sňatkový podvodník, již znovu nevydané),
Žáci Kopyto a Mňouk opět zasahují (1993).
A ač mají nakladatelé za to, že staré časo-
pisy probrali precizně, mýlí se. Viz povídka
Žák, který se usmíval, vydaná v Magazínu

MiloslavŠvandrlík
Ivo Fencl
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Dikobrazu v listopadu 1979, anebo tzv.
Odpovědna žáků..., která je zajímavá i tím,
že inspirovala zesnulého Miloslava Šimka
k téměř nekonečnému cyklu Pedagog ve
výslužbě (Mladý svět od roku 1972). Po
bok svých nezdárných žáků autor postavil
celou galerii dalších figur (kastelána
Matěje Štětku, učitele Pěničku, hajného
Vincence Breburdu, soukromého detektiva
Jaroslava Ošmeru, nadporučíka Hojera,
krásnou spolužačku Jitku Beneckou). Za
normalizace se však Kopyto a Mňouk
znelíbili a Švandrlík musel cyklus nahradit
jiným. Tak vznikli Sourozenci od Stříbrné
želvy (12 dílů, 1975-1976) o Filipovi
a Klárce Mrkalových ze Starého Města.
Ale už v šesté části Nečekané rozluštění
autor opět zapojil Kopyta s Mňoukem do
akce - jako detektivní rádce. Upomíná to
na podobný Foglarův úskok s Písklounem
a Tlouštíkem v Junáku roku 1946. I tam se
po několika pokračováních ukázalo, že
navzdory novým hrdinům opět jde „jen“
o pokračování původních Rychlých šípů.
To byl ovšem komiks. Nicméně Švandrlík
zachytil své dva žáky touto formou (Olym-
piáda v Posázaví), a třebaže šlo o výjimku,
právě povídky s Kopytem a Mňoukem se
jeví pro podobné překreslení jako stvoře-
né. Samostatný cyklus pak autor věnoval
ještě nepříteli žáků: Bičiště a hejkal, pře-
borníci v dějepise (poslední čtyři Pionýry
roku 1976). Od roku 1977 si však v časo-
pise Pionýr už ani neškrtl.

Ovšemže za to mohlo hlavně jeho legen-
dární dílo Černí baroni aneb Válčili jsme za
Čepičky (1967) a to, že kolovalo v opisech
včetně svého pokračování, které od roku
1990 vychází jako součást prvního dílu.
Na něj autor navázal 13 dalšími svazky
až po Černí baroni útočí na obrazovku

(2004, s Martinem Bezouškou). A opět
pro pořádek: pátý svazek Poručíme větru,
dešti... (1991) vyšel podruhé jako Kam to
kráčíš, Kefalíne? (1999), šestý Ještě máme
co jsme chtěli (1991) reeditován jako
Růžové sny pilného hňupa (1999) a desátý
Černý baron od Botiče (1992) byl publiko-
ván už šest let před sedmým dílem Černí
baroni po čtyřiceti letech (1998).

Rubem humoru bývá naše deziluze.
Myslím, že ani u Švandrlíka tomu není 
jinak. A je-li, podle mne, králem českého
humoru, zůstává též „producentem“ 
typicky švandrlíkovských hororů. Začal
s nimi už ve sbírce Draculův švagr (1970),
a nebudu-li počítat knížku Sexbomba
na doplňkovou půjčku (horory tu tvoří jen
oddíl), připsal do roku 2004 dalších sedm
souborů: Příšerná smrt krásné dívky
(1990), Rakev do domu (1991), Zazvoňte
mi umíráčkem! (1992), Kdo se bojí, nesmí
na hřbitov (1995), Draculův zlověstný
doušek (1997), Draculův temný stín
(2003) a Kostlivec v kredenci (2004, se
spoluautory). I zde nacházíme humor,
avšak černý a plný skepse. Ryzí esencí 
toho „světlého“ zůstávají Švandrlíkovy
knížky pro děti a s Nepraktou vytvářené
komiksy: ty „jen“ čistě zvířecí jako Buf
a Lora (Pionýr 1974-1975) o jezevčíkovi
a papoušici i ty nejkratší (Tondův letní tá-
bor, Jirchářská balada). 

Tím nejpropracovanějším a nejrozsáh-
lejším z nich je Sek a Zula. Ryze český,
zcela svébytný plagiát známé americké
rodinky Flinstoneových (1960). Ano, zá-
klad humoru obou cyklů vychází z týchž
premis. Líčí se tu pravěk, jako by už v něm
existovalo vše, co známe dnes, ale v pra-
formě, a jako by už pralidé věděli, co vy-
nalézt. Tohle anachronické vrácení ducha
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moderní doby do dávna je obdobou toho,
jak si cimrmanologové střílejí z Rakouska-
Uherska, a přece ne z něj. „Jeskyně první
kategorie s tekoucí vodou,“ chlubí se
novomanžel. „Kroužkuji pterodaktyly,“
dodá, „jednou už s tou vědou musíme za-
čít.“ Mezitím děti zneužijí dalšího tvora co
poštovního holuba, ale nedomyslí, že psa-
níčka tesaná do kvádrů („Ty máš ale krás-
ný rukopis, Seku!“) budou poněkud tížit
a pozdrží vývoj hrnčířství. Tj. otcovu pil-
nou snahu. O podobné vtípky a ironii
Švandrlík Seka a Zulu oproti americkým
Flinstoneovým (kteří se dočkali i dvou
celovečerních filmů) notně povýšil:
„Jednou se otec Pim vydal na námluvy.
Láskyplně praštil krasavici kyjem do hlavy,
jak kázal jemný tehdejší zvyk,“ začíná ten-
to epos vydaný sešitově poprvé roku 1971,
knižně pak v trochu jiném výběru roku
1994. „Hlavně že jsme živi a zdrávi.
Tyrannosaurus Bohoušek sežral jen dvě
třetiny obecenstva,“ pochvalují si Švandr-
líkovi pralidé a nešetří moudry a citacemi
klasiků. „Marná sláva, my savci jsme přece
jen inteligentnější,“ konstatuje ochočený
tygr Drápek, když jinak hodný brontosau-
rus Punťa omylem spolkne Zulu. A mamut
zaskočený zátopou hrdě plave s mručením:
„Mamut, to zní tvrdě,“ a když ho pro změ-
nu odnese vichřice, vrací se odevzdaně na
původní místo: „Kdo chvíli stál, už stojí
opodál.“ „Hle, pterodaktyl se vznesl nad
první brázdou,“ je šťasten první zemědě-
lec. I povědomí o budoucnosti tu je, třeba
stvůra honí pravěkého „akademika“ 
a zklidní se, až když odvolá: „Mýlil jsem 
se. Megalosauři budou žít věčně!“ „Škoda,
že nemáme chladničku,“ lituje zas matka
Pola, když táta naučil děti lovit mamuta.
A když jistý huňáč spadne do kádě bílého

jogurtu, v mozku pravěkého lovce zajiskří:
„Hle, lední medvěd. Doba ledová je za
dveřmi, profesor Frm-brm se nemýlí.“
Humor u Švandrlíka plyne i z líčení chvil,
v nichž lidstvo (tj. obvykle jen Zula se
Sekem) něco objevilo. Když sourozenci
uloví do vlastní jamky králici, otec si libuje:
„Mám přece jen chytré děti. Mamuti se
v zajetí nerozmnožují.“ Už banálnější
metodou jak vyvolat úsměv je „pravěké“
zvětšování všeho: hříbků, slimáků, ježků
i čuníka (veleprase Ryjátko). I na Kafkova
velekrtka dojde. „Ha, tunel,“ boduje díky
němu otec Pim. „Zrovna jsem měl v úmy-
slu ho vynalézt.“ A autobiografické rysy?
I ty najdeme. Švandrlík svou choť Evu
zachytil s Nepraktovou pomocí jako pů-
vabnou velevosu.

Za klíčovou kapitolu tohoto veledíla
považuji část Jak zahynul drzý papoušek.
Tenhle pták zde prorocky udílí rady, když
rodinku už „pračlověčenství“ nebaví:
„Z ochočeného tygra si udělejte kožich!
V drogerii kupte jed a vyhubte všechny
předpotopní obludy. Otec Pim se nebude
flákat, ale bude chodit do práce. Matka
Pola přestane vařit předhistorické blafy
a začne s hodnotnými jídly...“ Není divu,
že prorok je rodinkou brzy záludně zabit
- a zbaštěn. Právě toto zaměření PROTI
pokroku a PRO setrvání v ideálu ráje
Adama a Evy (Seka a Zuly) je minimálně
zde pro Švandrlíkovo smýšlení pří-
značné. Ne, nikdy mi to nevadilo. Jako
malého čtenáře Augusty (jemuž jsem
věřil vše) mě zato deptalo zdejší ana-
chronické vřazování lidstva do éry di-
nosaurů (Punťa ve spánku zalehl stádo
mamutů). Zlobil jsem se. Zbytečně. Dnes
už se prý někteří vědci kloní i k této
možnosti.
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Prostudoval jsem různé filozofické sys-
témy, často i protichůdné, ale vždy jsem
došel k závěru, že toho mnoho nevím
o smyslu života. Co je smyslem života?
Začal jsem bláhově filosofovat a naivně se
domníval, že jsem to snad objevil, že jsem
tomu konečně přišel na kloub. Sancta sim-
plicitas! Svatá ty prostoto! Zdálo se mi to
docela moudré, jak by taky ne, když jsem
to vymyslel já. Smysl života hledají filoso-
fové, ale také každý z nás, každý za sebe.
Nejčastěji se tvrdí, že smyslem života je
potomstvo, děti jako pokračování rodu. Je
to hezká a moudrá představa, ale děti jsou
spíše naplněním života. Smysl života si
spojuji s jeho průběhem, naplnění života
s jeho rezultátem, výsledkem. Smyslem
života je žít a naplněním života jsou děti.

Teď si mohu myslet, že jsem objevil něco
nového a velikého, tak jak si to mysleli
mnozí přede mnou. Ale poučen těmi před-
chozími a pohrdaje velikášstvím a uctívaje
pravdu a skromnost, pokorně se přiznám,
že budu hledat dále a že určitě budou hle-
dat i ti, kteří přijdou po mně a po vás.
A budou hledat do té doby, než život vy-
hyne. A musíme se smířit s tím, že nic není
věčné, ani láska, ani naše práce, ani náš
život, ani život. Je to smutné, ale musíme
se s tím umět smiřovat. Jsem už dost starý,
abych sám sebe neklamal.

Ale něco jsem přece jen objevil, totiž
kam chodit pro rozumy! A rozumy jsou
cestou k poznání. Tak mám naději a trumf-
nu možná všechny filosofy. K tomuto závě-
ru mě přivedla má dvě malá vnoučata. A to
nezávisle na tom, že mi teď do ucha našep-
tává milý básník František Halas: „Já k dě-
tem šel jsem pro rozumy.“ Usmívá se a při-
pomíná mi, abych si pošetile nemyslel, že
jsem něco objevil. Přesto mě jeho moudrost
teď burcuje, když si vybavuji ten verš.
Avšak i já jsem šel k dětem pro rozumy.
K podobnému poznání jsem došel vlastní
zkušeností, nezávisle na Františku Halaso-
vi, ale plně uznávám jeho moudrost i to, že
k tomu došel dříve než já. Co se dá dělat.
Jsem zase druhý. Nebo třetí? Ale vždyť
i sám Halas se přiznal, že v mnohém také
není první, že se snaží postavit vejce po
Kolumbovi a že je to dokonce dobrodružný
úkol básníka objevovat známé věci.

Tedy k věci. Čerpám moudrost od svých
malých vnoučátek. Všichni mi tvrdí, že je
to kluk a holka, ale já dobře vím, že je to
chlap a holčička. Brzy vám dokážu, že je
toto mé vymezení přesnější.

Na sotva odrostlá vnoučata dělám různé
grimasy a ťu, ťu, ťu a ňu, ňu, ňu. Čekám za
své snažení nějakou patřičnou odezvu.
Dokonce shledávám, že toto mé výchovné
úsilí má své kladné výsledky, avšak dosti

rozumyKam chodit
pro

Bohumil Jirásek
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protichůdné. Kluk skutečně jedná jako
moudrý a vyrovnaný chlap, tedy s nadhle-
dem. Vážně se na mě dívá a jako by mi
soucitně říkal: „Co děláš za blbinky, vždyť
jsi už dávno dospělý. A já nejsem nějaké
novorozeně, abych bral vážně tvé ťu, ťu, ťu
a ňu, ňu, ňu. Tak se chovej rozumně.“
A aby si mě nakonec za toto pokárání
usmířil, mile se na mě usměje a já mu
všechno odpustím. Je už rozumný a dávám
mu za pravdu.

Holčička je zase správně rafinovaná jako
řádná budoucí žena. Na mé ťu, ťu, ťu a ňu,
ňu, ňu reaguje hned úsměvem, natřásá se,
jako by už ukazovala své ženské vnady
a zbraně, které zblbnou každého chlapa.
A já ji v tu chvíli beru vážně a vůbec si ne-
uvědomuji, jak mě doběhla.

Když to dostatečně domýšlím, jsem už
pro oba vyřízený a směšný chlap, který si
myslí, že je moudřejší než nějaké miminko
a nechá se ukolíbat tímto omylem.

Udělal jsem náročnější experiment,
když ono ťu, ťu, ťu a ňu, ňu, ňu nepřineslo
jednoznačné výsledky. Rovnou jsem nasa-
dil hudbu, hrací strojky určené dětem.
I mně se to líbilo a esteticky uspokojovalo
můj libocit. Ale zase: vnouček se na mne
vážně zadíval, jako by mi říkal: „Dej pokoj
s nějakou zvonkohrou, já bych raději po-
slouchal vážnou hudbu, nějakého Bacha
nebo Beethovena.“ A zase mě má za naivku
a primitiva. To vnučka se naopak hned
mrská do rytmu, jako by byla někde na
tancovačce a blbla hlavy chlapům kolem.
Už je mi jasné, že tohle mají ženy v genech,
že se s tím rodí. A já jsem měl chvíli zase
naivní radost, jak je muzikální.

Udělal jsem nutně jednoznačný závěr, že
se od těch mrňousů musím hodně učit. Ale
zase z druhé strany, jakpak platí ona moud-

rost Učit se (třikrát), když se s tím děti už
rodí? Smiřuji se tedy se sentencí Komu
není shůry dáno, v apatyce nekoupí. Takže
s tím asi už nic neudělám. Ale nevysmívej-
te se, vás se to taky týká. Ona vás ta pový-
šenost nad novorozeňátky přejde jako mne.

Teď jen čekám, jak to půjde dál v našich
mezigeneračních vztazích, jak na mně bu-
dou své rozumy uplatňovat, až jim bude
rok, nebo dokonce deset, neřku-li patnáct
let. To jimi bude cloumat puberta, vlastně
při akceleraci dospívání ji budou mít už za
sebou, zatímco já se asi budu do ní vracet.
Pořád by to bylo lepší než senilita stáří.

V každém případě už vím, kam chodit
pro rozumy a tedy i pro moudrost. Všech-
ny filosofické systémy byly vždycky překo-
nány, aby se zase uvolnila cesta pro další
moudrosti, ale ta cesta je stále zatarasená
a asi končí, takže moudrost už není kam
pokládat, protože mimo tu cestu ji nikdo
nevidí a nehledá. Je tedy skutečně jediná
cesta - hledat moudrost u dětí. Už se pře-
četl nejen genetický kód člověka, dojde se
nakonec i k závěru, že tam něco je, nebo
není, a s tím se moc nenadělá, protože ty
miliony let, co se k nám to NĚCO plahočí
a perpetuálně a mobilně zdokonaluje evo-
luční i revoluční cestou, nemůžeme narušit
nějakou hloupou domýšlivostí, která má
něco společného leda tak s naším rozum-
bradováním. Bylo by však užitečné, kdyby-
chom uměli být v této oblasti alespoň do-
brými opraváři.

Tak, milé dětičky, buďte k naší staré
a zdegenerované generaci shovívavé, my
vás budeme respektovat a půjdeme vpřed
vaší mladistvou cestou, když máte tolik
rozumů. Ale to už bude povídání na jindy.
Dnes tedy zmoudřele uzavírám: Ať žije
a vzkvétá mladá generace!
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V roce 2000, rok před uvedením Gombro-
wiczovy Yvonny, princezny burgundánské
v Divadle Josefa Kajetána Tyla, se na jevišti
plzeňského Divadla Alfa(1) objevila jiná pol-
ská hra - moderní veršovaná pohádka
Marie Kownacké O strašlivém drakovi,
princezně a ševcovi v přebásnění Kamila
Bednáře a v úpravě Ivy Peřinové(2), která ke
hře napsala i texty písní. Hru o statečném
ševci, jež se v Polsku inscenuje od 30. let 
20. století, přivezl do Čech významný český
loutkář a propagátor moderního loutkové-
ho divadla pro děti Jan Malík v letech pade-
sátých a od té doby se na českých scénách
dočkala několika úspěšných nastudování.
Před plzeňskou premiérou předcházelo její
dvojí uvedení v Naivním divadle Liberec.

Přestože text hry Marie Kownacké od-
kazuje hlavními motivy k okruhu polských
lidových pohádek a pověstí z okolí Krakova
(především motivem wawelského draka),
jde o moderní autorskou pohádku, která 
lidovou látku transformuje v duchu poetiky
humorného nadhledu a nadsázky: Eticky
pevně vystavěné charaktery postav v ní 
ztratily svou absolutní vyhraněnost - ty 
„dobré“ svou bezchybnost, ty „zlé“ svou 
démoničnost.

Plzeňská inscenace režiséra Tomáše Dvo-
řáka s výpravou a loutkami Ivana Nesvedy
podpořila výtvarně i v projevech herců (jde

o divadlo loutky a živého herce) významy,
které ukazují komickou transformaci kon-
venční poetiky postav a situací: Princezna
Lenky Lupínkové je obyčejná prostořeká
holka, jakou známe v českém kontextu
z pohádek Karla Čapka (Velká kočičí po-
hádka) nebo Josefa Lady (O statečné prin-
cezně Máně), hofmistryně Mileny Jelínkové
je dokonalou karikaturou dvorní dámy
(komično plzeňské postavy je podtrženo
ruskou mluvní intonací), král Petra Borov-
ského připomíná vesnického strejce, drak
plivá oheň jen tak silně, aby si na něm
mohla princezna opékat špekáček! Bedná-
řův překlad nahrává i jazykové komice a ce-
lou hrou prostupují veselé písničky Michala
Vaniše. Pohádková hra Marie Kownacké na
scéně plzeňského Divadla Alfa se představi-
la jako všestranně zdařilý muzikál pro děti.
Divácký zájem o ni ani dnes nepolevuje.

Ve stejné sezóně, v níž měla premiéru
Gombrowiczova Yvonna, byla v Divadle
Alfa poprvé uvedena hra Piotra Tomaszuka
Doktor Felix aneb Smrt kmotřička. Piotr
Tomaszuk (dramatik a herec) na sebe upo-
zornil už v r. 1998 na festivalu amatérských
loutkových divadel Loutkářská Chrudim. 

Látka jeho hry je mezinárodní, známe ji
i ze souborů českých sběratelů lidových po-
hádek (např. Beneše Matěje Kuldy, Jiřího
Horáka) a z autorských adaptací (např. Vác-

Ohlédnutí za plzeňskými inscenacemi her 
polských dramatiků M. Kownacké a P. Tomaszuka

Ještě jednou
o princezně

a ještě jednou
o smrti Ladislava

Lederbuchová
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lava Říhy, Jiřího Mahena): Smrt se stane k-
motrou chudému dítěti a s jeho otcem uza-
vře smlouvu, díky níž se chudák stane vě-
hlasným a bohatým lékařem. V Čechách je
snad nejpopulárnější jako autorská pohád-
ka Jana Drdy Dařbuján a Pandrhola (ze
sbírky České pohádky), na jejíž motivy na-
točil v r. 1959 stejnojmenný film režisér
Martin Frič. Jako látku zdomácnělou ve
Slezsku ji zapsal Gustaw Morcinek, slezský
sběratel a publicista, z jehož Slezských po-
hádek čerpal předlohu pro svou loutkovou
hru i Piotr Tomaszuk. V překladu Renaty
Putzlacher-Buchtové a v úpravě Pavla
Vašíčka ji nastudoval s herci Alfy režisér
Petr Nosálek j. h. Pavel Vašíček o hře píše:
„P. Tomaszuk vytěžil z lidového námětu
hluboké poselství. O duši titulního hrdiny,
ne nepodobného Faustovi, se tu sváří samo
Nebe a Peklo. A z tohoto střetu vyvěrá řada
témat věčných, leč rezonujících se součas-
ností: Jsem ochoten opustit svůj úkol, své
poslání pro úspěch a peníze a třeba za cenu
podvodu? Existuje ještě dnes hodnota, za
niž bych byl ochoten obětovat život? Autor
se kompozicí, v níž se střídají prvky tragické
s komickými, přihlašuje k tradici lidového
barokního umění, např. k masopustu a tzv.
selskému divadlu, jehož ozvěny nacházíme
i v inscenačních prostředcích zvolených
režisérem a výtvarnicí naší inscenace.“ (3)

V Tomaszukově zpracování pohádkové
látky a v Nosálkově pojetí inscenace se kla-
de důraz na mravní odpovědnost postavy
doktora Felixe, který začne ziskuchtivě
zneužívat dohodu se Smrtí, jež se stala ďá-
belským pokušitelem a využívá Felixe jako
nástroj zkázy. Nosálkovo nastudování zvý-
raznilo významové těžiště hry v duchovním
rozměru křesťanské lásky: Pod ochranou
Matky boží hrdina (Antonín Procházka ml.)
nakonec Smrt (vynikající Milena Jelínková)
přemůže a zachrání sestru i její dítě. Vážné
téma je nadlehčováno situační komikou lé-
čitelských scén a komickými výstupy čerta
(Martin Bartůšek), ale tím přesvědčivěji
vyznívají scény, v nichž dominuje mravní
imperativ hrdiny. Také výprava Dáši Nesve-
dové se symbolickou kaplí ve středu jeviště
je obrazem víry jako středobodu lidské exis-
tence. Hru i její scénické provedení integru-
je myšlenka o vítězství lásky nad smrtí.

Obě polské hry určené nejen dětskému
publiku byly diváky i kritikou(4) přijaty velmi
dobře a Divadlo Alfa je pro velký zájem pub-
lika uvádí už čtvrtou sezónu. Ač poeticky
rozdílné, tvoří s Gombrowiczovou hrou
trojlístek polské dramatiky, který začátkem
21. století ozvláštnil repertoár plzeňských
divadel a plzeňskému publiku připomněl
a připomíná klasické literární a divadelní
hodnoty polské kultury.

Poznámky:

1. Divadelníci Alfy hrají především pro děti a mládež, ale výjimkou nejsou ani představení pro náročné dospělé publi-
kum. Město Plzeň a Divadlo Alfa se staly  hlavními pořadateli mezinárodního bienále profesionálních loutkových di-
vadel Skupova Plzeň. Český vztah k polské divadelní kultuře je aktuální i zde: Na letošním XXV. bienále byl předsedou
odborné poroty už potřetí polský divadelní historik a teoretik prof. Henryk Jurkowski.

2. Iva Peřinová je autorkou řady dramatických textů pro loutkové divadlo, mimo jiné i hry Jeminkote, Psohlavci!
napsané na motivy lidové pověsti o chodském rebelu 17. století Janu Sladkém Kozinovi. V provedení Divadla Alfa
získala cenu českých divadelních kritiků za rok 1999. Divadlo Alfa  úspěšně uvedlo Psohlavce během hostování v řadě
evropských zemí a v Japonsku.

3. Vašíček, P.:  Metodický list k inscenaci hry Piotra Tomaszuka Doktor Felix aneb Smrt kmotřička. Pro potřebu škol
vydalo Divadlo Alfa Plzeň. Pavel Vašíček je dramaturgem Divadla Alfa a autorem řady metodických listů, které Alfa
pravidelně  nabízí učitelům pro přípravu školáků - diváků uváděných her a pro následující besedu s nimi.

4. Lederbuchová, L.: Kterak švec Dratvička princeznu vysvobodil. Loutkář, 2000, č. 5, s. 213. Táž: O životě, smrti
a Bohu se hraje v pohádce na prknech Divadla Alfa. Kultura, 8, 2001, č. 4, s. 4.
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Obrázky 
ze života

Rudolfa Svačiny
Chod

Nezlomený

K výrazným osobnostem nedávné minu-
losti Chodska patří Rudolf Svačina, přes-
tože se v kraji nenarodil. Chodem se stal
svým sepětím se životem této etnické
oblasti, svou prací pro rozkvět její svérázné
kultury a kulturnosti a zvláště svými mrav-
ními postoji. Jeho životní dílo zasluhuje
obdiv - je pestré, přínosné, oceňované a vy-
rostlo přes mnohá příkoří, která musel
Rudolf Svačina jako neoblomný zastánce
životní pravdy překonávat. Dalo by se
o něm napsat dlouhé pojednání. V pros-
toru Plže přijměte jen zlomky z výrazných
kapitol jeho života.

Pětadvacátý den dvacátého století
Novorozeneckým křikem ohlásil svůj

vstup do života syn učitelské rodiny Svači-
nových v Kolovči, v obci či městečku, které
se proslavilo typickou keramikou a pověst-
ným „mlýnem na báby“. Bylo to 24. února
1900. Dali mu jméno Rudolf. O dva roky

starší bratr Stanislav tedy dostal bratříčka.
Oba se od dětství věrně provázeli bohatým
a dramatickým životem. Otec připravil své
syny k pedagogické práci a ta se pro ně
nestala pouhým zaměstnáním, ale i život-
ním posláním.

Student
Nezapomenutelným zážitkem Rudolfa

Svačiny, studenta učitelského ústavu v Pra-
ze, bylo revoluční vystoupení českých a slo-
venských spisovatelů 13. dubna 1918. Stu-
dent, plný revolučního nadšení jako jeho
přátelé, nemohl stát stranou při bourání
habsburského trůnu v Čechách. Podařilo
se mu dostat se do Obecního domu, kde
před shromážděním četl Alois Jirásek
manifest spisovatelů: „Zdráv buď, národe
československý! Zůstávej ratolestí rostou-
cí, přijdiž čas Tvůj! Rostiž a vzkvétej svo-
bodný ve vlastech svých a ve velké rodině
národů světa pro štěstí svoje i pro blaho

Josef Brand
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příštího lidstva!“ Tato slova uchoval
Rudolf ve své paměti a z jejich podnětu
všechno své snažení věnoval obecnému
prospěchu tam, kde jako učitel působil.

Učitel a nakladatel
Za krátkého působení Rudolfa Svačiny

ve škole pro hluchoněmé v Dolní Lukavici
se počátkem dvacátých let zaváděly do škol
chlapecké ruční práce. Pomůcky pro výuku
chyběly. Proto mladý učitel napsal svou
první publikaci Práce z lišt. Vyžádali si to
kolegové. Brožurka vydaná nákladem je-
jího autora se dočkala dvou vydání. Když
byl iniciativní Rudolf Svačina přeložen do
školy v Kvíčovicích, pustil se do jiné práce.
Pořádal besedy s rodiči a školní besídky.
Scénky pro školní slavnosti psal pan učitel
Svačina sám a nezištně je poskytoval
učitelům v sousedních obcích. Jejich zájem
ho přiměl k vydání publikace Školní oslavy
a pak následovaly pětidílné Školní besídky.
Velký zájem o ně neuspokojila ani tři vy-
dání. Jako první v republice vyšla také
Svačinova metodická brožura Rodičovské
sdružení, která shrnovala zkušenosti z je-
ho průkopnické práce.

Tehdy bylo Rudolfu Svačinovi osmadva-
cet let. Byl plný elánu, peněz mnoho ne-
měl, ale oplýval bohatstvím pevné vůle.
Proto v roce 1931 požádal o nakladatels-
kou koncesi a stal se nakladatelem.
V mnoha obcích ještě nesvítila elektřina,
nejezdily autobusy, nehrálo rádio. Téměř
všechny jeho příručky vycházely v několika
vydáních a řada dopisů - dokonce až z Pod-
karpatské Rusi - svědčila o tom, že před-
stavovaly neocenitelného pomocníka pro
učitele v zapadlých místech i ve městech.
Vyvrcholením jeho ediční činnosti jsou
pečlivě vypravené knihy o T. G. Masary-

kovi a E. Benešovi, které vyšly v předvečer
nacistické okupace. Většinu výtisků nacis-
té zabavili a nakladatel přišel o všechny
vložené peníze. Jeden výtisk se nicméně
podařilo poslat dr. Benešovi do londýnské-
ho exilu. Jeho dopis s poděkováním vyda-
vateli byl pak na zabraném Chodsku rozši-
řován jako první ilegální leták.

Muzikant
Naši významní etnografové oceňují, že

bratři Svačinové pomohli zachovat dudác-
kou tradici, jak se z dávných let udržovala
z pokolení na pokolení. „Muzicírovat jsme
začli v mládí,“ vzpomíná Rudolf. „Bratrovi
bylo devatenáct let, mně sedmnáct. Studo-
vali jsme v Praze, a když Standa odmaturo-
val, dostal jako odměnu ,puklíka‘ z dílny
nejlepšího výrobce dud Šteffka z Újezda.
Navštěvovali jsme potom chodské dudáky,
často jsme s nimi hráli a osvojili jsme si
způsob jejich hry.“ Svačinova dudácká
muzika nedošla zapomnění. V jejím čele
stál houdek Rudolf padesát let. Jezdila po
celé republice a zájem o svérázné Chodsko
rostl a vynutil si založení Chodské družiny.
Ta muziku obohatila zpěvem a tancem,
předvedla krásné kroje i jadrnou bulačinu.
Oba soubory absolvovaly stovky zájezdů
do českých a moravských měst, natáčely
v rozhlase, v gramofonových závodech
a vystupovaly před filmovými kamerami,
Všude sklízely obdiv, uznání a vřelé sym-
patie. V roce 1948 si na Strážnických slav-
nostech vydobyly prvenství. Významnější
ocenění je z roku 1940, z doby nacistické-
ho útlaku. Časopis Hořický obzor o vystou-
pení Chodské družiny napsal: „Účinku-
jícím se podařilo přesvědčit posluchače,
kde hledat hlubinu bezpečnosti v dnešní
době: v nesmrtelné duši národa…“
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Národopisec
K folklorně muzikantské činnosti Ru-

dolfa Svačiny se druží zájem o národopis-
nou práci. Čtyřicet let byla trvalou součástí
jeho života. Napsal několik desítek náro-
dopisných pásem, v knižní úpravě vyšla
v několika vydáních jeho Chodská svarba,
následovaly Obrázky z Chodska a sborník
Domažlice - pevná vlasti hráz. Největší
úsilí věnoval sbírání vzpomínkového
a obrazového materiálu o dudácích a du-
dácké muzice. 

Na knižní vydání však národopisec
musel čekat dlouhá léta, až do roku 1990.
Proč? Po roce 1948 ho postihla politická
persekuce. Zač? Za to, že mu rodiče vložili
do dětského srdce lásku k pravdě, že jeho
chování bylo vždy čestné, přímé. Hlavně
však za to, že Svačina jako delegát pověře-
ný shromážděním učitelů domažlického
a klatovského okresu zvedl ruku na praž-
ském sjezdu závodních rad v únoru 1948
proti sjezdové rezoluci. Ocitl se ve skupině
nepřátel socialismu. Stačilo pozvednout
ruku a projevit názor kolektivu a demokra-
tické principy vzaly za své. Je nepochopi-
telné, že člověk oddaný této zemi a svou
prací naplňující ideály sociální spravedl-
nosti byl zvůlí na dlouhé desetiletí vyřazen
z veřejného i politického života.

Chlebodárce
Politické i hrubé násilí poznal Rudolf

Svačina už za okupace. Vlastenecky smýš-
lející učitel nemohl ujít pozornosti nacis-
tických okupantů. Dva roky si pobyl v kon-
centračním táboře Flossenburg a po svém
propuštění byl znovu zatčen. Na klatov-
ském gestapu ho mučili, zlomili mu ruku,
ale nemohli zlomit jeho charakter. Poznal
terezínskou pevnost. Ani tam neodložil

svou odvahu a ušlechtilost. Když se stal
„rozdělovačem“ chleba, začal pomáhat
spoluvězňům, kteří strádali hladem. Udě-
lili mu za to titul chlebodárce. Jeho spolu-
vězeň, malíř Karel Štěch, zvěčnil dobro-
dince hladových sice nevelkou, ale cennou
kresbou. Je uchována v terezínském
památníku.

Rudolf Svačina o tomto údobí svého ži-
vota vypověděl: „Přišel za mnou vězeň, už
jako stařeček, sešlý, otrhaný, do uzlíčku by
se vešel. Ruce sepjaté a prosil o kousek
chleba. Byl to klenečský farář Pospíšil.
Potom přišel kolega Kraus, kantor ze
Staňkova. V ruce držel rezavou plechovku,
našel ji pohozenou. Prosil o kousek chleba
a trochu polévky. Tu mu nalil kuchař
Ticháček. Přicházeli i další krajané, ka-
marádi i učitelé ze všech koutů republiky.
Znali mě z vydavatelské činnosti. A u všech
stejná bolest: hlad. Považoval jsem za svou
mravní povinnost pomáhat. Musel jsem
chleba krást. Nemohlo rozhodovat, jestli
ukradnu jednu porci nebo třicet, čtyřicet.
I za jedinou byl trest smrti. Tak jsem si
řekl, že to riziko za něco stojí a kradl jsem,
co jsem nejvíc mohl. A vyšlo to.“

Co ještě dodat k dokreslení nezlomeného
Choda, který žije už jen v našich vzpomín-
kách? Zemřel v Domažlicích 28. prosince
1997. Před slova obdivu a chvály, kterých
si zaslouží, se dere neodbytná, hořká otáz-
ka: Proč se člověku, který se doslova roz-
dával v učitelské a kulturní práci, který se
významně podílel na uchování národního
sebevědomí a hudebního odkazu svéráz-
ného Chodska, který dovedl riskovat život,
aby dostál své mravní povinnosti, proč
právě jemu se dostalo více ústrků i příkoří
než uznání zásluh?
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Moje vlasy
Učeš mi, Slunce,vlasy

hřebenem krví proroků.
Schováváš mi slova

Učeš mě, Slunce, pro
všechny žebráky.

Nevadí bolest
Učeš mě, Slunce, zlatistou

kytarou.
Soucítí dlaně

Učeš mi, Slunce, zcuchané
nitky

provázky chtění
Rozcuchej, Slunce, vratkou 

mou loďku
Pod vlajkou záře - na útes směr!

Básnířka ze sídlišť
Voním cizí kolínskou

- tak automaticky snadnou
A ptám se sama sebe

Proč se válím pod
ulepenými stoly

Rozedřená od lásky
V neznámých košilích

V jiných světech
Proč na mě plivou

Když jsem jen 
špína z podrážky
básnířky ze sídlišť

Ztišení
Ztišila jsem svoje slova

dlaní na očích.
Do mísy bonbonů

nakapala trochu krve,
abych věděla, že jsem.

Svázala kotníky,
abych věděla, že cítím.

Utopila náruč,
abych věděla, že už nemám

sílu tě chtít
Ztišila dech,

abys mě nepoznal.

Po každém bití zůstanou rýhy,
Po našem chtění zůstane 

jen 
ztišení

Ohnivá
Opusť mě, dokud jsem mrtvá

Napiš o mně sonet, o italských pláních
O cetkách
Kráskách
Lahvích

O květech pomerančovníku, co svedou
každou...

Já se ti prodám, za tvoji náruč!
Tak, až se ti rozbrečím,

Slib, že mě
zbiješ...!

Zůstane jen ztišení

Irena Velichová
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V pravém rohu horní části všerubského
hřbitova, v místě, kam byli obvykle pochová-
váni jinověrci, prozrazuje nepřehlédnutelný
náhrobek, že patřil zámožné rodině Quirs-
feldů. Je zde uvedeno i jméno Georga Leopolda
Weisla. Životní data (1804-1873) ho řadí do
19. století, povolání prozrazuje lékaře.

Tento proslulý ranhojič, porodník a úřední
očkující lékař, jak uváděl své tituly, nevykonal
rigorózní zkoušky  a nezískal  doktorát medi-
ciny, zato získával úctu a respekt v širokém
všerubském okolí, a to i za bavorskými hrani-
cemi. Den a měsíc jeho narození nejsou zatím
známy. Odhaduje se i místo narození - Dolní
Lukavice. Rozhodně to není Kynžvart, jak
uvádějí Jindřich Šimon Baar a klatovský re-
gionalista Karel Polák. Matriky kynžvartské
židovské obce totiž narození nepotvrzují.
Přeštické matriky, kam Dolní Lukavice patři-
la, se nedochovaly. Jen křestní zápis Weislova
syna Karla Josefa v  matrice všerubské řím-
skokatolické fary potvrzuje, že otec byl dolno-
lukavický rodák.

Jak se zápis o narození syna dostal do řím-
skokatolické matriky, když Joachim Löbl
Weisel pocházel z židovské rodiny (otec byl
podomním obchodníkem se střižním zbožím)?
Nadaný student žil za pražských studií v Ži-
dovském Městě, teprve zde dokonale pocítil
uzavřenost, výjimečnost, hrdost a tradice
opovrhovaného národa. Lékařské zkušenosti
získal v klatovské nemocnici a v roce 1840 ho
pozval hrabě Friedrich Stadion na své panství.
Weisel patřil mezi zručné a všestranně nada-
né praktické lékaře. Traduje se, že s úspěchem
použil při porodu i císařský řez. Ve svých
devětatřiceti letech konvertoval, aby se mohl
oženit s dcerou celního inspektora Annou
Pavlovskou. Křtil ho domažlický děkan Jan
Faster (nikoliv všerubský farář, ostatně není
zaznamenána ani reakce tehdejšího všerub-
ského rabína), kmotrem mu byl ředitel kout-

ského panství Georg Rudolph Huebner.
Joachim Löbl se stal Georgem Leopoldem.

Konverze mu přichystala celoživotní trau-
ma, s nímž se vyrovnával i ve své literární tvor-
bě, ačkoliv vyznával osvícenské ideje. Jako
lékař nelišil Čechy a Němce ani křesťany
a židy. Proto si nemohl porozumět s Boženou
Němcovou ani s jejím manželem, kteří se do
Všerub přistěhovali v roce 1847. Jejich vlaste-
nectví chápal jako jednostrannou výchylku.

Reálie denního života v ghettu, zvyklosti,
tradice, národopisné črty tvořily svět, do něhož
dával v pražských časopisech nahlížet tole-
rantním čtenářům. Vrcholem pak byl jeho klí-
čový autorský podíl na čtyřsvazkovém souboru
židovských pověstí, legend a lidových vyprávě-
nek Sipurim (1846-1858).
České literatuře přispěl nevědomky zásad-

ním podnětem. Zmíněný G. R. Huebner mu
umožnil studium ve stadionském archivu
v Koutě. Zde Weisel objevil materiály chodské
pře s Wolfem Maxmilianem z Lamingen.
Historické pojednání o Chodech s přesným
pochopením problematiky uveřejnil pod
názvem Chodský proces v pražském Panora-
ma des Universums. To byl rok 1848 a autor
neskrýval v hodnocení své protifeudální smýš-
lení. V roce 1874 uveřejnil výtah z Weislovy
studie v Prager Zeitung Josef Svátek. Materiál
objevil o pět let později profesor domažlického
gymnázia Antonín Truhlář a zaslal svému
příteli Aloisu Jiráskovi se slovy: „Upozorňuji
Tě na látku Tvého pera hodnou(,) na příběhy
zběhlé v XVII. st. na nejzazším a tuším nejza-
chovalejším koutě českém.“ Není třeba dodá-
vat, který Jiráskův román zde koření. A tak
G. L. Weisel, neprávem zapomínaná osob-
nost, zůstával nepřipomínaný i ve svém lid-
ském a  badatelském odkazu - ve druhém,
zestručněném vydání Sipurimu nebylo jeho
jméno ani připomenuto.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Všeruby u Kdyně
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Letos na jaře se v plzeňských literárních
kruzích objevila nová básnická sbírka. Nevyda-
lo ji však Středisko západočeských spisovatelů
ani Pro libris, nýbrž jako svou 7. publikaci na-
kladatelství Křivule s názvem Prostřihy. Spíše
než o sbírku jde o triptych z pera tří mladších
autorů, z nichž dva už publikovali v Plži a Jan
Sojka tu dokonce získal čestné uznání za poe-
zii. V této tříbarevné publikaci si Sojka vyvolil
stránky bílé, zatímco jeho básničtí druzi David
Charvát a Petr Šimon stránky šedé (Charvát)
a žluté (Šimon). Také o rozsah se autoři podě-
lili téměř rovným dílem, přičemž o něco menší
krajíc přiřkli Petru Šimonovi: snad že je z nich
nejmladší. Podotkněme, že tato kniha veršů
(vydaná v téměř bibliofilském nákladu) je ná-
paditě graficky upravená Miroslavem Třískou
(obešel se ale bez paginace i bez obsahu). Žád-
né oddíly nebo členěné úseky v knížce nenajde-
me: po vstupní básni následuje další, jedna za
druhou, a s pomocí proměn barvy stránek se
„prostřihávají“ neboli prostřídavají autoři,
rozrůznění podle zvoleného zabarvení.

Jistěže se však ti tři liší nejenom barvou, tře-
baže po četbě dvaceti až pětadvaceti zpravidla
nepříliš dlouhých poetických výtvorů ještě není
možné vynášet prorocké charakteristiky stylu
kteréhokoli z dané trojice. Do publikace nás
uvádějí „šedé“ básně Davida Charváta, začně-
me tedy Charvátem. Všechna srovnání jsou vždy
jen přibližná, z těchto tří má však on nejblíže
k lyrice, již můžeme pojmenovat co fenomenolo-
gickou, lpící na vytříbeném tvaru i na podobně
kultivovaném sdělení. Odtud také autorovo zjev-
né tíhnutí k momentkám, ke groteskním skicám,
k výstižným detailům, které nejednou vytvářejí
faktickou osu básní, nezřídka se odhodlávajících
k ponoru do proudu asociací. „Šedý“ Charvát
je nejklasičtější, nikoli nejtradičnější, ale právě
nejklasičtější, v současné básnické scenérii má

řadu styčných bodů s poetikou Kateřiny Rud-
čenkové, nehodláme ho však nikým poměřovat,
je svůj a usiluje o to být svůj. Poněkud kolísá
mezi poezií imaginace a poezií reflexe: něco
z toho jednou převáží, nyní však ještě nejsou
„karty rozdány“ ad definitum.

V porovnání s ním, ale nejde toliko o porov-
nání s Charvátem, je „žlutý“ Petr Šimon vůči-
hledě romantičtější, expresivnější, zaujatější,
a to i v ironii, nadsázce, v generační nostalgii,
ve všem, do čeho může formou básně promít-
nout životní pocity své a snad i svého pokolení.
Mnohem víc u něho promlouvá, jak se také
v romantické tradici sluší, autorský subjekt,
a tak se tady ke slovu častěji dostávají ryzí
lyrické tóniny, někdy záměrně tragikomické,
někdy vědomě rozervanecké. Celá tato „žlutá“
poezie představuje cílevědomý prostřih k ro-
mantismu života a „cítění“, jak ho charakteri-
zuje estetik Mario Perniola: jejím tmelem bývá
vědomí odlišnosti, básnické i pocitové, zdůraz-
ňují se momenty různosti a distance od světa,
s nímž se tvůrce chce ne-ztotožnit.

A „bílý“ Jan Sojka? Esteticky působí jako
nejpokročilejší a nejvyzrálejší, leč toto konsta-
tování se samozřejmě vrací jako bumerang:
kam až Sojka pokročil a k jakému bodu tvůrčí
zralosti už dozrál? Autorova poetika vytryská-
vá z přirozené lyrické expresivity jeho básnění,
jeho imaginace se formuje asi nejvíce z potřeby
intuitivního poznání, vyzvedávajícího i sám akt
psaní, sám prožitek básnění, který předchází
prožitek z vnímání uměleckého díla. Proto také
jeho poezie má nebo si přeje mít zvláštní emoci-
onální obsah a výraz, nedbá na reálie, chápe
básnický obraz právě jako básnický obraz.
Sojka tomu říká: „nevíme / ale jdeme“. Jeho
cesta imaginativní lyriky je zdánlivě ta nejsnaz-
ší a nejpřirozenější - ale i ta nejsvízelnější.

Vladimír Novotný

Tři mládenci v peci básnické 
- šedé, žluté a bílé
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Trocha poezie neuškodí ni v červencovém
parnu, pravil jsem si stěží dechu popadaje
a hledě na úctyhodný poutač u zastávky hned
u pražského metra, který mimo veškerou po-
chybnost atakoval mysl kolemjdoucích i kolem-
seploužících textem v řeči vázané. Nastojte
však, byla to báseň Josefa Hrubého Barvy!
S příjemným potěšením jsem si ji přečetl,
tramvaj nejela a nejela, a tak jsem si v ní četl
znovu a znovu, čítal jsem si v textu, vychutná-
val jednotlivé obrazy a přirovnání a hledal
mezi barvami tu svou. Pak se vozidlo hromad-
né dopravy dostavilo, nuže rozloučil jsem se
s poezií Josefa Hrubého a osvěžen esteticky na
duchu pokračoval v cestě. Až potom mi báseň
Barvy náležitě vybarvila celou situaci! Takhle
se přece texty a někdy celé bloky poezie objevují
v ulicích měst velkých i největších, takhle se
třeba báseň Milana Šedivého před několika
lety vynořila přímo v pražském metru, takhle
jsem pro změnu v metru pařížském obdivoval
celou plejádu veršů maďarských básníků (jen-
že o tom ani slovo víc, znalcem všeho maďar-
ského je Bohumil Jirásek), arciže ve francouz-
ském překladu - ale proč něco takového nemů-
že být i v Plzni? Proč poezie vyráží do plzeňských
ulic pouze na listopadový Den poezie a jinak jí
není přáno? Copak by se kupříkladu zmíněné
Barvy četly lidem libé mysli v Plzni hůř nebo
obtížněji než davům v Praze? Ani tam to zprvu
neměla poezie na veřejných prostranstvích
jednoduché, náleží přece k tzv. nevýdělečnému
resortu, pak si však zvykli nejen Pražané, ale
dokonce též příslušní úředníci. Proč to tedy
nezkusit i v Plzni?

Co však v Plzni sympaticky zkoušejí a co je
dobře, jest fakt, že na Fakultě humanitních
studií Západočeské univerzity vydávají „stu-
dentský občasník“ pod názvem Humanus. Má
či mívá čtyřiadvacet stran formátu A4 a vychá-

zí jako občasník - tedy skutečně občasně. V ur-
čitém smyslu navazuje na někdejší Studentský
Fénix, který už bohužel vzal za své, nicméně
alespoň na nějaký způsob tradice vysokoškol-
ských periodik zůstala zachována. A z hledis-
ka Plže je na tomto časopise zvlášť sympatic-
ké, že překypuje literárními příspěvky, či do-
konce že v něm literární příspěvky jednoznač-
ně převažují a největší zásluhu na tom mají
zrovna členové redakce. U jejího složení se sice
nedočteme, kdo je šéfredaktor či kdo má co na
starosti, zdá se však, že spiritus agens občas-
níku Humanus je Jan Prokeš, který také do ča-
sopisu napsal editorial (tj. v č. 5), zamyslel se
nad stavem vesmíru, otiskl ironickou povídku
Panelák a miniaturu o probuzení ze sna, ná-
paditou studii o různém pojetí Boha a božství,
dále ještě podrobné cestopisné zápisky z Albá-
nie, z této hornaté země škipetarů - a dokonce
i recenzi esejistické knihy Flagelantská civili-
zace z pera Jiřího Krupičky, žijícího od roku
1968 v Kanadě. (Tady jde ovšem spíše o výpis-
ky z četby: mezitím už Krupička vydal dvě
následující knihy, Zkouška dospělosti a Rozma-
nitost života.) Dohromady tedy třetinu čísla!
A není divu, Prokeš je autor talentovaný, i v Plži
jsme se na něho chtěli obrátit a vyžádat si
souhlas s otištěním povídky, kterou zaslal do
soutěže Literární Šumava, ale pořád zápolíme
s nedostatkem místa, a tak to ustavičně odklá-
dáme. (Nelze smlčet, že nikoho jiného v porotě
ta próza nezaujala) V občasníku FHS ale najde-
me také texty dalších autorů a uprostřed čísla
ba i čtyři básně tří básníků (jednu si „střihl“
Antonín Sova). Zbývající tři bychom bez mrknu-
tí oka otiskli i v Plži. Jan Prokeš píše, že toto
číslo stvořili „s vypětím sil“, můžeme ho však
ujistit, že bez vypětí sil se časopis dělat nedá.
Ani regionálního dosahu. 

Vladimír Novotný

„Trocha poezie neuškodí 
ni v červencovém parnu...“
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Plzeňský Literární deštník
vyhlášení výsledků soutěže literárních miniatur
uvádí šéfredaktor Plže Vladimír Novotný
Hudební doprovod: Vladimír Babnič  

Tři dovednosti Irska
ukázky z veršů a próz s irskou tématikou 
v podání Ilony a Josefa Gruberových 
doplňují irské a skotské písničky 
hudebního seskupení Klobouk dolů

Deset tisíc polibků 
aneb bouřlivák Catullus
12. díl cyklu Antická literatura uvádí Ilona Gruberová

křest publikace 
Hana Gerzanicová: 
Kalendář plzeňský 2005
autorku a ilustrátora Bronislava Losenického 
uvádí František Juřička
Hudební doprovod: Milan Benedikt Karpíšek 
a Vladimír František Mužík
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Richard Wall: Anonymní inventury
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20. 10. - 19.00

27. 10. - 19.00

3. 11. - 19.00



Autoři Plže č. 1032

JOSEF BRAND
Narozen 1923 ve Skašově. Vystudoval obchodní školu,
pracoval jako redaktor v regionálním tisku, v rozhlase
i v Západočeském nakladatelství. Publikoval odborné
práce o umění a národopisu.

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. V r. 2001 vydal prózu Smí zůstat,
Kynžvart a v roce 2003 Kalendář plzeňský. Žije a pracuje
ve Starém Plzenci. 

JOSEF HRUBÝ
Narozen 1932 v Černěticích u Volyně, studoval ve Vim-
perku, od. r. 1959 působí v Plzni. Po r. 1969 nesměl pub-
likovat. Je autorem řady básnických sbírek a prvním lau-
reátem Ceny Bohumila Polana.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965 pů-
sobí jako bohemista na FPE ZČU v Plzni, kde trvale žije.
Vedle odborných monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše
i beletrii (Loučení po západu slunce, 1987; Plzeňské fe-
jetony, 2001 aj.)

JIŘÍ KOLÁŘ
Narozen 1935 v Doubravicích na Strakonicku. Žije
v Sušici, kde učí na hudební škole. Publikuje též pod
jménem Jiří Doubravický.

MIROSLAV KOVÁŘÍK
Narozen 1934 v Praze. Vystudoval češtinu a ruštinu na
PaedF UK v Praze, působí jako pedagog na Literární aka-
demii J. Škvoreckého. Je autorem scénářů řady poetických
pásem, redaktorem ČR v Praze, moderátorem, recitáto-
rem, literárním kritikem a publicistou. Žije v Praze.

MARTIN KREDBA
Narozen 1979 v Praze. Po maturitě na pražském gym-
náziu je posluchačem FHS ZČU, po studiu humanistky
pokračuje ve studiu kulturní a sociální antropologie.
Píše poezii, dosud publikoval jen ve sbornících literár-
ních soutěží, v nichž získal několik ocenění. Žije v Praze.

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ
Narozena 1949 v Plzni. Absolvovala FPE ZČU v Plzni,
kde od r. 1973 působí. Je autorkou literárněteoretického
slovníku Průvodce literárním dílem (2002). Věnuje se
literární kritice a v recenzní činnosti i loutkovému diva-
dlu. Žije v Plzni.

IVANA MĚKOTOVÁ
Narozena 1952 v Humpolci. Vystudovala SPŠ v Čáslavi
a loutkářství pro pedagogy na DAMU. Učí na ZUŠ ve
Světlé a v Ledči nad Sázavou. Publikovala ve sborníku
oblastních autorů, úspěšně se účastnila literární soutěže
Proseč Terézy Novákové. Žije ve Světlé nad Sázavou.

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

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
Narozen 1917 v Kladně. Vystudoval učitelský ústav, učil
hudební výchovu na středních školách a přednášel hu-
dební vědu a estetiku na FPE ZČU v Plzni. Je hudebním
skladatelem, píše libreta, poezii i prózu, rozhlasové hry.
Publikoval v denním tisku, převážně odborné příspěvky.
Žije v Plzni.

EVA VÁLKOVÁ
Narozena 1953 v Ústí nad Labem. Po vysokoškolském
studiu nastoupila jako lékařka v Psychiatrické léčebně
v Dobřanech, kde poznala surrealistického básníka Karla
Šebka (později zmizelého), začala psát verše spolu s ním
a zároveň i vlastní texty. Jejich společné práce vyšly v Tvaru
(Ani hlt motýla, příloha Tvary, 1995), její vlastní básně
v Hostu a v antologii současné surrealistické poezie
Letenka do noci (2004). Píše a publikuje také pohádky.

ALENA VÁVROVÁ
Narozena 1952 v Dolním Žandově na Chebsku. Po stu-
diu SVVŠ absolvovala FPE ZČU (obor čeština - výtvar-
ná výchova). Žije a podniká ve Františkových Lázních.
Píše poezii, vydala řadu básnických sbírek (Druhotina,
1986; Nahatma 1989; Mé a Františkovy aneb Z jiného
světa, 1993 aj.)

IRENA VELICHOVÁ
Narozena 1987 v Rokycanech. Studuje gymnázium
v Blovicích, navštěvuje literárně dramatický obor ZUŠ.
Píše poezii. Publikovala v Listech Ason-klubu. Žije ve
Starém Plzenci.

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 kni-
hovnictví. Působí jako soukromý překladatel a učitel an-
gličtiny. Píše poezii i prózu. Žije ve svém rodišti.

ALENA VRBOVÁ
Narozena 1919 ve Starém Plzenci, zemřela 2004 v Praze.
Studovala na FF UK v Praze srovnávací literatury a lé-
kařství  na LF UK. Působila jako lékařka v Mariánských
Lázních. Psala poezii, prózu i odborné studie (sbírky
Řeka na cestách, 1942; Červený listář, 1960; Antigony,
1969 aj.; romány Znova v Monte Rose, 1971; V erbu
lvice, 1977; Indiánské léto, 1986 a další).
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