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Editorial

Pár dnů po Silvestru 2004 dostáváte do
rukou první číslo nového, již čtvrtého roč-
níku Plže. Od svého vzniku v říjnu 2002
časopis v západních Čechách zapustil
dobré kořeny a těší se jak autorské, tak
čtenářské přízni. Proto se chce mít k světu
i v novém roce.

V rubrice Portrét Plže skládáme hold
básnířce, která nalezla prostor pro tvůrčí
práci právě v Plži - známé výtvarnici Květě
Monhartové. František Juřička k její
skladbě nazvané To lé to připojil laudatio
koncipované jako mikrovyznání. Další
dominantou lednového čísla je neznámá
korespondence Ladislava Klímy a Arnošta
Dvořáka, svou genezí spjatá se západo-
českým regionem; na jejím uveřejnění má
velkou zásluhu editor Vladimír Gardav-
ský. A přicházíme s dvěma novinkami: 
jednak hodláme v každém čísle v rubrice
Navštívenka představit jako hosta Plže
autora s patřičným uměleckým renomé
a začínáme s novými verši výrazného stře-
dogeneračního lyrika Romana Szpuka,
jednak jeho vrstevník Luboš Vinš letos už
nebude v Plži vinšovat, nýbrž rozjímat
„o obyčejných věcech“, jak také nazval

svou autorskou rubriku.
Rádi zařazujeme do vstupního čísla

nového ročníku Plže dosud netištěné bás-
ně Josefa Hrubého, u něhož se už těšíme
na jeho připravovanou knížku. Umění
básnické v lednovém Plži zastupuje ještě
Tamara Kopřivová (loňská nositelka Ceny
Ason-klubu) a v tradiční rubrice Rašení
poprvé Kateřina Sachrová, mj. i nadaná
recitátorka moderní poezie. Uveřejňujeme
také ukázku z rozsáhlejší prozaické sklad-
by tuze slibného chebského literáta Vojtě-
cha Němce. Zmínku si jistě zaslouží novo-
roční fejeton Bohumila Jiráska stejně jako
silvestrovské šlehy Václava Maliny.

Zůstáváme také věrni jiné milé tradici:
ve středu 19. ledna chceme v Polanově síni
KmP už potřetí vyhlásit Ceny Plže za uply-
nulý rok 2004, opět v kategoriích poezie,
esejistika a próza. Na jejich udělení srdeč-
ně zveme všechny milovníky literatury
a Plže zvlášť, ať z Plzně či z regionu, při-
čemž v tuto chvíli ani my v redakci si
netroufáme odhadovat, kdože budou ti
šťastní...

Vladimír Novotný
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AKROSTICH
Poezie si odříhla a
ležérně oslovila sám
život

Zdeňka Líbalová
Drobečky z plže
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Ve slabé chvíli jsem kývl na to, že napíši pro
novoroční číslo Plže portrét paní Květy Mon-
hartové. Dopustil jsem se nerozvážnosti první-
ho řádu, protože mám sepsat něco, co už bylo
nejméně stokrát napsáno a k čemu nemohu
přidat nic, co by už někdo přede mnou mnohem
erudovaněji nesdělil v desítkách úvodních slov
k jejím výstavám nejen v městě Plzni, ale dokon-
ce daleko za jeho hranicemi. Skutečně nevím,
zda řeknu něco nového stran její literární tvor-
by, která se natolik snoubí s její tvorbou domi-
nantní, že už delší dobu pátrám po tom, jakáže
zvídavost ji žene za rámec vidění výtvarného.
Je to živelný hlad po hloubce poznání dnešního
člověčího světa? Cítí snad skvělá malířka, že
v její výtvarné tvorbě je cosi nesdělitelného, že
moc slov je větší než moc tvarů a barev? Je
možné, že hudba barev je pro ni trošku nezně-
lá, a proto s ní snoubí lidský hlas, tichou spod-
ní hudbu verše s jeho rytmem a rýmem? A dál?
Nevím, jak vy, ale já jsem obrazy paní Květy
okouzlen, je v nich snivost reality, snivost ne
prvoplánová, hlasitá, spíše snivost provokující,
podobající se snivosti lásky. V jejích verších pak
není nic jednoznačného, nic zadarmo... Hledej,

čtenáři, jako v mých obrazech! Přečtěte si tře-
ba jenom tenhle verš: „Cílem je pokračování
a prohloubení formace,/ a proto dávám najíst
očím, sluchu, prstům na rukou...“

Velice se obávám, že má následující slova
mohou být chápána jako dotěravé zvídání,
když budu chtít znát odpověď na to, proč tak
úporný dialog samé se sebou, když je v autor-
čině životě a její tvorbě dost důvodů k smířli-
vějšímu chápání sama sebe i svého okolí. Je to
snad tím, že jisté Sebepřekročení je hodnota
daná jen těm, kteří hledají úporněji než jiní
něco nepoznaného? Souhlasím, že člověk se
ještě nedobral smyslu krásy žití, že se ještě ne-
dotknul podstaty štěstí oproti kontrastu zla
v dějinách lidstva. Jedno však budu tvrdit jed-
noznačně: Paní... prosím, to velké P je na
místě... Paní Květa Monhartová tvoří s otevře-
ným hledím a ví, co chce říct. Proto jí také
vzdávám svůj obdiv a dík, zvlášť za tyto verše:
„Ano, natrhám kulatá hladká jablka,/ svou
tíží budou mi tlačit na prsou./ Na každém ro-
hu bludiště jedno položím./ Co vy, krysy, hravé
a žravé bestie,/ pustíte mne ven?“

František Juřička

To
léto

Květa
Monhartová
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Šmik, cik, šmik, cik, šmik,
pták žne přátelským srpem,
šmik, cik, šmik, cik, šmik,

úprkem k lavičce u rybníka.
Malá pláž naproti přes vodu,

šmik, cik, šmik, cik, šmik,
starší muž a mladá žena se tam setkávají.
Obřadný ptačí tanec, dva kroky vpravo,

šmik, cik, šmik, cik, krok zpět, bravo,
úklona a pohled vzhůru, šmik, cik,

lehký větřík prohrábl stromy a trávu,
v předklonu kachny hledají potravu

a pták žnec u posledních stébel zarazí svůj zpěv,
cik, cik, zůstal jen bezhlasý tanec, pták odletěl.

Našla jsem rozmarnou vodu,
s mladými dívkami se v ní koupalo slunce,

nic nerušilo pohodu.

Cestou do kláštera…
Dáme se bezodkladně do pohybu

hned po dnešním vyhlášení,
kdy lavice zkrátily obsazení,

hlasitost kroků pomalu slábla,
těla těžkla, těžiště se snižovala,

vodorovné plochy přitahovaly k posezení,
neklidný pohyb vnitřních orgánů k ochránění,

aby to vnější se mohlo projevit,
až autobus rozevře svou tlamu

a my se dáme bezodkladně do pohybu.

Co mi ulehčí zatím docela obtížnou orientaci?
Ten zmatek v hlavě a rotace přítomnosti kolem jedné ruky,

když jsou ruce dvě?
Silné zdi a hřejivé ticho z toho,

co ty zdi všechno pohltily.
Přihodila jsem jim na váhu ještě výkřik,

když už zpívat neumím.
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Cílem je pokračování a prohloubení formace,
a proto dávám najíst očím, sluchu, prstům na rukou,

potravy do sytosti mají nohy, vlasy, kůže, ústa,
když pak v kostelní lavici 

ze mne náhle vyskočí láska,
ten poživačný kostlivec,

zatočí se mi hlava a ptám se,
kde je má intenzivní příprava na věčné sliby?

A přesto, oblázky oblé omyté prudkou říčkou
jsou vaše úsměvy.

Ponořené do vody svítí čistými barvami,
na vzduchu bělají oble.

V kapse pak laskají a těší prsty.
V parku těžknou temné stoleté duby.

Musím se vrátit, řekl.
Tak si přeje Hospodin.

Drsné, vzdorovité stromy a vaše křehkost.
Hledáte neslyšně ve svých temných šatech až na zem.

Hledáte v tom záhadném prostoru světla a stínu.
Anděl však tam už není.

V nemocnici…
Pruhovaným oknem přichází pruhovaná noc.

Světlá, tmavá, světlá, tmavá, světlá,
ne, tmavá noc už spolykala všechny světlé zvuky,

tak vymazala nepříčetně sebe samu,
zůstal jen zamřížovaný rám s temným sklem.

Dnes po půlnoci už potřetí přišli upíři,
s tajuplnou tváří se rozplývali nad jistými idylami,

odvracím hlavu, zavírám oči, nechci vidět,
jak průhledné zuby se jim plní mou krví.

Našla jsem rozmarnou vodu,
periskopy labutí se v ní pomalu sunuly,

kachní bárky se opodál kolébaly.
Vítr jim dnes odvál slunce z cesty.
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Na balkoně…
„Já vím, že sem přijde...“

Tříští se sklo.
„To je muzika, co...“

Z kuchyní voní česnek
a vzdušné zámky se staví z písku.

„Sejdeme se na kolečkách...“
Lampa třaslavě bliká, 

měsíc o trochu poporostl.
Byl takový letní večer,

jedla jsem na terase zmrzlinu
a můj společník oslavnými slovy

hrady z písku sliboval. 
Miluji teplé letní noci.

Srpek měsíce a dva kopečky mraků s vůní bazalky,
strážci tohoto večera se ani nepohnou,

jen zvuky zvenku se ještě zmítají a pomalu zmírají,
modrá modř noci už zatáhla oblohu, vtáhla i do mne.

Vůni si zašpuntuji do láhve,
do prázdné láhve od vodky.

Když pak přijde přítel, který se ke mně nezná,
stačí držet ruce u těla a zhluboka se napít.
Zavazadla a psi mají zlevněné občerstvení.

Našla jsem rozmarnou vodu,
s mladými dívkami se v ní koupalo slunce,

nic nerušilo pohodu.
Jablka po poledním dešti se nalila a ztěžkla.

Nevím, unesu-li je.
Hravé krysy v labyrintu čekají.

V labyrintu oken, chodeb, dveří a výtahů.
V labyrintu, kam jsem dnes dopoledne jen krátce pronikla

a hned mne chytili, 
hlavu a oči spojili napevno,

se záblesky červeného a modrého světla objasňovali tušené.
Temní ptáci v očích mne pak vyvedli ven k vodě.

K vodě rozmarné, s cůpky potoků a mašlí z rákosí.
Slunce, obklopeno mladými dívkami, se v ní pohupovalo.

Černí psi na břehu, široce rozkročení, se chvěli nedočkavostí.
Spojeni poslušností, čekali na povel.
Ano, natrhám kulatá hladká jablka,
svou tíží budou mi tlačit na prsou.

Na každém rohu bludiště jedno položím.
Co vy, krysy, hravé a žravé bestie,

pustíte mne ven?



Fejeton6

být lepší, co nás čeká, aby bylo všechno
ještě lepší. Bude to složitě řečeno, zatímco
já to umím říci lidsky a stručně a mohu to
opakovat neomylně každý rok: Bylo to do-
bré (protože jsem přežil), ale nestálo to za
nic. 

Až budeme psát novoroční pohledy
(ti modernější budou telefonovat pevnou
i mobilní linkou, samozřejmě posílat
esemesky či roznášet pozdravy a dárky
osobně, aby se zalíbili nebo si šplhli),
budeme přát spoustu krásných věcí a ani
nebudeme předpokládat, že by se mohly
naplnit. Budou to fráze dobře míněné
a každý je tak bude přijímat. Jsou takové
fráze užitečné, nebo jsou nanic? Ale jsou
užitečné. Vždyť by byl svět bez nich příliš
strohý. A už jsme si na ně tak zvykli, že
nám přinášejí radost. Lepší s nimi než
bez nich. 

Jistě mi dáte za pravdu, že je běh roku až
podivuhodně a nemile proměnlivý. Že se
střídají roční doby, to se mi líbí. Když se
nabažím zimy, přijde jaro a zase načas žiji
optimismem. Pak dostanu chuť na zralé lé-
to, a mám je tu. A dostanu chuť na zralé
jablíčko - a podzim je nabídne. To je ra-
dost. Ale uznejte: na Silvestra se snažíme
téměř povinně se veselit a rozšoupnout,
i kdybychom byli celý rok až nepřirozeně
střízliví. A přijde Nový rok, najednou ze
dne na den zvážníme, dáváme si splnitelná
i nesplnitelná předsevzetí a jedna ani
druhá většinou nesplníme. Máme však
před sebou perspektivu celého roku a taky
radost, že jsme přežili a nového roku se
dožili. Některé radosti mohou být součas-
ně malé i velké. 

Prezident nám v novoročním přání
zase vysvětlí, co bylo dobré a co mohlo

Nový
rok
Jirásek

Bohumil
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Až rok uběhne ke svému konci, budeme
si stěžovat, že jsme zase o rok starší. Takže
na začátku nového roku můžeme mít ra-
dost, že jsme opět mladí, protože na konci
roku budeme znovu staří. A tak se střídá
smutek s radostí, ale i mládí se stářím.
A zase se utěšujeme, že mládí je nerozum-
né a stáří vědoucí. Skutečně ví leccos, ať už
je to poznání dobré, nebo špatné. A během
roku budeme tedy mladí i staří, nerozumní
i vědoucí. Čas nakonec všechno srovná.
Josef Hora by řekl: „Čas, bratr mého srd-
ce.“ Já si ho vážím. Jeho hluboké meditace
jsem důsledně promýšlel, vedly mě k po-
znání (nebo i k zmoudření?). Také můj čas
jde se mnou i proti mně. To Hora věděl
a zneklidňovalo ho to. Já se snažím jít od
zimy k jaru, Hora šel moudře od jara
k podzimu. Ale to víte, že tam taky dojdu.
Teď se společně s Josefem Horou mazlím
s rozkvetlou větví, voní mi, rád bych
s ostychem po ní sáhl do výše, ale Hora mě
varuje, že bych v tvrdé dlani pomačkal její
krásu, která je tím krásnější, čím méně je
dosažitelná. 

Vracím se na zem. S novým rokem mám
před sebou plno práce, starostí, nejasného
očekávání, a bohdá i nějaké radosti. Teď už
mě nemůže nic překvapit. Já si nakonec 
snad poslechnu i ten novoroční projev. Ať
se taky poučím, zaraduji nebo zasměji.
Tím nechci říci, že bych očekával něco
směšného, ale veselého. Veselost je užiteč-
ná v každé době a v každém věku. Dokon-
ce prý smích prodlužuje život. To mě vede
k poučení, že bych se měl smát raději vše-
mu, protože jsem ještě rád na světě. Proto
se v novém roce taky smějte, ať jste rádi na
světě a ať se vám tu dlouho líbí, přinejmen-
ším alespoň do smrti. Ale raději ještě déle.
Tak šťastný nový rok.

Narodil jsem se v lednu, takže jsem byl
od malička otužilý a leccos jsem vydržel,
i když mě mnohé deptalo. Avšak od naro-
zení jsem se těšil na jaro, teplo a rozkvet-
lou přírodu, od stromů až po louku. Do-
dnes si rád domýšlím vůně a barvy jara,
třeba i v nejmrazivější zimě. Fantazie může
přinést ještě více krás než realita, ale bez
reality by té krásy ani fantazie nebylo.

Je mi líto lidí, kteří se profesně musí za-
bývat lidskou bolestí, špatností, smrtí. Je
však možné, že tím snáze umějí pocítit krásy
světa a hodnoty lidského života. I přes kon-
trasty si objevujeme majestátnost života. 

Také nový rok nám dává šanci pro toto
zamyšlení. Už i proto jsem šťastný, že
nikdy nebylo mým údělem psát novoroční
projevy, nebo si je nechat napsat. Je přece
jen radostnější a krásnější vnímat svět 
zdola, ale nedat se zadupat do bláta a špí-
ny. Pohled z ptačí perspektivy dopřeji ptá-
kům a slunci. Já jsem jen člověk a mým
prostým údělem (a radostí) je chodit po 
zemi, případně se na ní plahočit, nebo
i někdy radovat. Až mi toto bude odepře-
no, (smířeně) vstoupím do nitra země
a splynu s ní. 

Ve svém zimním zrození však mám
touhu po jaru, a to je pro mne cesta vpřed,
evoluční vývoj ve shodě s rotací země a řá-
dem kosmu. Jen pořádně nevím, co to
vlastně ten vývoj je. Vyvíjí se skutečnost
k dobrému, nebo ke zlému, nebo je to jen
pohyb? Čert ví. Jsem proto pesimistický
optimista. Je to málo srozumitelné? Je.
Mně také. Ale je to realita života. 

Jdu tedy vpřed, ale klopýtám přes po-
chybnosti a omyly. Jdu vpřed, ale nevím,
co tam je. Jen tuším, kam jdu a za čím jdu.
I to je snad dost. Jsem skromný. Nemusím,
nemohu a nechci vědět všechno. 
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Za Plzní
Mlha se opírá o břízy

jak o slepecké hole
a tápe

i po tvých
kostech

Pak obejmeš osiku
(jako by to byla sestra)

To překvapilo:
svislá něha a něha v kruhu

Co se vleklo celé století
přelétly hrdličky
a rovnou: do čela

V dešti
Gotická věž

zabodnutá do deště
a ty zplihlý

s okenicí v duši

V zastavárně duši
nechtějí
jen věci

Nechtějí portály
psa na kameni
opuštěnou zeď

ani nemilosrdné dopisy

V neděli
Bylo to v neděli

předa dvěma sty léty
a minulou neděli

pršelo
V dešti se sbíhali synové

Zaříkání nebylo nic platné
Dřevěné lešení sroubilo oblohu

U splavu stál topol
jako idiot

Po létech
Ticho

vzadu dřevěné
na obzoru ohořelé

Houslový futrál
plný sametové Volyňky

Měsíc - tamburina drčí
a plave na hladině
jako zlaté rybičky

Jsi se pstruhem
s kamenem

s vrbou domem
a skříní

v opuštěném pokoji

HrubýJosef

Zde je ta loď s kořením
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Paličova dcera
Vyženeš ho do požárů

Do uhoření

Prohoří i dům
a bude bez schodů

Kdo uslyší tvou chůzi
smutný marš

tvých podpatků
tvých bot do deště?

Tvá stoupání

Zeleň za Plzní
Zahrada omdlévá:

na větvi rehek
se zrzavou náprsenkou

v briliantovém oku
zrcadlí bábovku

ten symbol symbolů

Psi se rvou
mají nervózní hodinu

zatímco hosté
v hovorech o racích

úhořích
a o umění

Zde je ta loď s kořením
přeháňky

stesk
a chladivá zeleň za Plzní

Týden
Popeleční středa

Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Květná neděle
Modré pondělí

V úterý nepřijdeš
Slzí mi jedno oko

xxx
Klikaté dobré jitro

a nato
fialové sbohem

Vlak rozveseluje
krajinu

Na náměstí je trh
Lyrika se tomu vysmívala

ale byla

Smutno je mi
Celé bloky kamení

se proměnily ve větve
vzpomínaly na pohoří

a dřevěnou krev

Plynoucí hlasy uvnitř kostí
Dřevěná krev jako voda plynoucí

A pak šla ona
až z vnitřního Ruska

jako zelený potok
Vyšly jí naproti

olivy
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kontrolkami, uhánějí nás neustále, aby-
chom čehosi učinili, stiskli některé z jejich
tlačítek, a že nás pak ohromí. Chtějí se
prosadit v konkurenci ostatních nepostra-
datelných. Často podlehneme a počínáme
vyvolávat duchy na televizní obrazovce,
ohlušujeme svoji mysl hlasitou hudbou, 
zaobíráme se pro zábavu počítačem či
elektrickou šičkou. Poté znechuceni,
s mozkem řádně vymytým, utíkáme se zpět
do uražené nečinnosti. Avšak odvyklí již
prostému vnímání skutečnosti necháme se
znovu lehkomyslně naverbovat. A tak stále
dokola. Z moderní prázdnoty hledáme únik
u svůdných hračiček. Ženy vkládají zamilo-
vaně ruce do myčky, tančí s vysavačem,
anebo se v duchu indiánských náčelníků
vrhají do dobrodružného experimentování

Také míváte pocit upřeného pohledu
v zádech, přestože v místnosti nikdo není?
Člověk se ošívá a skoro by byl ochoten uvě-
řit v existenci duchů. Tak reálně lze pociťo-
vat přítomnost věcí. Stačí s nimi zůstat
o samotě, a budete-li pozorní, uslyšíte jejich
zvláštní, tichou hudbu. Tu vrzne dřevo, do
něhož se bolestivě zahryzává červotoč, tu
povzdechne zeď protahující se po celoden-
ní dřině, tu zaúpí rezivějící vodovodní řad.
Celý prostor plní nehmotné hlásky. Obyčej-
ně je nevnímáme, ale čas od času se otevírá
třináctá komnata imaginace a stane se zá-
zrak. Věci vystupují ze svých šerých koutů,
obklopí nás a zvědavě pokukují. Ty staré
obvykle mlčí, jen zdrženlivě střeží paměť.
Ty moderní, prudérně úspěšné, snaží se
získat pozornost. Hypnotizují barevnými

Věci
Vinš
Luboš
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včera, a nespletl si směr, na západ.
Věci, věci, obklopuje nás spousta věcí.

Kdosi definoval člověka jako vlastníka
věcí. Některé se k nám chovají přátelsky,
jiné dělají drahoty. Zpestřují život svými
naschvály. Z mnohých čiší agresivita.
Ostatně, tu jim dal do vínku jejich tvůrce,
člověk. Někdy si věc postaví hlavu. Prostě
odmítne svůj úděl a stává se z ní desperát.
Takový opovážlivec proměňuje náš, jinak
poklidný život, v peklo. Vzpomeňme třeba
v pravou chvíli zaseknutého zipu, šuplíku,
který nejde otevřít. A ano, jistě, samostat-
nou kapitolu by mohl tvořit například au-
tomobil. Odmítne-li věc fungovat, nejprve
ohromeni její opovážlivostí častujeme ji
jmény převzatými z učebnice zoologie.
V zoufalství použijeme i násilí. Ale když
věc ani potom nepovolí, musíme se uchýlit
k lichotkám, ba dokonce k prosbám. Nu,
a někdy to jde. Možná by stačilo věcí si
více všímat, projevit jim úctu, pochválit.
Sloužily by nám do roztrhání a my bychom
v bláznivém světě získali spojence.

Některé věci používáme bez toho, že by-
chom si k nim vytvořili zvláštní vztah. Jiné
kolem sebe pouze tušíme. Další svojí pova-
hou blízkosti přímo vybízejí k důvěrnos-
tem. Kuřáci dýmek jistě potvrdí. Milovníci
starých předmětů snad nic nenamítnou,
řeknu-li, že i věc může mít duši.

A duše věcí? Přebývá na nedostupných
hlubinách energetických hladin. V blíz-
kosti záhadných sil tak nepředstavitelně
malých, že snad ani vůbec neexistují.

Chystal jsem se hovořit o obyčejných
věcech, ale zjišťuji, že jich není. Věci k ži-
votu patří. Činí svět útulnějším, a pokud
na nich nezávisíme příliš, přinášejí radost.
A jestli se věc zvaná počítač neporouchá,
slibuji pokračování.

se sbírkou šminek. Snad aby každý poznal,
že jsou na válečné stezce. Muži se zase spě-
chají polaskat se svými rychlými strojky
nebo s pocitem čehosi osudového berou do
ruky nablýskanou zbraň. Potěší je i nové,
velice výkonné nářadí, berou na zteč stroje
v posilovně. Oblečeni v high-tech výstroji,
nabízejí zteplalé srdce hoře. Kvůli svým
marnotratným touhám ztrácíme cit pro 
věci důležité, řekl by moudrý princ.

Já nejraději vyvolávám z paměti věci,
které se mnou prošly kus života. Naplňuje
mne klid jejich spikleneckého bytí. Oteví-
rám se tajemství dávno odložených před-
mětů a ony mne za odměnu přijímají do
svého království. Vzpomínám si přesně,
jak se na babiččiných kamnech plnou
parou proháněly hrnce, na dědečkův obří
deštník, který vzal za své při mých ne-
obratných pokusech zdolat skvrňanské
kopce, na zlostně naježenou botu číhající
ve tmě půdy. Na staré stroje v dílně, jejichž
důstojné vystupování mi vždy imponovalo,
na omšelý proutěný kočárek, v němž se
vozila maminka. A na jinou půdu, kde
v šeru pavučinami opředených koutů vše-
vědoucně spočívala hromada knih čekají-
cích společně se skříní plnou zatuchle
vonícího šatstva na vysvobození.

Vzpomínám, co hraček, a ne ledajakých,
pohltil čas. Nic netuše, že na světě existují
zbytečné, nákladné hračky, tahal jsem za
sebou plechové víko od elektrického spí-
nače a projížděl úspěšně i tím nejnároč-
nějším terénem. Jednoho dne zmizelo.
Nenasytný Moloch si vzal svoji daň. Nikdy
jsem se s tím nesmířil.

A co elegantní americký psací stroj zá-
dumčivě spočívající na pracovním stole
mého otce? Jistě z tenkrát nesnesitelné do-
by emigroval do země, kde zítra znamená
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Večer v poli
Na deštném poli krůpěje tančí,

číšník třpytu se mezi nimi proplétá
nejkratší cestou, v rozlehlém bezcestí radši,

a když mu sklínky z tácu srazí popleta,
tu zjeví se hvězdy - opozdilci Slunce, 

jež za obzor odlétá.

Rumejší
Švitoří hladina pod doteky deště:

Co krůpěj, to okujka,
hrot šípu, zakouslý ještírek, ještěr,

prst Stvořitele, jenž dotýká se prstu Adama,
na hladině lidstva, kde déšť v kruzích převládá.

Úleva
Kvíčaly hodují na jeřabinách,

ve sněhu pod nimi krvavá slina,
jak vichr se serval o nicotu ve větvích,

pak vzlét a nad střechami ztich,
na mžik křídel úzkost objal. 

A ta v něm povolila…

Mytí nohou1

Dnes večer po namáhavé cestě
žena zajme mi svými vlasy nohy, do ticha:

„Jen spěte, nárty mé a chodidla,
dnes v noci spěte a nemyslete

na zítřejší štěrky, prach ani žár.“

Jesle krajiny
Hora dívá se, nevidí nohy Spěchajícího závojem,

dlaň mlhy k čelu si tiskne před prodněním.
Z travin teplé tělíčko odneseno je,

pot novorozenecký pomrzl, mráz stébla plení,
křupe to v loužích, kam pod led vklel pleny.

V tobě, v mysli tvé
Do pokojíku vlét ti oknem rehek,

a nenajde už cestu ven.
Teď na koberci leží, stojáčky bezvládné, 

a žádný všelék
nevzkřísí ho. Ač za okny vzestupné

proudy nadnášejí jiná ptačí křídla z dosahu
všech šelem.

Roman Szpuk
pro smíšený sbor

Silentio
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Laskání ňadra
Jedna dlaň pod košilkou, druhá na ní,

s tvým ňadrem si obě hrají.
Však i po sobě se jim stýská. Skrze tu košilku

těší se z vlastních dotyků.
A ňadro se v nich zmítá. A plní jejich přání…

Nabodenec2

„Zda drahá vzpomínáš, co viděli jsme“
dnešní noci:

Na mučednické palmě světce holub jak v bodci
a výklenek celý, i socha ctihodná krví ztřísněna.

Ty zíráš na lid Boží, jak valí se dál bez jména.
Já na tvá stehna myslím. A za chtíč spílám Otci.

Marná záložka
Do knihy básníka Li Po
spadá tvůj dlouhý vlas.

Jím hřbet knihy prořízlas,
už se listy sypou, sypou, sypou

na tvé nahé tělo, jež si od-čítám…

Mrak prachová maska
Jak nahá noc s blikajícími pigmenty 

v koridorech
schoulená pod ranou pěstí Měsíce,

jak pod opiáty vytřeštěné zornice
v mraku prachové masce po odpálení roje,
ve tmě mdlé smrti - jsou prsty mé a tvoje.

Odloučení3

Jsem černá kopretina, ty zas bílá,
mě slunce souží žárem, tebe stínem zazebe,

já po noci toužím, ty po slunci, má milá,
tu spolu nemůžem být, ani bez sebe,

když oba z druhé strany díváme se na nebe.

Naše slunce ještě 
nerozkvetlo z černé
Černá sukně utržená, peruť s volánky

leží v uschlém listí v parku, poblíž koše.
Z truhly šat nekrofilčin, 

z nějž proběhla mi do dálky,
tanečnice, jež mnohé záhyby má skryty 

ještě pro šeď,
cellem se vysmekla, 

ztrácí se za hlasem nočního světlonoše.

1)  Na evangelium svatého Lukáše 7,36-38. Po stejno-
jmenné performanci Mary Novotny-Jones v kostele sva-
tého Mořice v Kroměříži 25. 6. 2004.

2)  Večer 13. 1. 2004 viděli jsme s I. na portálu chrámu
svatého Františka z Assisi u Karlova mostu příšerný obraz
holuba nabodnutého na pozlacenou mučednickou palmu
nějakého světce, zřejmě svatého Marka?... V uvozovkách
úvod slavné básně Charlese Baudelaira „Mršina“.

3)  Imaginární planeta podle J. E. Lovelocka: Jak stoupá
teplota, odumírají postupně černé kopretiny a bílé přeží-
vají...
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1. Naměklé kroužení pružným prstem
ve…

První promluvila veverka: „No tak dělej-
te!“ 

Mávala svou kouzelnou haluzí a hemžila
ocáskem. Netrpělivost na ní byla hodně
znát. Šílený bůh skončil se žranicí. Tuč-
ňák, katalyzátor, se pletl Šílenému bohovi
pod nohama a svou dychtivostí, že dostane
„taky něco“, doháněl boha k příčetnosti.
Vzduch kolem nich zaváněl natrávenou po-
travou, jiskřičky už nebyly. Vteřiny rotova-
ly v hlavách strojů, trojice se roztrousila po
lese. Každá po svém. Listí na strnulých
rukách mlčelo. Ztišilo se před bouří. Tro-
jice, která přichází a odchází společně,
dočasně zemřela. Nyní, teď, v tuto chvíli
čeká v síních Smrti, aby se někdy v bu-
doucnu některá z její části projevila v ně-
které sféře existence… kecykecykecy…

Ale moment… něco se děje… Ale copak…
vypadá to, že Šílený bůh něco připravuje…

No teda… Leští si pušku… Aha… nabí-
jí… hmmmmmm…

Vojtě
ch

Ně
m

ec
Deicide
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2. Hroší kůže probodaná desítkami…

Ve sféře reality se děly věci. Lidé
se komíhali dopředu i pozpátku, seděli ve
vlacích, četli tiskoviny, jedli bílkoviny,
neposlouchali senilní zdroje rozhovorů,
mlaskali zbytečnými slovy, plácali větami -
některé si nechávali uvnitř, pro sebe. Na
chodbičce ve vlaku mířícím spěšným tem-
pem směrem na západ se objevila škvíra.
Byla to taková světlá tenká křivka, která na
hnědokovovém pozadí rychle utvořila úz-
kou bránu oslepujícího světla. Bylo to jak
v pohádce. Avšak z astrálního portálu ne-
vyšel Rumburak. 

Né né né. 
Nevyšel s tím masivním kufříčkem

a dlouhým magickým pláštěm. Ba ani
poskok Blekota tu nevyplazoval jazyk…
To, co se zjevilo, byl sice také muž. Také
s kufříkem. Také v podivném plášti. Ale
Rumburak to fakt nebyl.

Né né né… i když atributy kufříku
a pláště by seděly, né… + Vůbec. Průchod
mezi dvěma světy se neslyšně uzavřel
a stojící maník s nezvykle chladnýma oči-
ma, s chaotickým účesem a plnovousem
šílence, navlečený v dobovém kostýmu
granátníka, držící objemný černý kufr
s číselným kódem, se příšerně zubil. Jeho
vizáž naháněla hrůzu i těm nelidem, kteří
v té zubaté a vousaté chvíli ve vlakové
chodbičce nestáli. V nebezpečí byly i ato-
my a molekuly, jež se tetelily do rytmu
tance zděšení, šílely. Věděly, že tohle stvo-
ření přináší konec. Zapomnění a Smrt. 

Šílenec s božsky rychlým pohybem trhl
s horizontálně padacími dveřmi a vstoupil
k vyděšeným cestujícím do kupé. 

Neřekl nic. 

Hodil si kufr nahoru do ocelových větví
a zahučel v plášti mezi dvě tetky/babky,
které se na něho podívaly těma svejma
zkamenělejma rohovkama. 

Au!
Nikdo nic neřekl. 
Čpělo ticho a prach si sedal do lavic.
Hodina začínala…
Pán v šedém obleku si šílence podezíra-

vě prohlížel - měl sklopené stromy s pís-
menky. Šílenec se nesmrtelně usmíval.

Dál…
Přicvakal průvodčí, podíval se do brlo-

hu, dlouhoooo, dlouhoooo se zadíval
usměvavému bláznu do očí, pokrčil rame-
ny a pospíchal dál chodbou. Šílenec se řeh-
tá jako koňský démon. Skákal sítnicemi
z jednoho cestujícího na druhého - ti se
znechucením kvokali neslušné výrazy…
je imunní…

Vlak se blížil k Praze…

3. Rozmluvy tíhy, betonu a železných
monster za zasedání základních prin-
cipů lidství…

Hlavní nádraží.
Attention, please! 

Rychlík.
Jedlík. 

Masa pohlaví. 
Proud. 

Chiméry. 
Davem se prodíral uchazeč o roli

černokněžníka, pomatence či komika. 
Konkurz stihne - konkurz stihne… 
V ústředí mu blikala červená kontrolka.

Letěly mu nohy. 
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Časovým skokem se zjevil na letišti.
Mrtvý Pes ho proklínal - štěkal z vlhké
země na okraji. Mrtvolný význam toho
zvuku ho vzrušoval. Táhnul dál… Při kon-
trole na letišti se pohyboval jako duch.
Stejně tak v letadle nad Berlínem, v letadle
nad oceánem. Prostě letěl a obklopovala
ho aura Vyvolených. Ve městě iluzí zbave-
ných, kašlajících a tím pádem obézních
občanů s posledními nadějemi pohodlné-
ho života ovlivněni manipulací, tím kru-
tým a sladkým nástrojem jejich víry, kupo-
divu vystoupil - i s tím neodlehčeným
kufrem - přiškrceně sledoval, jak kolem
procházejí, duní, cupitají, prohlíží si ho
s pokryteckým nezájmem, svrbili ho…

Smál se, když vletěl do metra, 
smál se, když vyletěl z tramvaje, 
smál se, když vkročil na chodník vrůsta-

jící blízko žlutého automobilu se zářící
cedulkou. 

Teď už byl bosý. Byl jako zvrácený pout-
ník osudem směřovaný do Mekky
přetvářky. Líbila se mu jeho role a podle
toho se také tvářil. Nasměroval si to k sídlu
vládce manipulace. Skryl se v prázdné uli-
ci, skryl se pod svícnem slunečního světla. 

Bylo jeho. Trdlil se v sedmém nebi. Tam,
za auťákem, tam, za vilou, tam, co hlídaj…
muži v černém s mluvícíma a šumícíma
přístrojema, posraný hovada se skoro
falešnou oddaností, si šílenec mlčky složil
obsah kufru do jedné tiše promlouvající
hole. Nabyl, nabil, nepozbyl…

Schoval se za strom a hledal…v hledáč-
ku hořkosti bedlivě sledoval dění uvnitř.
Kde ten syčák asi vězí? Je s manželkou?
Šňupe kokain? Hraje golf? Píše a schvaluje
s někým projevy? Hovoří se svým zvířetem
zvěrokruhu? Padá z vehiklu na zahrádce?

Plácá školáky po jednom velkém rameni?
Mluví s ním do mikrofonu? Spí? Dělá do
lůna? Do mísy? Brečí? Klečí? Sedí?

Hm…
Každopádně, Šílenec s puškou nená-

vratně namířenou směrem k jednomu 
z oken je připraven. Ruka. 

Na šílencovo rameno spadla dlaň.
S potrhlým úšklebkem sklopil hrdina
zbraň a otočil se, aby čelil pohledu zvlášt-
ního agenta. Ten se jen pousmál a hravě
se optal: „Hey man… Do you have any
lighter?“ Veselý uzlíček zkaženosti jen za-
vrtěl hlavou, až mu vši s místenkami létaly
na všechny strany. Agent se zklamaně oto-
čil a houkl a pokynul svým kolegům, že
nepochodil. Dnes maj holt hoši smůlu. 

Šílenec si odchechtnul a pokračoval
v konání…

Neuběhla ani minuta a z balkonu se usmá-
la hlava nejnenáviděnějšího muže planety. 

Impuls.
Blesčik.
Prst.
Mechanismus.
Kulka.
Vzduch.
Šepot.
Kůže.
Kost.
Voda.
Krang!
A výsledek? 
Splash!
A spousta krve…
Agenti horečnatě a nesmyslně žvanící

do přerostlých mobajlů vypadají směšně.
Celá událost běží dál, mezitím chechtající
se dědek mizí se svou větvičkou chaosu
v průchodu mezi skutečností a snem…
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Podzim poezie
Básníci odtáhli

A zůstali jen ptáci.
Cosi se ztrácí…

Inspirace
Jen to někdy zkus

napsat dobrou báseň
na Pegasův trus.

Záhy poznáš plačky,
že jsou to jen sračky.

Z literárního výletu 
na Lounsko

Pod dubem knížete Oldřicha
dostal jsem pěstí do břicha,

a když se vztekle oženu,
uvidím prát se Boženu.

Mytologická
Spát s ní

už mě nenutí.
Leda s labutí.

Gurmán bibliofil
U dobrého jídla

čtu si Kosťu Biebla

Den poezie
Když jsem jel z Velhartic básňobusem,

tak jsem se doslova třásl hnusem.
Než se zas poddávat tomu třasu,

radši se projedu na Pegasu.

Konzervativní
(Vladimíru Novotnému 

a Viktoru Viktorovi)

Nechceme žádné Novoty,
muži ať nosí kalhoty

a k ženským sukně patří zas,
plotna a postel, dlouhý vlas.

Báseň má míti rým a metrum,
nejlepší byl náš časopis Spektrum,
obraz - ten ať se něčemu podobá,

to platí pro mě i tebe - pro oba,
vždyť umění je neměnné

a divadlo nechť je kamenné.
Již třese se šéf opery

a publikum křičí: Victory!

Pegasův
trus

Václav
Malina
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Kromě filosofických a beletristických prací
domažlického rodáka Ladislava Klímy (nar.
22. 8. 1878) poutá na sebe trvale pozornost
i Klímova korespondence. Jeho dopisy, nejed-
nou značně obsáhlé a obsažné, adresované
například Antonínu Pavlovi, Miloši Srbovi,
Antonínu Křížovi, Otokaru Březinovi či
Emanuelu Chalupnému, jsou nikoli nepod-
statnou součástí klímovské bibliografie obsa-
hující dnes již více než sedmdesát položek.

Stranou zájmu vydavatelů zatím zůstává
korespondence L. Klímy s Arnoštem Dvořá-
kem uložená v Národním muzeu v Praze.
Dochovaná korespondence poodkrývá pohled
na arcizvláštní přátelský vztah pisatelů zhru-
ba od doby společné práce na Matěji Poctivém
až téměř do Klímovy smrti (19. 4. 1928).
Dřívější kontakty obou autorů dokládá Klímův
náčrt dramatu o husitech archivovaný rovněž
v pozůstalosti A. Dvořáka. Klímovu skicu
Husité vydala Pražská imaginace a Lege artis
jako 5. sv. edice Psychopatologické sešity v roce
1991. Dvořák ve své stejnojmenné hře žádný
z Klímových podnětů samozřejmě nevyužil.

Několik prvních dopisů našeho souboru 
zaznamenává snahu autorů domoci se dle
původního ujednání uvedení jejich „fantastic-
ké lidové veselohry“ Matěj Poctivý i na scéně
Národního divadla. Premiéra na prknech

Stavovského divadla dne 22. února 1922
vyvolala skandál a hra byla urychleně stažena
z repertoáru. Po vleklých jednáních byla v Ná-
rodním divadle uvedena okleštěná verze hry
pod novým názvem Matějovo vidění až 25. li-
stopadu 1923. Nová, již značně bezzubá in-
scenace publikum nezaujala. Původní verzi
hry vydal v r. 1922 knižně nakladatel B. Kočí.

Klíma se ve svých dopisech zmiňuje i o dal-
ších dvou hrách Arnošta Dvořáka, o „pokusu
o znovuzrození antické divadelní tradice
v žánru tragickém“ Nová Oresteia a o histo-
rickém dramatu Bílá Hora. Dvořák zase rea-
guje na vydání knihy filosofických statí Ladis-
lava Klímy Vteřina a věčnost (Aventinum,
1927). Do této knihy byl zařazen i zmiňovaný
kontroverzní článek L. Klímy Po oslavách
Žižkových.

Vzájemná korespondence Ladislava Klímy
a Arnošta Dvořáka je tedy nyní čtenářům do-
stupná alespoň časopisecky. Navazující závě-
rečná část vzájemné korespondence byla
otištěna v časopisu Tvar, č. 11/1992. Kom-
pletní korespondenci pro potěšení své a svých
přátel v sedmdesátých letech minulého století
z pozůstalosti opsal a poznámkami opatřil
David Souček. Součkovy poznámky tiskneme
kurzívou.

Vladimír Gardavský

Ze vzájemné

korespondence

Ladislava Klímy
a Arnošta Dvořáka
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(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 21. 3. 1922)

Velect. p. Lad. Klíma
MUDr. Arnošt Dvořák Praha - Vysočany
člen odvodní komise hotel Krása
t. č. v Kouřimi

21. 3. 22

Drahý příteli!
Přijdu k Tobě v sobotu (25./3.) o 7. večer a vel-
mi bych byl rád, kdybych tě zastihl. Snad mohl
bych přijít i v neděli o 6 1/2 ale na to se nevaž.

Nesejdeme-li se, budeš tak laskav a napíšeš
mně stručně, co uznáš za potřebné - na př.
o tantiemách?

Odpusť, že večer před Tvým odjezdem jsem
Tě nenavštívil - litoval jsem toho velmi, ale měl
jsem právě velmi nutnou práci.

Vždy tvůj
L. K.

(tužkou; koresp. lístek)

*

(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 6. 5. 1923)

Dr. Arnošt Dvořák Lad. Klíma
Spisovatel Praha - Vysočany
toho času hotel „Krása“
Nepomuk u Plzně
člen odvodní komise

6./5. 23.

Drahý!
Minulý týden nenaskytla se příležitost

s dr. Hill. mluvit. Zítra, v pondělí, jej navštivím.
- Vede se mně mizerně, piju denně gallony vo-
dy. Doufám, že Ty piješ jenom champagnské. -
Mariana prosí o prominutí - s ... dosud ne-
mluvila. Co mohli bychom Ti sdělit my, - když
máš zpravodajem p. Kr. - ? Ostatně: víš, že prý

byla od neznámého autora napsána „Nejno-
vější Or.“ - ? provozována prý bude někde na
Smíchově; dějště: bar; hlavní osoba: samozřej-
mo; prý snad i moje mizernost se tam objeví -
když ve „Skalním duchu“ s objevením se otálí.
(Pardon stilu!)

Můj pocit: Uskutečnit nejdříve B. H. Hlavní
idea: (jak jsi ji vyjádřil) absolutní hniloba a vý-
hled do budoucí ... bude ... tím více šmakovat.
Fuj že nemohu dál psát. -

Vždy, vždy Tvůj
L. K.

(tužkou; koresp. lístek - podle písma, místy
nečitelného, psáno zřejmě v podnapilém stavu)

*

(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 13. 5. 1923)

Velectěný p. Lad. Klíma
Dr. Arnošt Dvořák Praha - Vysočany
člen odvodní komise hotel „Krása“
Dobřany

13./5. 23

Drahý!
Proto píšu teprve dnes, že den ode dne jsem

doufal, že Ti budu moci podat zprávu o setkání
s dr. H., - ale bohužel k němu - více cizí než mou
vinou, dosud nedošlo. Zítra, myslím, zcela jistě.

Můj stav je velmi měnlivý - což je za okol-
ností velkým úspěchem.

„Nejnovější O.“ - jak patrně už víš, dávána
je dvakráte dnes. Na některou reprisu se
podívám. Bližšího zatím o ní nic nevím.
Článek o N. O. napíšu, - ač-li Ty a Veraikon

budete srozuměni s jeho tónem a smyslem - :
Čta Aischyla měl jsem pocit intensivně trapný:
nemužnost, stádnost, absolutní nedostatek to-
ho, co na Hellenech cením, nejapnost dokonce.
Jen v tomto smyslu jsem schopen o věci psát.
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Bude to až zběsilý útok na Aisch. O. - na řeckou
poesii vůbec a na otrockost lidstva tleskající
unisono tomu, nad čím se k smrti nudí. Deset
dní potřebovat ke přečtení dramatu!.. N. O.
bude mně něčím, co stojí nad Aisch. vysoko -
nejen scenicky, nejen jako poema - ale jako du-
ševní výtvor vůbec. Jako hlavní chybu vytknu,
že zvolila svým podkladem prase Aisch. - mimo
to některé filosofické momenty. - Bylo mně
řečeno abych to dal do Trib. - Snad bychom si
mohli dát s p. K. „malou polemičku“ ----

Proč nejdeš? Těším se ohromně. Přeje ti vše
nejslunnější Tvůj Tebe milující a obdivující

L. K.

(tužkou; koresp. lístek)

*

(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 17. 5. 1923)

Velectěný p. Lad. Klíma
MUDr. Arnošt Dvořák Praha - Vysočany
člen odvodní komise hotel „Krása“
tč. ve Stříbře

17./V. 23

Předrahý!
Psal jsem Ti asi před 6 dny do Nepomuku.

Doufám, žes lístek po odeslání svého dopisu ze
dne 15./5. ještě obdržel.

Píšu tam mimo jiné, že článek o N. O. napíšu
(ať do Ver. ať do Tr.), že bude prudkým útokem
proti Aisch. a řec. poesii vůbec a vyzdvižením
oproti tomu ceny N. O. -

Děkuju vřele za „Čas“.
Ale vždyť piju po čertech málo!
Mariana patrně už odjela; do Abazzie. Bližší

její adres. je mně dosud neznáma. Sdělí ji asi
Tobě, i mně snad. Ostatně dopisy adresované
do Prahy (Divadelní, 26) by sl. Emma jistě do
Ab. expedovala.

Teprve předevčírem podařilo se mně mluvit
s Dr. H.; za to celou noc, i s jeho paní, po ba-

rech. Ochota. Nerad by M.P. v N.D. viděl -
přiznal se; a že by byl ochoten k nějakému
urovnání. Sám o sobě nemůže prý ovšem nic
dělat. - Ale nechal problesknout, že aspoň
oněch 2500 by bylo vyplaceno, - kdyby měl pak
pokoj. To je ovšem málo. Bližší v sobotu.

Přijdu do Tvého bytu tento den v 6. h. več.
Přišel bych na nádraží - a snad přes to přijdu -
kdyby mně doba Tvého příjezdu z dopisu
Tvého byla jasna. -

Vede se mně nešpatně nedobře. Že vše
v tomhle životě tak dlouho trvá! - Stále na Tebe
mysle těším se velice

Vždy Tvůj
L. K.

(tužkou; koresp. lístek)

*

(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 8. 4. 1924)

Velectěný pan Lad. Klíma
Dr. Arnošt Dvořák Praha 
člen odvodní komise - Vysočany 178
Strakonice

Drahý!
Za Tvou pohlednici děkuju. Sl. Holl. dopis

Tvůj neobdržely - snad že´s neudal číslo domu,
- mají nového a hloupého prý listonoše. Sám je
neznám, - snad by neškodilo napsat aspoň „ro-
hový dům“. - S p. Zlámalem jsem mluvil, řekl,
že je Ti jeho adresa již sdělena.

Vzpomínám na Tebe mnoho a těším se silně
na shledání. Daří se mně neslaně nemastně,
ale jsem zdráv.

Vždy Tvůj
Ladislav Klíma

Praha, 8./IV. 24.

(tužkou; koresp. lístek)
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*

(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 18. 11. 1924)

Velectěný pan Lad. Klíma
M.U.Dr. Arnošt Dvořák Praha - Vysočany
podplukovník, spisovatel hotel Krása
Praha - Smíchov
Nábřeží legií 28

18./11. 24.

Drahý!
Vřelý dík za nádherný dar!... Velké dílo!

Grandiosní, v celku i částech! „Dichterkraft“,
shakespearovské! zmrzlé ruce se při četbě
vztekem, láskou a radostí - pro budoucí - za-
hřály... Formálně dokonalé - Stejně citově krva-
vé jako všude myšlenkově hluboké a hlavně:
jako mužné! - Nejlepší drama vůbec, kdyby
nehleděli na - circumstantias...

Jinak nezměnil se můj náhled: že látka je
nevděčná, nedovolujíc, aby všechna síla bás-
níkova se uplatnila, - leda trailoval-li by všech-
ny tehdejší Čechy jako Shak. Řeky v Troil. a Cr.
Ale jak by to u dnešních našich hovad působi-
lo, když už ten dobrý Tonda zub narazil! -
A nepochybuju, že žurnalistické hlasy byly by
zněly zcela jinak, kdyby byla kniha vyšla před
premiérou.

Po druhém přečtení přál bych napsat
o Tvém Díle Tobě něco bližšího. -

Děkuju vřele za pozvání ke spolupráci na
proponovaném časopise. Do prvního čísla
nemohu, bohužel nic napsat, nevěda, jaký 
směr a účel Tvá revue bude mít, - a i nemaje,
vzhledem k poměrům, čas do 20. t.m.

Vždy Tvůj
Lad. Klíma

(tužkou; koresp. lístek)

*

(Dopis A. Dvořáka L. Klímovi - 11. 12. 1924)

Milý Klímo,
děkuji Ti za laskavost, s jakou jsi svolil uve-

řejnit partii o Dostojevském v mém projekto-
vaném měsíčníku. Ale nebudu vydávat měsíč-
ník sám, nýbrž společně s jinými týdenník
a tam by ona partie nebyla tak vhodně umístě-
na. Vracím tedy opis rukopisu p. Zlámalovi
a ke spolupráci v týdenníku pozvu Tě později,
až Ti bude možno posoudit, do jaké míry bude
Ti tato spolupráce risikem.

Rovněž Ti děkuji za Lístek o B Í L É   H O Ř E.
Škoda jen, že byl příliš diplomatický - cítil
jsem, žes mohl a že bys chtěl říci daleko víc.

Konečně věc vnější, ale neméně důležitou: je
mi velmi, v e l m i  trapno, že stále dluhuji -
Tvojí vinou - slečně Hellerové 1000,- Kčs.
Prosím Tě zdvořile, ale naléhavě, abys na tento
trapný dluh nezapomínal. Víš dobře, že Ti
počítám jen to, co sis ode mne v době spolu-
práce na  M A T Ě J O V I  vypůjčil, a ostatní že
škrtnuto.

Očekávaje, že vyrovnáš ten obnos v zájmu
brzkého zakončení mé trapné, tebou zaviněné
situace,

zůstávám Tvůj
(nepodepsáno - Arnošt Dvořák)

(kopie strojopisu; A4)

*

(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 22. 12. 1924)

Velectěný p. Lad. Klíma
Dr. Arnošt Dvořák, Praha - Vysočany
spisovatel hotel Krása
Praha - Smíchov
Nábřeží legií, 28

22./XII. 24.
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Drahý!
Děkuji za opětovné pozvání, abych psal do

projektovaného časopisu. Bylo trochu ukvape-
né psát o „riskování“; a kdybych Ti mohl coko-
li vytýkat, bylo by to, že jsi mne ani slovem
nedignoval, abys mně sdělil, jaký bude směr
Tvé revue. Co kdybych, př. psal tam něco proti
bolševíkům?...

Můj soud o B. H. nebyl „diplomatický“ (ji-
nak ovšem: kdo není diplomat, je hulvát), jen
krátký. Vyhradil jsem si psát o tom obšírně, po
druhém přečtení. Zimní poměry je dosud ne-
dovolily. Tu a Tam si na chvíli přivoňuju; a můj
obdiv roste... Všude crčí krev, jen krev - a skoro
Ti zazlívám, že jsi zapomněl obléci obnažené
maso epidermatem.

Během tohoto roku měl jsem ve všem, co za
zmínku stojí, bezvýjimečný úspěch, ale ve fi-
nančních věcích bezpříkladný pech. Vem z dla-
ně chlup... Buď ujištěn, že, jakmile bude trochu
možno, dluh svůj vyrovnám.

Nejkrásnější vánoce!
Tvůj

L. K.

(perem; koresp. lístek)

*

(Dopis A. Dvořáka L. Klímovi - 25. 12. 1924)

V Praze, 25./XII. 1924

Milý příteli Klímo,
děkuji Ti za lístek. Ale kdybys byl napsal ně-

co pro nebo proti na př. bolševikům, jak píšeš,
bylo by to stejně vítáno - tolik jsem se mohl
nadít, že mne znáš. Tvůj soud o Bílé Hoře, jak
se zdá, stále je až příliš odvislý od... zimních
poměrů, čehož lituji, byť s úsměvem plného
porozumění. Tvé crčící krvi, bez epidermatu,
ne zcela rozumím. Nu, snad budeš mít mož-
nost, vyslovit se o tom blíž tváří v tvář autoru
a kritiku. Zatím je nejdůležitější dluh per

1000,- Kč. Kéž Tvé „jakmile bude jen trochu
možno“ se stane skutkem hodně brzo! Zbavíš
mne veliké starosti! - Četl jsem Tvůj článek
o oslavách Žižkových - je to škandál, že to ne-
otiskli, a přeješ-li si, bude to otištěno za dvoj-
násobný honorář. Prosím Tě, abys vyřídil mé
nejupřímnější přání veselých a šťastných
Vánoc paní a panu Pučálkovým, a jsem

Tvůj
(nepodepsáno - Arnošt Dvořák)

(kopie strojopisu; A4)

*

(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 30. 12. 1924)

Velectěný pan Ladislav Klíma
Dr. Arnošt Dvořák Praha - Vysočany
spisovatel, vojenský lékař hotel Krása
Praha - Smíchov
Nábřeží Legií, 
blíže Palackého mostu

Vysočany, 30./12. 24

Milý příteli!
Nevím, co mým slovům o B. H. stále vytýkáš,

ani co myslíš mou - - zimní náladou.. (P.s. Co
se mého dluhu týče, mohu dnes bohužel jen
opakovat, co jsem napsal.)

Pokožka tvoří, vedle jiných svých funkcí,
putz (u člověka) pro tělo. Rozpůlme sekerou
nejkrásnější ženskou tvář - pohled bude méně
aestetický, než rozseknuté prasečí hlavy v řez-
nických krámech. Ale to nevadí, hezkost je
zbabělost a povrchnost, pravda i vznešenost
vždy ohyzdné... Shakesp. je rozseknutá prasečí
hlava; Racine epiderma. Čemu dát přednost?
Nevím.. Závisí to na subjektivních disposi-
cích...; jeden subjekt tak, druhý jinak, tentýž
subjekt v jedněch dobách tak, v jiných jinak;
physiologicum. Napsal jsem „skoro zazlívám“.
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Ostatně netýkal se výrok ten celého díla, ale
několika fragmentíčků, ke kterým jsem si
„přivoňoval“ v posledních dnech; na při. orací
scény. -

Děkuju za ochotu, uveřejnit článek o Žižko-
vi, a přijímám rád; přál bych si publikování
tentokrát především z nationalních důvodů.

Pp. Pučálkovi děkují za blahopřání, máš si
brzo zase nechat u nich upéci zajíce. A já přeju
Ti z plna srdce, aby příští rok a všechny příští
vyzněly pro Tebe nejkrásněji.

Tvůj
Lad. Klíma

(tužkou; koresp. lístek)

*

(Dopis L. Klímy A. Dvořákovi - 28. 11. 1926)

Drahý příteli!
K zesnutí Tvého vzácného Otce - mé nejvře-

lejší soucítění - -

Vždy Tobě oddaný
Ladislav Klíma

Praha, 28./XI. 26.

(perem; dopisní papír)

*

(Dopis A. Dvořáka L. Klímovi - 26. 4. 1927)

V Bílině, 26. dubna 1927.

Můj milý příteli Klímo,
přečetl jsem již Tvoji knihu, za jejíž krásnou

a velmi milou dedikaci Ti upřímně děkuji.
Zhltnul jsem ji na sedum posezení, za týden,
články již dříve uveřejněné a mně známé ne-
méně dychtivě než nové. Tisknu Ti velmi ruku

a jen lituji, podobně jako po T r a k t á t e c h
a D i k t á t e c h , žes ze všech těch nádherných
stavů a jejich plodů nestvořil... Absolutní Hrou...
umělecké dílo (rozumí se: nejvyšší bylo by dra-
ma!) - že ses spokojil, tyto stavy i jejich plody
jen  k o n s t a t o v a t  t.j. vložit do postill, výkla-
dů, úkazů, dekretů. To si mne třeba roztrhej, ale
to prvé by bylo z nejvyššího hlediska  V í c !
Z T v é h o  hlediska neméně! A když už píšu
tak intimně: ani jedna jediná věta knihy nebyla
mi cizí, ať už jsem němě jásal či zuřivě skřípal
zubama, - aspoň zárodek každé jsem kdysi sám
už prožíval... Celkem myslím, jsou-li už nutny
národu bible, že by jí neměla být, hehe, Světová
revoluce pana profesora, nýbrž půl V t e ř i n y
a   V ě č n o s t i . Doufám, že se Ti dobře daří.
Zde je počasí přes Tvoji dobrou prognosu znač-
ně mizerné. Ale aspoň píšu. Apropos: pravil jsi
posledně, že pokládáš Husa za největší tragedii
vůbec, - nenapsal bys mi, jak se na něj díváš?
Nemusím Tě ujišťovat, že jsem na to žádosti-
vější než na mínění všech těch slavných blbů,
která jsem nalezl pohromadě ve Č t e n í   
o   M. J. H u s o v i . (Nejméně si z Husa vybral,
zajímavo, svrchu zmíněný pan profesor, nejvíce
katolický profesor círk. dějin v Mnichově
Friedrich.) Velmi bys mne potěšil svým listem
na adresu: Pplk. Dr. A. D. Odvodní komise
Teplice - Šanov. Nejsrdečnější pozdrav!

Tvůj
(nepodepsáno - Arnošt Dvořák)

P.S. Moje žena Tě vřele zdraví!

(kopie strojopisu; A4)
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Apatie s odkazem 
na zlaté časy

Myslím na něj,
když unaveně snídám

zbytky ohňostrojů zpocených nocí

Myslím na něj,
když zadýchaně zakopávám

o tramvajové zastávky a vrážím
do jízdních řádů

Myslím na něj,
když odezírám

z ukřičeně němých úst lži, pravdy a básně

Myslím na něj,
když za ohnivého poledne

vstřícně roztahuji nohy
svého skládacího lehátka

Myslím na něj,
když překašlávám

hustý popel smrti unikající z komínu
krematoria

Myslím na něj,
když lhostejně obcházím

lepkavého starce onanujícího blízko dětského
pískoviště

Myslím na něj,
když utíkám

do černého města přetvářky, semaforů
a nazvracených kaluží

Myslím na něj,
když ve vaně nepřetržitě

odtéká zředěně krvavý pramínek z mého
ženského já

Myslím na něj,
když křečovitě přitakávám
nelidsky vytřeštěným očím 

Marie Antoinetty,
jejíž hlava se mi kutálí k nohám

Myslím na něj,
když polykám

mouchy, výčitky, výkaly a prázdná souvětí

Myslím na něj

na svého pradědečka, jenž umřel šťastný

A my,
zmáčení

poznáním

Kateřina
Sachrová



Rašení 25

Dvojitost
Mám svoji taktiku
Nasazuji si pouta

a z principu polykám klíček

Jsem sama sobě otrokem
i otrokářem

Snad jednou
Snad jednou,

až naprší moudrost na naše hlavy
a my, zmáčení poznáním,

obejdeme dveře lokálu
velkým obloukem.

Snad právě tehdy nám postaví pomník
za trpělivé čekání

xxx
rafinovanou plachostí

polodivoké kočky
zkouším ukrást tvé srdce

stále dokola
zas a zas

narážím na zavřené dveře

i miska před nimi už je prázdná

xxx
podzim na poli

podzim v zahradě
podzim v mé hlavě

Pod opadanými vzpomínkami
škrtnu sirkou.

Přijde zima.

Ráno
V hodinu sebevrahů zapaluji svíčku.

Prší.
To svět pláče nade mnou.

Čekání
Celý život na něco čekám.

Čekám na jaro.
Čekám na muže.

Čekám, až přestanu čekat.

...už je tu jaro
...přišel muž

Čekám, kdy odejde.

xxx
Podzim je smutnej vypravěč...

Zacpávám si uši
a v haldách listí
zoufale hledám

stopy letních nocí
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Malá noční
Měsíc - půlměsíc

spuštěný
z noční oblohy
zlatý přívěsek
či snad  míč

se kterým 
svatý Bartoloměj

s židovskou synagogou
hrají si pinkanou

Jen tak
jako by se nechumelilo

v únoru

xxx
Noc

Studená
černá káva 

kterou upíjím
abych 

na dně šálku
spatřila

úsvit 
nového dne

Se srdcem na dlani, 
s muzikou v duši

Kostel Všech svatých
na Roudné

vyzdobil podzim
VIP místa jsou 

dávno obsazena
světci 

s domovským právem
Šikmé paprsky slunce
se na poslední chvíli

vkradly dovnitř
a tiše se usadily 
v našich srdcích

aby nerušily
hudbu

Qui passus pro nobis
Jesu Christe miserere nobis

Zavři oči 
a nech se vést 

prostorem 
i časem

barokem
i jazzem
Na cestu 

přes La Manche
ti na pozdrav mává

racek
bílým křídlem

Otevři oči
Přistihneš

svaté jak tančí
v jihoamerickém rytmu

Jsme všichni  jeden
trochu hořkosladký svět

Toho říjnového podvečera
i blízká nemocnice
snad tolik nebolela

Trochu
hořkosladký

svět
Tamara

Kopřivová



Z českých rovů a hájů 27

Tišina Mikulášského hřbitova zcela pomíjí
městský hluk za jeho hradbou. Nějak se tu za-
stavil čas, klid a starobylost zbývajících pomní-
ků ani nepřipomínají poslední věci člověka.
Nejkouzelněji je tu v raném létě, když rozkvé-
tají rododendrony...

A přesto má toto místo vlastní historii. V ro-
ce 1406 tu dal měšťan, malíř Vít, vybudovat
kostelík zasvěcený svatému Mikuláši a Janu
Křtiteli.  Dříve zde stávala tvrz Mitrvald. Se
svolením krále Václava IV. byl založen okolo
kostelíka hřbitov. K věčnému odpočinku sem by-
la ukládána chudina. O sedmadvacet let pozdě-
ji  na tomto strategicky výhodném místě rozbil
svůj stan jeden z velitelů husitských vojsk oblé-
hajících Plzeň Ondřej Keřský-Bzdinka. Josef II.
v roce 1784 přikázal zrušit hřbitovy uvnitř obcí,
a tak se hřbitov dočkal počátků své slávy. Věčný
klid zde začaly nalézat reprezentativní měšťan-
ské rodiny. V první polovině 19. století sem do-
dávala umělecky hodnotné náhrobky plaská
metternichovská huť a hřbitov spolu se zděný-
mi, převážně novogotickými hrobkami začal
schraňovat cennou galerii funerálních plastik.
Vydržela dlouho. Bohužel v padesátých letech
minulého století se k nepřízni času připojili
vandalové a hřbitov se bezmocně propadal ke
svému nebytí. Dvanáctého dubna 1963 byl za-
psán do státního seznamu nemovitých kultur-
ních památek, 11. října téhož roku rozhodla
rada Městského národního výboru o jeho zru-
šení. Náměstek předsedy MěstNV Ladislav Ča-
da prohodil: „S tím hřbitovem žádný sraní.
Tyla odvezem do Kutný Hory a ten zbytek bul-
dozerem shrneme do řeky.“ V zápisu ze schůze
rady o tom není zmínka, ale neznámý ironik
výrok zaznamenal a zápisek je uložen v Archivu
města Plzně ve spisové složce Mikulášský hřbi-
tov (za upozornění děkuji Petru Domanickému
a Davidu Růžičkovi). Nejen knihy mají své osu-
dy. Většina hrobů byla zlikvidována a hřbitov
dostal parkovou úpravu. Postupně mizí empi-
rové litinové pomníky na hrobech, z hrobek je
zachováno jen několik. 

I když řadu významných hrobů nenajdeme,
mohl by být hřbitov označen za velký plzeňský
Slavín. Odpočívá tu několik známých před-
stavitelů národního obrození. Na význam
Josefa Kajetána Tyla pro české drama i litera-
turu není třeba upozorňovat. Patří k slavným
a jímavým tradicím Plzně, že zde dramatik
vždy nalezl ve třech obdobích vlídné a v před-
večer smrti nadšené přijetí. Jeho rakev prová-
zelo 13. července 1856 překvapující množství
pohnutých účastníků i se svitou kněží, slavný-
mi profesory premonstrátského gymnázia
Josefem Františkem Smetanou a Hugem
Karlíkem. Studenti se mísili s měšťany,
řemeslníky i venkovany. Nad hrobem promlu-
vil J. F. Smetana. Ten také složil pro pěvecký 
sbor parafrázi Kde domov Tvůj. O sedm sirot-
ků (poslední, Kajetán Josef, se narodil necelý
měsíc po otcově smrti), jejichž matkou byla
Tylova švagrová, herečka Anna Forchheimová,
si rozdělili péči plzeňští měšťané v čele s H. Kar-
líkem. Jejich zásluhou byl nad Tylovým hro-
bem v roce 1859 vztyčen pomník zamyšleného
génia kladoucího  dramatikovi věnec. Autoru -
Antonínu Wildtovi - byl honorář shromážděn
z celonárodní sbírky. Policie přitom sledovala
přispěvatele. Jako výraz vděčnosti předala
dcera A. Forchheimové Božena (o Anninu
ruku požádal po Tylově smrti jeho ctitel, di-
vadelník a literát Josef Ladislav Turnovský)
rukopisy, jež chová městský archiv a z nichž
Fidlovačka byla prohlášena za národní kul-
turní památku.  Vedle nich jsou tu například
ještě   rukopisy Strakonického dudáka, Jiří-
kova vidění, osobní dokumenty a cenná kores-
pondence.

U Tylových nohou si přál být pohřben Filip
Zöllner (1782-1863), jeden ze slavných ředi-
telů kočovných divadelních společností, po-
slední Tylův divadelní ředitel a po otci pokra-
čovatel rodinné divadelní tradice zasahující do
20. století. Oběma se Plzeň důstojně odvděči-
la.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň, Mikulášský hřbitov I.
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Všechno elementární si přečteme na konci
této drobné a sličné knížečky: Dnes už osma-
dvacetiletý Petr Šimon sepsal básnický text
s názvem Píseň oranžového kouře za svého pu-
tování po jižní Francii v létě 2000 - a dva roky
nato o něco mladší výtvarník Vladimír Větrov-
ský vytvořil během pobytu v blízkém Avignonu
sérii kreseb, které doplňují nynější knižní vy-
dání Šimonovy skladby. Tu v roce 2004 přelo-
žila do francouzštiny Elise Bichler (La chan-
son de la fumée orange), takže vznikla zají-
mavá triáda: český text, po němž následují
sošné kresby odkazující k magickým výtvorům
Redonovým, a poté francouzská mutace

„Oranžového kouře“. Tato knížka vyšla mj.
za podpory plzeňské Francouzské aliance
(Alliance Française de Plzeň), místo vydání je
však: Praha-Plzeň.

A jaké tajemné a primární chiméry se pro-
klubávají z autorovy Písně oranžového kouře?
Především v ní jde o výrazně lyrickou či lyrizo-
vanou, převážně expresivně temperovanou
básnickou skladbu, jejíž osou je romantický
životní kánon a která se inspiruje mnoha ro-
mantickými tóninami novodobé světové poezie.
Právě jako moderní (či postmoderní) romantik
ryzího zrna zde Šimon vytváří osobitý, vystup-
ňovaně poetický až poetizovaný, to znamená

Autorství Kalendáře plzeňského 2004 se
ujala Hana Gerzanicová. V řadě těchto speci-
fických plznensií vytvořila dílko, které bude ne-
sporně vévodit. Ač obratná vypravěčka, nehýří
duchaplností, ač znalá světa, ctí především
hodnoty domova, ač prožila život románového
syžetu, zůstává u prostoty. Austrálie a její de-
rivát anglosaského světa jí byly azylem, přesto
zná jen jeden domov. K němu lne nikoli staro-
milstvím a sentimentem, ale kotvením, nej-
vlastnějším bytím a nitrem vřelého citu.

Ve dvanácti kapitolkách - dvanácti měsících
- dvanácti vzpomínkových féeriích a pozasta-
veních není těžké postřehnout odlesky život-
ních osudů čerstvé absolventky Filozofické
fakulty Karlovy univerzity, děvčete z kultivo-
vané rodiny, jejíž otec, středoškolský profesor,
se v meziválečném dvacetiletí podílel na for-
mování kulturního ovzduší Plzně. Rok 1948
vše zlomil, a tak se životní cesta Hany Šlou-
fové stočila do Německa a odtud na nejmladší
kontinent pod Jižním křížem. Čtyřicet let na
protilehlém světadílu dalo krušnou životní
školu, a také proto nedalo zapomenout na to
cenné, co je dnes vděčným terčem žurnalistic-
kých bonmotů - na vlast.

Autorka vzpomíná a v každé vzpomínce se
neoddělitelně prolínají zážitky a zkušenosti
tamodtud a odsud. I když tomu „odsud“ se
nemohlo a nemůže nic vyrovnat, nikdy neza-
bloudilo do vysněného a pohádkového světa.
Je to vždy střízlivost detailu a reálnost prožit-
ku, jimiž se ubránila přecitlivělosti i patosu.
Podobně ubránila svůj styl před metaforičnos-
tí a květnatostí, poněvadž jímavost vzpomínky
je silná právě svou prostotou.

Hloubka zmíněného prožitku rozezněla tón,
na nějž nejsme zvyklí u autorů, které padesáti-
letí proradných vlastníků vlasti připravilo
o vlast. U Hany Gerzanicové hodnota vlasti
absolutně převládá, i v miniatuře se stala kri-
tériem, normou. Navíc má autorka obdivuhod-
nou schopnost chápat svět, člověka, přes trp-
kost zkušenosti netriumfuje svým návratem,
nezasívá nenávist. Nebyla pyšnou vlastenkou,
nezpychla vítězstvím své  pravdy. S plnou nalé-
havostí a autentičností zní její vánoční (a zá-
věrečné) poselství: „A tak se na krátký čas
stáváme malými dětmi tohoto světa a putuje-
me přes čas i prostor v záři té hvězdy k maličké
stáji a radujeme se ze zrození lidskosti.“

Viktor Viktora

Kalendář plzeňský 2005

Oranžový kouř (La fumée orange)
z Plzně
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citově naléhavý a zároveň kultivovaně stylizo-
vaný svět, jehož kontury načrtává v úderných
básnických sekvencích. A také je promítá do
bystrých aforismů a sofismat, kterými prošper-
kovává jednotlivé vize a scény. Ty jsou vesměs
příkladem autorovy obdivuhodné básnické in-
vence, hypnotizující ho jednou k „cestě s výkři-
kem“, podruhé například k „cestě s paprskem“.
Své romantické krédo Šimon vložil do motta
„to vědomí dvou tě trhá na kusy“. Tenhle verš
se ve skladbě opakuje ještě jednou a poznovu

tu charakterizuje básníkovu filosofii, uplatňu-
jící se ve schopnosti rozpoznávat v dění světa
především jeho přeludnost, přízračnost, zá-
zračnost - i v písňovém společenství oranžo-
vého kouře, symbolu osvobození se z tíhy jazy-
ka a spoluprožívání lásky též jako slova na
zdi. A co na tom, že tuto píseň pějeme, slovy
Šimonovými, jak ponižovaní romantičtí snílci,
„svlečení nazí/ sedření až na kůru/ vymrzlí do
morku kostí“! Zato přece: „Čistě.“

Vladimír Novotný 

Osud ohraničuje život i těm, kdo dovedou
zasévat lidskou pohodu, klid a radost. Když
v sedmdesátých letech začala plzeňská Pravda
uveřejňovat příběhy trpaslíků Vřesováčků ze
Zuklína, zjišťoval jsem, kdo se skrývá pod
pseudonymem Josef Štědronský. I ten Zuklín
zněl tak pohádkově, leč on v blízkosti kloster-
mannovských Malče a Javorníku opravdu
existuje - a v odlehlém, ale rozkošném kraji.
Ke svému překvapení jsem se dozvěděl, že pan
učitel Štědronský se nejmenuje jinak a že učí
v Sušici. A pak jsme se setkali v pobočce zápa-
dočeských spisovatelů. Tam málomluvný, do
pozadí ustupující, štíhlý a prošedivělý pán po-
zorně sledoval každé jednání. Oči ho prozra-
zovaly - nejen záblesky inteligence a přemýšli-
vosti, ale především leskem něčeho chápavého,
lidského. K jeho harmonickému nitru patřila
i vánoční a novoroční přání připravovaná
křehkou a výtvarně cítící rukou. 

Zdánlivě jednotvárný život odborného uči-
tele, rodáka ze Skočic u Vodňan (narodil se
27. února 1925), maturanta Reálného gym-
názia ve Strakonicích a abiturienta příprav-

ného kursu na Učitelském ústavu v Českých
Budějovicích, působícího od roku 1945 osm-
náct let ve Strašíně a dvaadvacet let v Sušici,
čeřila jeho schopnost vcítit se do duše malého
čtenáře. Pro něj psal kouzelné příhody Stázin-
ky a Pepuldy, Vřesováčků od Zuklína (knižně
vyšly v roce 1987 pod názvem Pohádky z vře-
sové chaloupky). Vracel se jako jemný melan-
cholik, ctitel klasického verše, tichý glosátor,
citlivý divák, dumavý a vzpomínající poutník
na Vodňansko a dvěma básnickými sbírkami
(Rád vracel bych se, 1982; K nám domů, 1996)
tu zavzpomínal na léta mládí i na chvíle jisto-
ty s těmi nejbližšími.

J. Štědronský se nepřiblížil k moderně ani
k jejímu postmódnímu stínu, nehalasil optimis-
tickým nadšením ani drtící skepsí, procházel
svou cestou a potkával se s poezií. Svého osu-
dového cíle došel posledního dne října. Došel
k mamince, kde „z lip sněží zvadlý květ,/
rekviem tiše zní v korunách stromů,/ mlha už
zastřela/ obrázky bez rámů,/ slzami otvírá si
cestu domů ...“

Viktor Viktora

Osiřeli skřítci od Malče, Zuklína
a Javorníka

Do bohulibých dějin klatovského knihovnic-
tví (v roce 2009 Městská knihovna Klatovy,
nyní sídlící v bývalé jezuitské koleji, oslaví už
sto padesát let své existence) přibyl loni v listo-

padu další sympatický okamžik: Městská kni-
hovna pod vstřícnou kuratelou své ředitelky
Zdeňky Buršíkové i primátora Klatov Zdeňka
Mráze a v tradiční spolupráci s katedrou

Klatovská kazajka a Plzeň plná poezie
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českého jazyka a literatury Pedagogické fakul-
ty ZČU v Plzni uspořádala mezinárodní bo-
hemistickou konferenci, věnovanou drobné
české próze z druhé poloviny 19. století: téma
sympozia inicioval Viktor Viktora z FPE ZČU.
Ve vyzývací preambuli k náplni konference se
právem konstatovalo, že řada autorů z tohoto
údobí dlouhodobě zůstává stranou badatelské
pozornosti, ačkoli jde o poměrně známé uměl-
ce, jejichž tvorba měla svého času i příznivou
kritickou reflexi. Konference dostala název
Perla v hrubé kazajce - a jejího dvoudenního
rokování se (na rozdíl od předchozí, přece jen
specializovanější balbínovské konference
z prosince 2001, z níž vyšel sborník Balbínov-
ská miscellanea) zúčastnil větší počet jak
renomovaných odborníků, tak i doktorandů.
Laťku vysoké kvality nasadil hned v úvodním
příspěvku Aleš Haman, působící i na ZČU
v Plzni, který zasvěceně shrnul „proměny žán-
rové drobnokresby od májovců po realisty“.
Na jeho podněty důkladně navázali zejména
V. Viktora (Povídka Aloise Vojtěcha Šmilov-
ského) a Alice Jedličková z ÚČL AV (v referátu
s pracovním názvem Povídky z hor), byť jejich
metodologické přístupy byly značně protichůd-
né (tradiční literární historismus versus nara-
tologická analýza). Z ostatních příspěvků
připomeňme alespoň vystoupení Josefa Peřiny
z Ústí nad Labem (O humoreskách K. Tůmy)
a Marcina Filipowicze z Akademie nauk ve
Varšavě (o symbolistických textech Terézy
Novákové). Ukázalo se, že jde o velice živý bo-
hemistický námět, jehož rozbory (aťsi dílčí)
názorně demonstrují kormutlivou metodolo-
gickou nedostatečnost školometského podání
tohoto období. Býváme ho bezbrannými svěd-
ky v mnoha příručkách a donekonečna znovu
vydáváných, žel „mrtvě narozených“ učebni-
cových přehledech. Zářnou výjimkou stvrzující
pravidlo jsou skripta Aleše Hamana Česká
literatura 19. století (2002), pohříchu se však
zdá, že je ani odborná veřejnost ke své škodě
pramálo zná! Příště se má v Klatovech roko-
vat na téma Předvečer české moderny.

Pouhý týden nato, v souvislosti s celorepub-
likovými Dny poezie a v době slavnostního

vyhlášení vítězů 4. ročníku Ceny Bohumila
Polana, proběhla v pohostinné Polanově síni
KmP - v návaznosti na sympozium o postmo-
derně v literatuře a umění z roku 2001 - další
bohemistická konference pod názvem Rozpra-
va o současné poezii. K jejím pořadatelům
patřil Ason-klub, Knihovna města Plzně, bo-
hemisté z FPE ZČU, Pro libris i Středisko zá-
padočeských spisovatelů; každý z nich přispěl
svou dobrou hřivnou. (Oživením programu byl
literární večer mladší plzeňské poezie, o kte-
rém se psalo již v prosincových Listech Ason-
klubu.) Ač je to k nevíře, šlo o vůbec první
souhrnné badatelské rokování na toto téma
od roku 1989! Jednání konference zahájil ve-
doucí KČJL FPE Viktor Viktora a posléze
Josef Hrubý, osobnost nejenom plzeňské
současné poezie. Meritem rozborů pak byla
tvorba autorů střední generace, která se stává
vývojovým středobodem dnešního básnictví
(při vší úctě k dříve narozeným veličinám) a ve
které vyrůstají (či již vyrostli) početní vyhra-
nění tvůrci. Z mnoha podnětných promluv
připomeňme fundovanou typologickou ana-
lýzu novější poezie v podání Ivy Málkové,
sarkastické hodnocení kritické reflexe bás-
nických textů (ve vystoupení Vladimíra Kři-
vánka), dále referáty Joanny Czaplinské ze
Štětína o české feministické poezii, Jaroslava
Tomana o současném básnění pro děti, Jiřího
Valocha o proměnách naší vizuální poezie,
Miroslava Chocholatého o nynější spirituální
tvorbě či úvahu Anne Hultsch (z Drážďan)
o Petru Borkovcovi, v níž se zdůraznily i evrop-
ské souřadnice naší poezie. Plné uznání si ale
zaslouží též invenční příspěvky Radka Fridri-
cha, Iva Haráka, Karla Komárka a Karla
Pioreckého. Plzeňskou bohemistiku svými
referáty důstojně reprezentovali Bohumil
Jirásek, Ladislava Lederbuchová a Helena
Šlesingerová, snad to platí i pro pisatele těch-
to řádek. Resumujme: hovory v „Polance“
o poezii měly žádoucí odbornou úroveň a pře-
devším nikterak nezabředávaly do spekula-
tivního akademismu. Koneckonců přece šlo
o „živou“ poezii!

Vladimír Novotný
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Když se láska láskou stává
recitál Anny Maršákové-Schimmerové a Jiřího Hlobila

hudební doprovod: Vašík Greif

křest publikace: 

Balady z buše
Balady Banjo Patersona v překladech Hany Gerzanicové

uvádí: Viktor Viktora

Ceny Plže 2004
slavnostní udílení výročních cen literárního měsíčníku Plž

uvádí Vladimír Novotný

křest publikace: 

Před námi tma a mráz
autorku výboru z korespondence s Janem Čepem Věru Šmídovou

uvádí Bronislav Losenický

hudba: studenti konzervatoře

Připravujeme na únor:

Klasičtí básníci XI. - Existencialismus
připravuje a uvádí Vladimír Novotný

5. 1. - 19.00

12. 1. - 19.00

19. 1. - 19.00

26. 1. - 19.00

2. 2. - 19.00
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VLADIMÍR GARDAVSKÝ
Narozen 1943 v Plzni. Vystudoval zde VŠSE, fakultu
strojní, pracoval jako technik, tč. jako personalista.
Příležitostně publikuje v tisku, zaměřuje se na ama-
térské divadlo, ale také na literaturu. Žije v Plzni.

JOSEF HRUBÝ
Narozen 1932 v Černěticích u Volyně. Studoval ve
Vimperku, od r. 1959 se usadil a pracoval v Plzni. Po
r. 1969 nesměl publikovat. Je autorem řady básnických
sbírek a prvním laureátem Ceny Bohumila Polana.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na FPE ZČU. Vedle odbor-
ných monografií (L. Stehlík, J. Hrubý) píše i bele-
trii. Žije v Plzni. 

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

TAMARA KOPŘIVOVÁ
Narozena 1962 v Plzni. Vystudovala FF UK (český
a anglický jazyk), působí jako odborná asistentka
na Ústavu jazyků Lékařské fakulty UK v Plzni.
Píše poezii, v edici Malých knížek Ason-klubu vy-
dala sbírku Doteky slov (2003). S úspěchem se
zúčastnila řady literárních soutěží.

ZDEŇKA LÍBALOVÁ
Narozena 1966 v Mělníce, kde žije. Studovala zde
gymnázium a v Praze Lidovou konzervatoř. Inva-
lidní důchodkyně. Účastnila se řady literárních
soutěží, publikuje v tisku a ve sbornících, vydala
sbírky Obrázky z cest, Negativy, Verše na ošatce aj.

VÁCLAV MALINA
Narozen 1950 v Plzni, kde vystudoval Pedagogic-
kou fakultu v Plzni a FF UK (čeština - výtvarná vý-
chova). Je malířem, ředitelem Galerie města Plzně,
pracuje jako učitel ZUŠ. Publikuje v odborném
tisku, poezii píše příležitostně, např. básnickou
skladbu Židle (2002). Žije v Plzni.

KVĚTA MONHARTOVÁ
Narozena 1938 ve Volyni. Původním povoláním
zubní laborantka, věnuje se výtvarné tvorbě
a příležitostně píše poezii. Žije v Plzni.

VOJTĚCH NĚMEC
Narozen 1983 v Chebu, kde žije. Po střední škole
zde studoval angličtinu. Publikoval ve student-
ském sborníku.

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. Vydal mj. knihy
Problémy a příběhy (2001) a Mezi moderností
a postmoderností (2002). Žije v Praze.

KATEŘINA SACHROVÁ
Narozena 1982 v Plzni, kde po studiu Obchodní
akademie studuje český a francouzský jazyk na
FPE ZČU. Píše poezii a zabývá se uměleckým
přednesem. S úspěchem se účastnila literárních
soutěží. Dosud nepublikovala.

ROMAN SZPUK
Narozen 1960 v Teplicích. Žil v Havířově a ve
svém rodišti, v r. 1989 se přestěhoval do Vimper-
ka. Roku 1983 založil na faře v Příchovicích kato-
lické sdružení Skupina XXVI. Vydal mj. básnické
sbírky Ohrožen skřivanem (1994), Ker praskot
(1997) a Troucheň (2002).

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

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. V Plzni na VOŠ vystudo-
val knihovnictví. Pracuje jako soukromý překla-
datel a učitel angličtiny. Píše poezii i prózu, loni
vydal sbírku Zbloudilý Minótaurus. Žije ve svém
rodišti.
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