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Editorial

Předprázdninové číslo Plže jako obvykle
nabízí určitou všehochuť ze současné zá-
padočeské literární tvorby a znovu krom
autorů známých a v časopise již zdomác-
nělých předkládá vizitku nových slibných
tvůrců - tentokrát aspoň texty mladého
básníka Karla Soukupa. V prestižní ru-
brice Portrét Plže, kterou v závěru ročníku
zřejmě ukončíme a pokusíme se přijít s ně-
čím jinačejším, se představuje vynikající
středogenerační chebská básnířka Vikto-
rie Rybáková, které v poslední době vyšly
knižně dvě sbírky a která nyní v Plži pro-
mlouvá svými tvůrčími fragmenty. V ru-
brice Poezie jí svými aforismy sekunduje
Pavel Štýbr a dále svými krystalickými
antipostmoderními verši Martin Šimek,
který mimochodem v červnu oslavuje tři-
cátiny a utěšeně kráčí k básnické zralosti.
Prozaické příspěvky se v červnovém Plži
pohybují na rozhraní fejetonu, beletristic-
kého zamyšlení a krátké povídky: máme
tím na mysli nejenom Bohumila Jiráska
a Luboše Vinše, ale také literární práce
Karla Pexidra (kdo cestuje vlakem mezi
Plzní a Prahou, určitě si teď důkladně
prohlédne umělcem posuzované arcidílo
na smíchovském nádraží!), jenž navíc
v Šalmaji připomněl tvorbu v ústraní
píšícího (nebo už nepíšícího?) spisovatele

Miroslava Vejlupka.
Do Plzně se rád vracívá věhlasný sur-

realistický literát Pavel Řezníček, který si
zde odkroutil vojnu, byl tady tenkrát
zasvěcen do tajů surrealismu - a na výzvu
Plže s chutí sepsal typicky řezníčkovskou
vzpomínku na roky plzeňského vojančení.
Notně želíme, jak málo literárních pří-
spěvků se na stránky Plže vejde, a to jich
v každém ročníku pořád přibývá; nyní se
dostalo taktéž na novou báseň Jiřího Ště-
pánka a v autorské rubrice Iva Fencla na
další „Svetr“, věnovaný populárnímu
Stephenu Kingovi. Rovněž pokaždé litu-
jeme, že máme k dispozici málo zpráv
z literárního či kulturního dění v regionu,
a proto každou vítáme - kupříkladu
o plzeňském Antidivadle. S pomocí Bohu-
mila Jiráska posíláme v červenci zrozené-
mu básníku a aforistovi Jindřichu Koneč-
nému plží gratulaci už v červnu. Autorovy
sentence ostatně najdete, též s jinými zají-
mavými příspěvky, v chystaném letním
dvojčísle (tj. v Plži bez publicistických
a stálých rubrik), k němuž Vám opět rádi
naservírujeme i samostatnou plží přílohu.

Vladimír Novotný
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Cestami plžů
až za okamžik smrti
zvesela půjdu

Zdeňka Líbalová: Plží haiku
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Kolem básnické tvorby Viktorie Rybákové nyní
jako by v reji uznání zatančil český literární
svět, a to je dobře: tak ryzích lyrických talentů
se u nás vskutku netoulá v lukách mnoho (snad
ještě Roman Szpuk v lesích, ale jeho tvorba je
daleko racionálněji cílená) a zvláště v časech
postmoderních se takto spontánního a zároveň
vědoucího lyrismu vůčihledě nedostává. Rybá-
ková sice vydávala své básnické tisky už dlouhá
léta, leč „daleko od hlučícího davu“, takže její
dvě sbírky vydané v nakladatelstvích s celore-
publikovým dosahem mohly působit na lite-
rární čtenářstvo jako malé zjevení. To se týká
jak jejího sebrání sedmi útlých svazečků poezie
v titulu Bílá růže na střence noci (Mladá fron-
ta 2004), tak průřezu jejím básnickým „hřbi-
tovním kvítím“ ve sbírce Ochočené smrti
(Concordia 2005). V Plži, v němž jsme již ně-
které neznámé autorčiny texty otiskli (i se šal-
majím chvalozpěvem Petra Pazdery Paynea),
nyní Rybáková předkládá především útržky
ze svých tvůrčích lístků či zápisníků - slova
a slovní spojení, která se někdy mohou stát
součástí většího celku básnického, mnohdy
však žel zůstávají v propadlišti nepublikování.
Nicméně i v nich rozpoznáváme podstatnou
vlastnost autorčina staršího či novějšího bás-
nění: úporné úsilí o co největší hutnost obrazu
i celkové výpovědi, její urputné, vpravdě uma-
nuté lpění na sošné lapidárnosti poetické
promluvy, hlubinné směřování k textu chá-
panému jako maxima svého druhu - ovšem
maxima lyrická, svou povahou filigránní,
rozprostírající z tohoto výchozího žánrového
označení jakési pomyslné nekonečno básnic-
kého zření. Za svébytnou výrazovou a význa-
movou koncentrací se skrývá tíhnutí Viktorie
Rybákové k prolnutí pozemskosti a věčnosti,
k propojení intimní časovosti s neméně komor-
ní nadčasovostí. Leč k tomu člověk i básník
musí mít něco odžito a cosi prožito, jinak by se
takové počínání mohlo zvrtnout v křeč či zvrá-
tit v manýru. Příkladů bychom mohli uvést
habaděj. Subtilní chebské básnířce (a foto-
grafce) to ale nehrozí: má sílu zůstat svá ve
vidění světa a ve způsobu jeho reflektování.
Třeba i skrze růžové maso věčnosti, jako
v těchto fragmentech.

Vladimír Novotný
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Hromničky za okny s bojácnými
plamínky…

Noc kvete… plátky šustí jako hedvábní
motýli…

Mám krásný mozek… bez vrásek…

Sociální fobií jsem onemocněla 
častým díváním se

do zrcadla…

Pavouk mě vystěhoval na práh domu…
Nebeská

klenba chodidla vlhká od rozšlápnutých těl
rybenek…

Vím to tak jistě, jako zítra nevím… 
tušení okradená
o své významy…

Čím chceš být, když spíš?

Beránci snídají zapomenutý měsíc…

Slovo s pozitivním stínem:
LENOST: LES NOT

Bojí se mě ptáci? Obsidiány zasazené
v keřích…

V ZOO je k vidění umělá tma a netopýří
tajemství…

Zhasni… zachraň tu Můru…

Prší… netečně nespím…

Tesat svůj smutek do skály… hořekovat…
Mramor: růžové maso věčnosti…

Pohřbívám v sametové zahradě snů 
mezi macešky
myš Lenky…

Pivoňky podpalují zahradu…

Oheň! Oheň! Něho…

Dnes… je to tak dávno…

Vtip dne: myslím, že nic necítím…

Přede dveřmi… až upřede východ…

Budu v noci vstávat k úplňku… 
jako by to byl

plačící lední medvěd…

Má neděle tančí tango…
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Dvořil by ses mi jen jako černovlásce…
Černo v lásce…

Milenci: nejmenší společenství přátel
žehu…

Projekční plátna černého jara…

Bludička v bahně davu… Světluška…

Rodina: cizinecká legie…Věčně sténající 
tele-vize… Karikatury na kari…

Všednost: vycházkový mor…

Promluva hrobově křičící:
„Bylo jsem nechtěné a nemilované,

ty nevyzvednutý popeli!“

Ostrov je osamělý jen s člověkem…

Srazím se na rohu s poslem vertikálních
temnot…

Kominík se bíle usměje a poznačí mi tvář…

Neunikneš formě, protože máš tvar…
Neunikneš masce, protože máš tvář…

Strážce majáku v moři zoufalství…
Spiklenecky pomrkává TU-131… 

anebo Bůh?

19. 3. Dnes v noci nás minul asteroid… 
zatím nejblíže…

On: XY… ONYX… Krá krá sný!

Jak radostně poskočí slza při dopadu…

A tak ke mně pravila všechna PÍSMA: 
SPI MÁ…

Jsem činorodá jako housenka na kopřivě…

Masařky štěstí…

Dostala jsem bílou růži… svítí… 
i kmeny bříz…

a na hladině labuť odpovídá září… 
jen hvězdy 
trucují…

Jsem samá chrpa od hran noci…

Nosím tvé kousnutí jako šperk…

Symbolická rovina: šikmá plocha reality…

„Nehody ctnosti“ ženy v domácnosti:
zmoklé prádlo…

Viktorka masturbuje s vodopádem…

Mám syfilis duše… 
Vážně? Zeptáš se z pod-dušek…
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Stalo se mi nedávno, že jsem postával,
ba přímo bloumal ve vestibulu smíchov-
ského nádraží. Nějak jsem správně neod-
hadl dobu odjezdu vlaku, a tak jsem měl
dost času nejen k čekání, ale i k přemýšle-
ní. Pohledem jsem přitom zavadil o ná-

stěnnou malbu či přesněji vzato o sgrafita,
jaká vévodí celé jedné dlouhé straně vesti-
bulu. Rozměrný a umělecky patrně nijak
závažný artefakt se sice již dříve mnoho-
krát ocitl v periferii mé povrchně laděné
pozornosti, ale tentokrát jsem se na něj -

FejetonKarel Pexidr
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patrně z naprostého nedostatku jiného cíle
- zaměřil podrobněji.

Malba nepochybně vznikla v období dří-
vějšího totalitního režimu (neboli takzva-
ného totáče) a představuje - jak jinak - vý-
jevy ze života pracujícího lidu. Konfigura-
ce pracujících vzbuzuje úctyhodný dojem
(vždyť čítá neméně než čtyřicet osob dospě-
lých a dvě děti), takže kvantitativní stránka
společnosti je reprezentována, všechna
čest, opravdu jaksepatří. (Horší už to je
s náznakem populačních parametrů - zde
jsem opravdu na pochybách, jde-li o náho-
du či o neblahou prognostickou vizi.)

Nejvíc mě zaujalo zkoumání, co oni
náležitě vyprofilovaní pracující konkrétně
a fakticky dělají. Při opravdové pracovní
činnosti jsou zachyceny vlastně jen ženy,
jak se zabývají sklizní jednak chmele, jed-
nak vína. Obě tyto komodity beze sporu
náleží k parádním konzumním artiklům
(na konsumaci se ale podílejí zejména
muži), a proto ženám sláva a dík. I za si-
tuace, kdy nejde o činnost v pravém smys-
lu výrobní, nýbrž jen o shromažďování
plodů matičky přírody. Sklizni ovšem -
další úvaha - zákonitě předchází založení
chmelnic a vinic, dá se však ze zobrazení
uhádnout, kdo je zakládal? Vždyť už mno-
hokrát se přihodilo, že jiní zaseli a jiní skli-
dili. A tak jediný pracovní proces poukazu-
jící když ne na vznik, pak alespoň na
udržování ekonomicky podchytitelných
hodnot, představuje výjev (umístěný na
samém pravém okraji zobrazení), při
němž žena zalévá květiny za oknem dom-
ku. Bohulibý počin zajisté, vzdor tomu, že
nejde o věc veřejného, nýbrž takříkajíc in-
dividuálního a soukromého zájmu.

Podstatnou část pracujících tvoří však
stálice a pilíře prosperující společnosti, to

jest muži. Čím se zaměstnávají? Jeden hra-
je na harmoniku, druhý uprostřed poně-
kud zmateného chumlu dalších postav
s evidentními potížemi cosi maluje. Nu
což, umění patří ke společenskému kvasu,
proč ne.

Další jeden dobrý muž - zřejmě jakýsi
inteligent - v podřepu či pokleku zaujatě
zkoumá papírovou plotnu. Tušíme v ní
náznak perspektivy budoucího budování,
prostě cosi jako projekt či plán.

A co ostatní mající to potěšení zabývat
se činností rukodělnou? Nemýlím-li se, při
vlastní práci - s jedinou výjimkou, o níž je
dále řeč - nikoho zde neviděti. Pracující
ponejvíce jen postávají či přecházejí z mís-
ta na místo, zdraví se, veselí se, potřásají si
rukama, hýří optimismem a okázalým
štěstím, ale motyky, lopata a hrábě, pokud
je vůbec mají, nosí pouze na ramenou
anebo drží nonšalantně v rukou, a tak jim
krásně, volně, bezstarostně plyne čas. Věru
zemský ráj to na pohled...

Abych nezapomněl, co ona výjimka?
Ano, jeden muž opravdu pracuje. Veze cosi
(či předstírá, že cosi veze) na dřevěném
kolečku neboli radvanci, nemotorném,
předpotopním nástroji ročníku hádám
1930. Že by naše technika a s ní spojená
produktivita práce od té doby už vůbec
nepokročila?

Doby se změnily, totalita zmizela.
Nastal svůdný, tržním hospodářstvím
okořeněný čas liberalistického kapitalismu
nebo kapitalistického liberalismu (pře-
berte si to, jak chcete).

Obraz na stěně smíchovského vestibulu
však zůstal. Společnost neměla důvod jej
měnit. Vždyť je tak pravdivý a krásný.

Chcete-li, přesvědčte se o tom na smí-
chovském nádraží sami.
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město krčící se ve východním cípu Čech.
Po vyřízení pracovních záležitostí jsme
spíše jen ze setrvačnosti navštívili obchod
místního knihkupce. Pěkný krámek, na
náměstí, což o to. Ale že by v takovém krá-
mu...

Přítel vyslovil nacvičenou otázku.
„Jogu? Od Erica van Lysbetha? Zajisté,

pane. Máme.“
Knihkupec ukázal na regál.
Přítel nevěřícně zíral. Nejprve na knih-

kupce, pak na knihu, pak zase na knih-
kupce.

„Můžete mi ji ukázat? Je to opravdu...?“
„Samozřejmě.“ Knihkupec se nataho-

val, aby na knihu dosáhl, a protože vytušil
nevšední zákaznický zájem, dodal:

„Pokud si budete přát, mohu vám jich
nabídnout i víc. Mám těchhle knih ve
skladu asi tucet.“

„Vy jich máte tolik? Ale poslyšte...“
Přítel zauvažoval. „Takže u vás je to

vlastně ležák.“
„Dalo by se to tak říct,“ připustil

knihkupec neochotně.
„Ale já ležáky zásadně nekupuju,“ pro-

hlásil přítel kategoricky.
Otočil se na podpatku a v tu ránu byl

z krámu venku. Jeho odchod doprovázelo
jakési slabé zacinkání na důkaz, že osvěd-
čený starobylý krámský mechanismus stojí
dosud věrně na svém místě. Bylo to ostat-
ně poslední zvonění.

Od té doby můj přítel Jogu opět marně
shání.

Jezdím do Prahy za samými vážnými
účely. Například na zasedání Rady AHUV
(Asociace hudebních umělců a vědců, pře-
loženo do češtiny), což je instituce - ujišťuji
vás - nadmíru vznešená. Ale ať chci, nebo
nechci, trochu legrace mě tam skoro vždyc-
ky potká. Jednou jsem s potěšením vyslechl
tuto historku.

Setkal jsem se svým přítelem (vyprávím
to v první osobě, přestože jsem to pochytil
až z třetí ruky), který zuřivě sháněl jednu
knihu. Tedy tuto knihu: Eric van Lysbeth -
Joga. Knihu pro ctitele jogy prý stopro-
centně nepostradatelnou.

Snad že knihkupci měli před jogou
tajemnou mystickou bázeň, anebo s trestu-
hodnou ležérností zanedbávali základní
komerční pravidla, zkrátka kniha nebyla
a nebyla.

Přítel si mohl nohy ušoupat. Sběhal
celou Prahu, pak se zaměřil na nejbližší,
potom i na vzdálenější okolí. Všude krčení
ramen, tázavé pohledy, ne-li výraz potvr-
zující nejen absenci dotyčné knihy, ale i če-
hosi dalšího - jak to vyjádřit - no prostě
mozku.

Pak následovala etapa, v níž přítel začal
vkládat naděje do služebních cest. Tak po-
stupně navštívil téměř všechna krajská
a také jiná větší města. Ukázalo se, že vše
je zbytečné a marné. Cech knihkupců měl
na celém území státu naprogramován týž
stereotyp.

Jednoho dne jsem jel s ním, neboť jsme
měli společnou práci. Navštívili jsme jisté

Jo ga
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Caravaggio
(nad obrazy neklidného Mistra)

Martin Šimek

Návrat malíře
vášeň je slepá

tohle pobřeží
kde pouze úžeh zpívá nad skalami

nepřeje lidem
lodím ani vínu

poledne taví
zvony na věžích

posledním plátnem
oči zakryjí mu 

Slovo pro loutnistu
nech usnout ve váze než její plátek padne

kytici podletní - je promarněný květ
vždyť možná v ovoci jen skrytá touha sládne

pod rodným stromem v klidu zpráchnivět

vždyť hlas tvůj odezní a nikdo neuhádne
jaká že kancóna tu vydala se v let

jen proto kytici jíž plátek brzy padne
ve váze usnout nech - je promarněný květ 

Slovo pro hráče
smích náš vsákla deska stolu

sedíme tu sami spolu
nevítáme svítání

vyjdem světlem odraní

jak se pozná dobrý hráč?
nestarám se proč a nač
nepřu se dál o hod svůj
když jsi řekl: následuj!

Slovo mučedníka 
mou duší pronikne Tvůj meč

mým tělem dřív
chystají černí koně zteč

a z hřív
nakape krve na mé dílo
aby se v ranách pečetilo

odetni šalbu, klam a lest
zbude mi jedna ratolest
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Zátiší
v bezčasí strnul převržený ráj

(vždy jedno jablko se k rohu zakutálí
a hrozen vína visí přes okraj
stříbrné mísy na niž vytepali

unylý výjev ze zahrady bohů)
i barvou se tu plýtvá jako v ráji

oranže patří spíše na oblohu
zlacený nožík tenká sousta krájí

a slupky loupe co se trpké zdají
zjemnělým ústům - tomu jinotaji

rozumí dáma tající své jméno

pod maskou černou jako noci cikád
s tou dámou smí si pouze mistr tykat

to hostům budoucím už není dovoleno

Mlčení s hudbou
hudba je anděl obrácený zády

jenž hroty křídel lehce zachvívá
lučiště lásky zná své prstoklady

struna se napne jako tětiva

raní mě zázrak že jsi ještě tady
tvá hlava po mém boku spočívá

hraje nám anděl, zná ty prstoklady
srdce mi kmitá jako tětiva

Mlčení s Magdalenou
jsou šlehy bez důtek

a bolest prostá štkaní
když skutek vzdává se

jsa vbíjen do pokání

je ticho křičící
přes hranu zapomnění

ach tam se promlčet
kde slov už třeba není

Mlčení nemoci 
slábne-li chlapec

beze vzlyku
útěšná slova na jazyku

v pláňata zrají
trhaná

nad ránem
potmě

na zapřenou
s úsměvem při němž zuby trnou

Korunovace
svět prý v tu chvíli

znehybněl

a ztich

(jen purpur stéká
králi po skráních…)
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Krteček
Znáte krtečka?

Znáte, neznáte?
Jednou jsem ho našel mrtvého.

Sametový smuteční kabátek,
tělíčko vrabečka, zvědavý čumáček

a ruce, dělnický ruce, ruce jak horník,
v jeho případě spíš horníček.
Celý život v dole, pod zemí,

tedy důlník, důlníček.
Nebudete tomu věřit, ale vězte,

je to tak, z lásky k práci ztratil zrak.
Až uvidíte krtinu, smekněte.

Bydlí tam největší pracant na světě.

xxx
Přes skleněnou tabulku překrývanou

černou folií
sledoval jsem krtčí rodinku.

Když jsem viděl,
jak se o blbou žížalu servali jako psi...

xxx
Přes skleněnou tabulku překrývanou

černou folií
sledoval jsem krtčí rodinku.

Když jsem viděl, kolik něhy se dostane
i těm nejmenším,

neubránil jsem se slzám.

xxx
Na škvárovém hřišti Slavoje Tachov

stávaly u rohového praporku
dřevěné záchodky každoročně slavnostně

nabílené vápnem.
Uvnitř na stěnách vyškrabány

dámské kosočtverce a pánská přirození
s příslušnými doprovodnými texty.

Vrátit čas, sednu na vlak a jdu
si tu voňavou galerii prohlédnout.

Schází mi.

xxx
Kdo pohladil hvězdu za mrazivé noci,

požal srpem měsíce,
koupal se v chladivých hlubinách Slunce

a proskočil koulí
Země,

kdo žmoulá v kapse jízdenku
z rychlodráhy meteoritu

pojal plán nabílit černou díru
a coby nedokojené batole, za noci,

potají, upíjel z Mléčné dráhy.

xxx
Příjemná pěšinka, jdou v ní něčí nohy,

moje nohy,
jdu v ní já, já jsem já. První vzpomínka.

Pojal plán

černou díru
nabílit Pavel Štýbr 
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Pomlouvají nás
Že prej ukamenováním praotce Čecha

vznikla hora Říp.
Kecy, archeologové kecaj.

Slavníkovce jsme prej vyvraždili.
Pitomost, výmysl novinářů.

Jana Husa jsme prej Němcům vydali.
Nesmysl, sám si šel Kostnici prohlédnout.

Komenia jsme z vlasti vyhnali.
Hloupost, vandrování ho bavilo.

Milada Horáková, Heliodor Pika.
Ne, ta jména neznáme.

Rudochům, komančům jsme nejvíc
lezli do zadku.

Blbost, měli jsme je rádi.

Semtex jsme dávali hajzlům celýho světa.
Kravina, byli to naši přátelé.

Boha a kostel jsme si
půl století zakazovali.

Blbost, vždycky jsme tajně věřili.

Není pravda, že jsme
k smrti utýrali Kryla,

nejspíš něco špatnýho sněd.

Kdo řekne, že jsou naši politici šmejdi,
tomu vlastnoručně rozbiju hubu.

Jsem Čech a jsem na to hrdej.
Kdo vymyslel ruchadlo,

klopenou zatáčku, nitě, oheň,
kolíky na prádlo a jiný důležitý věci?

xxx
Milej pane, souhlasím s vámi, práci jste

odvedli skvělou, ale nedostanete ani ko-
runu, sem švorc, chudej vetešník, všechno
jsem převed na syna, nemám ani halíř.
A vypadněte, kazíte kšeft.

Zašel jsem k bezdomovcům a nechal si
nasrat dva kýble od Primalexu. Pěkně
zadekloval a nechal vykvasit.

Milej pane, už jsem vám jednou řek,
abyste mi sem nelez, kdybyste věděl, komu
všechno dlužím, tak mi tu nešaškujte.
A vypadněte nebo zavolám policii.

Abych měl čistý svědomí, naoko jsem se
rozbrečel. Ty hajzle, ty mi tu nebul, chytil
mě pod krkem a vrazil facku, až mi zrud-
nul svět.

Když si zalíval kafe, vylil jsem mu první
kýbl na hlavu. Zašátral po berli a natáh se
na podlahu. Ačkoliv se mi honilo hlavou,
co ti hajzlové příšernýho žrali, s druhým
kýblem jsem nespěchal a přidával, jen když
zalapal po dechu. Musel to bejt nějakej
slušnej člověk, za celou dobu ani nemuk.

xxx
Na svatební cestu jsme odjeli na Krétu.

Šla si zaplavat.
Sledoval jsem ji, dokud nezmizela

za obzorem,
domů se vrátil sám.

Těsně před Vánoci došel lístek z Egypta.
Právě jsem doplavala, byl jsi na mne

moc hr,
potřebovala jsem se rozmyslet, miluji Tě.

Máš-li mě rád, připlav pro mne,
čekám na břehu moře.
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Jsou lidé, o kterých se příliš nemluví
a nepíše. Pravda, neplatí to o politicích
a hvězdách šoubyznysu. Představují spiso-
vatelé jejich antipody? Publikuje se o nich
tak málokdy a málo...

S prozaikem Miroslavem Vejlupkem se
to má tak: žije a pracuje na venkově. Kdo
se chce o něm něco kloudného dovědět,
musí jej navštívit.

Jeho sídlem jsou Milčice. Jenže vísky to-
hoto jména se urodily v okolí Horažďovic
dvě. To se ví, poprvé jsem se strefil na tu
nesprávnou. Ale nelitoval jsem: takový za-
padlý kout vlasti uprostřed lesů, kam vede
jen jediná nepříliš sjízdná silnice a dál už

vůbec nic, jen samé pastvy a koně, najde se
dneska leda v pohádkách. Ale i druhé Mil-
čice, kde Miroslav Vejlupek opravdu bydlí,
nezastírají, že jsou nasáklé vůní venkova.
A Vejlupkův baráček na konci vsi se už už
ubírá do krajiny. (Civilizace mu k tomu
ovšem podává pomocnou ruku: domek
přiléhá k silnici, právě k té, po které jsem
přijel.)

Napsal jsem v nadpisu - a míním tím
Vejlupkovu prózu -, že je srostlá s životem.
Mám k tomu dobrý důvod, i když jsem si
jej ozřejmil až několik dní po své návštěvě,
když jsem si přečetl dva Vejlupkovy soubo-
ry povídek: Vyvřeliny a Nemocný život.

Literatura
srostlá

s životem
Karel Pexidr
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Přiznávám, že do té doby jsem je neznal.
Na prvý pohled by se zdálo, že

Vejlupkovo curriculum vitae je prosté, až
příliš prosté. Narozen 29. ledna 1952 (čili
ještě v předposledním roce Stalinova živo-
ta) v Domažlicích, v duchu rodinné tradice
vyučen číšníkem (i já jsem se stal právní-
kem jako otec a také děd z matčiny strany),
v tomto oboru krátce i zaměstnán, poté ve
funkci mistra odborného výcviku, ředitele
osvětové besedy a pak...

Literární talent mezitím pronikal
navenek a mezi západočeskými prozaiky
se ukazovala nová tvář. Co bránilo dalšímu
růstu? Tragická událost rodinného života
či omezené parametry politicky ujařmené
kultury? Jisté je, že na listinu partajnicky
nepřípustných tvůrců přibylo v osmde-
sátých letech další jméno a Miroslav
Vejlupek se k publikačním možnostem
vrátil až několik let po nabytí tvůrčí svo-
body. Do té doby se živil jako dělník. Jako
zemědělský dělník ostatně pracuje dodnes.

Vejlupek odvozuje náměty, situace
i postavy svých povídek téměř výlučně
z prostředí, které má nejen zmapované, ale
jaksi vlastníma rukama i vyhmatané. Proto
mají příběhy, akty a charaktery postav
vtíravou naléhavost a sílu, a to i při vší
občasné zdánlivé banálnosti, s níž by
mohly být při povrchním posuzování spo-
jovány. Autor nabízí spoluúčast - tak jsem
to při četbě pociťoval. Daří se mu vtáhnout
čtenáře - míním čtenáře nadaného určitým
stupněm vnímavosti - do hry.

Témata Vejlupkových povídek a kon-
fliktní situace ztvárněných postav signali-
zují však ještě jiné, mnohem hlubší, vnitř-
nější a bytostnější sepětí se světem auto-
rových prožitků a zkušeností. Zdá se, jako
by přímo vystupovaly z reliéfu jeho života,

o němž jsem se alespoň obrysově od pana
Vejlupka leccos dověděl. Náměty většiny
jeho příběhů, omezené téměř výlučně na
sféry, v nichž se autor pohyboval, obvykle
obnažují základní konfliktní bázi mezi na-
bízeným či realizovaným životním vkla-
dem nevýbojných, vnitřně bohatých, cha-
rakterově bezproblémových postav a ne-
milosrdným tlakem společenské atmos-
féry, vytvářené - často za vydatného při-
spění někdejších komunistických praktik
a doktrin - lidmi morálně pokřivenými,
prázdnými a nehodnotnými. Vlastní kon-
flikt v autorových prózách někdy vyústí
v tragédii, jindy vede k vnitřnímu vyrov-
nání a ke katarzi.

Nemohu se ubránit dojmu, že podobná
je i zatímní výslednice Vejlupkovy literární
a životní dráhy. Ptal jsem se ho, co nyní
píše či hodlá psát. Řekl mi, že nic. Pro
literární aktivitu nemá prý v současné
době důvod.

Zato však horlivě rozvíjí program inter-
netového rozšiřování literatury. Spatřuje
v tom svůj dar, svůj vklad (realizovaný
i formou konkrétních finančních obětí)
budoucnosti a budoucímu zviditelňování
české literatury, protože internet je mé-
dium, na které se upíná čím dál tím víc 
pozornost veřejnosti. Vejlupkova aktivita
v tomto směru (nyní uskutečňovaná pro-
střednictvím nově založeného občanského
sdružení Prácheňský syndikát V-Art Ho-
ražďovice - Písek) nemá být chápána jako
konkurence knižního vydávání literárních
děl, ale jako další alternativa, která celkový
tok literární publicity nebude omezovat,
nýbrž naopak zmnožovat.

Myslím, že není důvod, proč bychom
realizaci této vize Miroslava Vejlupka
neměli držet palce.
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V srpnu 1961 postavili soudruzi z NDR
v Berlíně Zeď, a to se stalo osudným pro
všechny mladíky narozené roku 1942. Pod-
léhali jsme branné povinnosti, bien enten-
du, a na vojnu jsme toho požehnaného
roku stejně museli. Ale slavná Zeď způsobi-
la, že jsme byli nuceni nastoupit o měsíc
dříve, nikoliv 1. října, ale již 1. září. A aby-
chom to my Brňáci do rána do Plzně stihli,
bylo nutno vyjet již 31. srpna večer. Už
první den na vojně mi staří mázové, mně,
vyjukanému ptákovi, ukradli polovinu vý-
stroje, právě vyfasované a naivně rozložené
na mé posteli. Až do konce vojny jsem kaž-
dý měsíc splácel 25 Kč, což byly tehdy velké
peníze… za těch 25 měsíců 625 Kč. Před 44
roky to bylo něco jako 6 250 Kč. Žold pros-
tého vojína činil 75 Kč měsíčně, musel jsem
tedy po srážce vydržet s padesátikorunou
čtyři týdny. Ve vojenské kantýně zvané AR-
MA však čepovali skvělou osmistupňovou
plzeň za pouhou korunu (nevymýšlím si,
ale protože je dnes všechno desetkrát draž-
ší, je to jako 10 Kč), takže se dalo přežít.
Z plzeňské osmičky se opít nedalo: byla
chuťově skvělá, ale nenarkotizovala. Svo-
bodník Petr Král, již tehdy přední surrealis-
tický básník, s nímž jsem společně válčil
v kasárnách na Slovanech, si jednou nechal
přinést na noc těchto piv deset ve skleněné
kouli od lustru, aby se přivedl do povznese-
ného stavu, protože si chtěl zpříjemnit nud-
nou dozorčí službu. Narkotizace se nepo-
vedla: byla to přece jen osmička.

Kasárna na Slovanech… „Slovanské kur-
níky“, jak je nazýval básník Král, a čtvrť Slo-
vany vůbec; kousek od kasáren si v květnu
1945 ve vile v Zahradní ulici sklem rozbitých
brýlí podřezal žíly zatčený Konrád Henlein.

Smrt na Slovanech - zažil jsem během
svého vojenského otročení tři mrtvé: jedno-
ho vojáka při couvání přejeli, jeden se za-
střelil služebním revolverem a třetího roz-
drtil převrácený raketomet. Svalil se ne-
šťastnému vojínovi na hrudník a udusil ho.
Mrtvý byl v obličeji černý jak Othello - za-
dušení vykonalo své. Doufám, že po 44 le-
tech neprozrazuji vojenské tajemství: byl
jsem spojařem u raketometů, tj. pověst-
ných „kaťuší“ s 32 hlavněmi. Do stráže
jsme jezdili na Bory - nikoliv do vězení, ale
na muničák. O Plzni r. 1961 vám moc ne-
povím: měl jsem první rok jen dvě (cifrou
2) soukromé vycházky: čekala se válka
kvůli Zdi, a tak nás ven nepouštěli. Z do-
slechu jsem znal jména slavných dupáren
Kufr a Peklo, ale v životě jsem tam nebyl.
Druhý rok jsem měl vycházek patnáct (15).
Čekala se válka kvůli Kubě (Chruščov
tehdy rozmístil rakety na ostrově Fidela
Castra na dostřel Floridy). Takže suma
sumárum: za celou vojnu jsem byl venku
sám sedmnáctkrát. Poezii města Plzně za
mě objevoval básník Král. Protože neměl
fotoaparát, najal si vojína Vlasáka a ukazo-
val mu, co za společné vycházky vyfotit.
Pamatuji si, že Krále obzvláště zaujaly
reklamní nápisy z první republiky z fasád
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pověstných oprýskaných plzeňských
domů, které se zachovaly i přes zabílení.
Řada fotografií zobrazovala figuríny
neustrojených manekýnů ve výlohách:
vzdáleně práce dvojice Král - Vlasák
připomínala dílo Jindřicha Štyrského.

S básníkem Králem jsme byli vybráni
(neb jsme měli syté barytony) vojenskými
pány, abychom předčítali do celokasáren-
ského rozhlasu (ampliony na sloupech nes-
ly náš přednes nad cvičišti i nad stoly jíde-
len a ubikací) na pokračování román jaké-
hosi sovětského autora z prostředí raketo-
vých vojsk. To bylo něco pro nás: román jsme
zpotvořili četbou tak, že nešťastný autor by
si prostřelil hlavu kalašnikovem, kdyby tu
hrůzu slyšel. Pamatuji si, jak jsem četl scé-
nu z důstojnického klubu - cituji: „…poru-
čík Voronov vyšel z klubu a zamířil k veli-
telství. Pak se náhle pod ním prolomil led:
zaštěkal, zahrabal tlapami, zamával oho-
nem, zakňučel, potopil se a utopil.“ Rafi-
novaně jsem totiž vždy obrátil stránku ča-
sopisu Čs. voják a četl něco jiného. O pár 
stran dál byla povídka o slavném psovi -
pohraničníkovi. Z poručíka Voronova jsem
udělal psa. Takže již tenkrát jsem dělal
koláže, i když slovní. Náš řehot se nesl
z amplionů: nikdo si toho nevšiml, protože
četba bohudíky nikoho nezajímala.

Občas jsem s básníkem Králem vyrazil
recitovat na různé oslavy, neb jsme měli ty
barytony. Pamatuji si, jak přední surrealista
v domově důchodců recitoval svým sonor-
ním hlasem:

„Buržoasie
ty děvko v klobouku

dočkáš se
pomsty otroků…“

Cynicky tvrdil, že to napsal S. K. Neu-
mann, ale byl to surrealista Král, který měl
ze všeho prču. A já taky…

Byl jsem na Slovanech všeobecně pova-
žován za špiona: jednou při nočním popla-
chu mi objevili ve skříňce haldu brožurek
v jazyce francouzském a anglickém, třeba
Vraždu v ulici Morgue nebo Psa baskervill-
ského od E. A. Poea či poesii Paula Éluarda.
Byly to knížky, které pro sovětské školáky
vydávali v angličtině a francouzštině
v Moskvě, u nás se to dalo koupit v prodej-
ně Sovetskaja kniga. Vysvětlivky byly
v ruštině, ale odeur zrádce národa v Cho-
těboři a vyzvědače mi již zůstal. V den svých
dvacátých narozenin, tedy 30. 1. 1962, jsem
byl zadržen majorem Kubičkou na záchodě
I. oddílu. Našemu II. oddílu zamrzly toale-
ty, a proto jsem se vloudil do hájemství
tlustého majora: při zadržení zpozoroval,
že ve dvou velkých náprsních kapsách se
mi vyboulují dva zápisníky. „Co to tam
máte, vojíne, dejte to sem!“ zařval. A na
průšvih bylo zaděláno! Protože jsem do-
dnes od svých sedmnácti let vášnivým
jazzofilem, měl jsem v notesech nalepeny
portréty Elly Fitzgeraldové, Duke Ellingto-
na, Louise Armstronga, Counta Basieho
atd. Pod tím byly jejich životopisy, mou
rukou opsané z různých zahraničních ča-
sopisů. Anglicky jsem tehdy moc neuměl,
tak jsem to opsal a nepřekládal. Major
Kubička mé notesy předal na kontraroz-
vědku na divizi, kde je půl roku zkoumali.
Nic nenašli a vrátili mi je.

Přesto jsem po čase svůj cejch špiona
vypálil ještě hlouběji. S vojínem Vlasákem
a jinými jsme byli určeni k obsluze lampa-
sáků na střelnici v Lobzích. Probíhalo tu
mistrovství armád Varšavské smlouvy
(plus Vietnamci a Číňané) ve střelbě a my
jsme měli přinášet a odnášet terče. Nikdo
si nás nevšímal, takže v hlavě vojína Vla-
sáka se zrodil ďábelský plán: sdělil mi, že se
jeho sestra přesně toho dne v Praze vdává. 
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Odebrali jsme se k výpadovce na Prahu
a autostopem jsme chtěli dorazit ku sva-
tebnímu kvasu. Satanáš nám našeptal,
abychom si stopli auto západoněmeckého
občana, což se rovnalo velezradě. Vojín Čs.
armády nesměl ani slova promluvit s cizin-
ci ze západu! U Rokycan se česká manžel-
ka německého řidiče ptala na cestu do
Mirošova vojenské hlídky Armádní tech-
nické inspekce (ATI), načež jsme byli zpo-
zorováni a vytaženi ven. Doklady jsme
neměli, byli jsme tedy odvezeni do basy do
kasáren v Rokycanech. Tam si pro nás při-
jela kontrarozvědka z Plzně. U výslechu
mi politruk major Lattner řekl: „Vy jste ob-
divovatel západních barů a mrakodrapů!“
„Jak jste na to, prosím, přišel?“ otázal
jsem se. „Vaše zápisníky o tom svědčí!“
vyštěkl čacký major. Nešťastný Duke
Ellington, nešťastný Louis Armstrong!

Vyfasíroval jsem 14 dní ostrých, tj. vě-
zení - nocleh na dřevěném kavalci bez ma-
trace, jen holé dřevo (deka byla) a za sku-
tečnými mřížemi. Vojín Vlasák, který
všechno svedl na mne („Řezníček nad-
hodil, že bychom mohli do Prahy“), dostal
jen 10 ostrých.

A jednoho krásného dne mi někdo vsu-
nul špehýrkou do cely výtisk armádních
novin Sokolovo, kde jsem četl tento pozo-
ruhodný článek: „Žitnými lány uhání
černý mercedes se západoněmeckou
poznávací značkou. Ze žitných lánů vy-
stupuje vojín Řezníček. Máváním zastavu-
je vozidlo, německy se řidiče táže, řidič
německy odpovídá. Vojín Řezníček nasedá
do mercedesu. Hovoří německy a vypráví
něco řidiči. Rozčileně gestikuluje. Tu
u Rokycan je mercedes zastaven hlídkou
ATI. Vojín Řezníček a jeho kumpán vojín
Vlasák je zadržen a předán kontrarozvěd-

ce. Případ se šetří. Pokud budou zjištěny
závažné skutečnosti, bude vojín Řezníček
předán vojenské prokuratuře…“

Emoce způsobily, že jsem na místě
Sokolovo roztrhal. Dnes bych jeden jediný
výtisk zlatem vyvážil! Naléhavá prosba:
Nenajde se Plzeňan, který vlastní exem-
plář Sokolova z června 1962? Zaplatím!!!
Závažné skutečnosti zjištěny nebyly,
prokuratuře jsem předán nebyl, jen jsem
byl vyloučen z poddůstojnické školy.

A vzpomínka literární: S básníkem svo-
bodníkem Králem a matematikem svobod-
níkem dr. Jiřím Fialou konali jsme své na
WC jistého plzeňského hostince. Tu na zdi
nad korýtkem spatřili jsme nápis: PEPÍK
HANZLÍK JE MOUCHA! V tu dobu byl
nesmírně populární básník Josef Hanzlík,
kterému jsem dodnes nepřišel na chuť.
Kdo z pologramotného vojáctva to tam
mohl napsat? „To byl jistě Tomášek!“ zvo-
lal pateticky surrealista Král. Asi ano:
v kanceláři na divizi sloužil jistý Karel
Tomášek, vlastním jménem Tomáš Řezáč,
syn známého spisovatele Václava Řezáče
(vlastním jménem Voňavka). Karel Tomá-
šek psal hojně a nadšeně do rudého tisku,
později emigroval a vetřel se na příkaz KGB
k samotnému Solženicynovi, kterému dělal
sekretáře, špicloval ho a vše hlásil svým ko-
munistickým chlebodárcům. Solženicyn
o něm rozhořčeně píše ve svých pamětech
- na Řezáčovo fízlování se přišlo. Tomáš
Řezáč si dal též jméno Lidin, vydal prózu
Trpaslík na houpačce v Indexu, českém
emigrantském nakladatelství ve Švýcar-
sku, vrátil se pak do socialistické vlasti
a zemřel.

Tož tak. A tím si dovoluji své paměti
na vojnu v Plzni v letech 1961-1963
ukončit.
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Přichází za svítání
Přichází s večerem

Přichází ve dne i v noci
Kdy se mu zlíbí

V kteroukoli dobu
Nezůstává vně

Náhle je uvnitř!
Jak ses ke mně dostal,

zloději dechu a sil?
Náhle je uvnitř

a zasáhne mé ubohé srdce
Srdce se začne chvět

Zasáhne mé plíce
Plíce začnou lapat po dechu

Zasáhne i mé paže a nohy
které měknou a ochabují

a nejsou s to
vzchopit se k ráznému pohybu

Ztrácím svobodu pohybu
svobodu jednání

svobodu činu
Je to strach

kdo mě zotročuje!
Je to strach

kdo nás zotročuje!
Být svobodným

znamená
zbavit se strachu!

StrachJiří Štěpánek
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Blíží se čas dovolených a školních
prázdnin. Školáci jsou už v červnu neklid-
ní, vyrušují více než jindy, přešlapují pod
lavicí a chtějí uspíšit běh posledního
měsíce před prázdninami, už se jen těší
nebo netěší na vysvědčení a sbohem, ško-
lo! Ale ona je netrpělivost přejde, až tu
prázdniny budou, protože leccos bude i ji-
nak, než si představovali. Pracující rodiče

se také těší na dovolenou a slibují si, že
konečně budou mít více času na děti, na ty
klacky nevychované, budou se snažit je
převychovat a dovychovat, protože celý
rok na to neměli čas. A tak se dětičky mo-
hou na prázdniny těšit i netěšit. Dostanou
zabrat soustředěným rodičovským dohle-
dem. Rodiče je budou otravovat a nedo-
přejí jim volnost. Vždyť si svoje neduživá

Bohumil Jirásek Do
vo

len
á
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tělíčka kroutily ve školních lavicích a teď
by toužily protáhnout se a mít volnost.
Bude to horší než ve škole, poněvadž když
zlobí, učitel je nezfackuje, protože by ho
vyhodili za urážku lidské (dětské) důstoj-
nosti, zatímco matka nebo otec je za sebe-
menší přestupek třeba i zfackují, jako by se
nechumelilo, bez ohledu na lidská práva,
která se respektovala i před vstupem do
Unie (to si snad ani v cizině nemyslí, že
jsme předtím byli nějací barbaři). Slušné
děti vědí, že ani o prázdninách nikoho
nezavraždí, ani rodiče, přestože jim půj-
dou na nervy. Málokterý rodič umí řešit
takové krizové situace. Tak raději doufají,
že všechno dobře dopadne a po té únavné
výchově prázdninové se svých spratků zase
zbaví, pošlou je v září do školy a budou si
moci stěžovat, jak je škola neumí vychovat
a nespolupracuje s rodiči jako v dobách,
kdy fungovalo Sdružení rodičů a přátel
školy. A budou se těšit, jak si zase za rok
s dětmi užijí dovolenou. Nechci však být
pesimista, protože vím, že většina rodin-
ných mezigeneračních vztahů je v pořád-
ku, až na to, že rodiče nerozumějí dětem,
zvláště v dospívání, a jdou jim na nervy
svými nemožně zastaralými názory, které
patří někam do pravěku. Ale tak to asi
musí být, je to nakonec důkaz, že mladá
generace má své názory, že myslí a valí
svět kupředu, tedy k pokroku. 

Vychytralí a přemoudřelí rodiče s dovo-
lenou váhají a odkládají ji, až bude hezké
počasí a nebude pršet, a nakonec jim dovo-
lená zrovna vyprší, ale budou známým
vykládat, že bylo hezky, jen jednou příjem-
ně sprchlo a byl čistý vzduch. A děti budou
samozřejmě tvrdit, že bylo blbě a samá nu-
da a že už se raději těší do té pitomé školy. 

Teď se přesvědčuji, jak se časy mění

a jak by každý mladý kroutil hlavou, co
jsem za deformaci, že jsem se skutečně
těšíval do školy. My kluci z venkova jsme
museli o prázdninách makat, kdepak ně-
jaké moře, to jsem viděl až jako dospělák
v pokročilém věku. A tak se přes prázdniny
naše klukovská tělíčka pěkně zocelila
a zdatně vypracovala (to budou zase ve
škole a po škole zápasy), a proto jsme se
těšili na školní lavice, jak se v nich dá
pěkně sedět, odpočívat, kolem sebe bude-
me mít kamarády, budeme si povídat a bu-
de nám dobře. Věříte mi? Nebylo to žádné
šprtounství, byli jsme docela normální. 

Také by se dalo říci, že o dovolené je
všechno dovoleno. Je nová doba, nechci
vzpomínat jen na své dětství. Hranice jsou
otevřené, je nám otevřen celý svět. Ale
skutečnost je přece jiná. Bude málo peněz?
Žádné moře. Vymalovat byt, uklidit nepo-
řádek, ten svinčík za celý rok, kdy jsem
tvrdil, že nemám čas na hlouposti, protože
mám důležitější povinnosti a zajímavější
práci, nad kterou druhý může mávnout
rukou, co si vymýšlím za hloupé argumen-
ty a aktivity. 

Dovolená může posílit nebo rozklížit
rodinné vztahy. Kterým směrem se to bude
ubírat, to nemůže předpovídat nikdo, leda
přibližně jako počasí. Tady však nezáleží
na pohybujících se okluzních frontách, je
to složitější, protože záleží na pevnosti
zásad a neústupnosti jedné nebo obou 
stran manželského vztahu, který může být
komplikovaný i rozvratnou činností mladé
generace, případně odlišnými názory na
ni. Ty mohou být tolerantní nebo netole-
rantní, a kdo může předvídat, jak se to
všechno vyvrbí? Opravdu je snazší předví-
dat počasí. O to upřímněji vám přeji šťast-
nou dovolenou. 
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Židle. Bytost prostá, nevtíravá. Všichni
ji máme ve vážnosti pro její nezištnou
služebnost. Téměř každou sešlost můžeme
pokládat za společnost sedících. Bez židle
bychom za stolem trčeli v nedokončené
póze někde na půli cesty mezi nebem
a zemí. Sami však víte, jakou neúctu židli
projevujeme. Obcujeme s ní pouze onou

neslušně nazývanou částí těla, kam ve
vzteku odesíláme různé osoby i věci.
Obávám se, aby nás tam jednou neposlala
také ona!

Troufám si říci, že židli možno pokládat
za jeden z pilířů, na kterém postavena,
pardon, posazena jest naše kultura. Vždyť
kterak by učenci civilizovali nás,

Ž
idle

Luboš 
Vinš
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nevzdělance, nemajíce židlí? Představte si
studenty v posluchárně namačkané na
podlaze. Usínali by trošinku. Často pouze
židle jim brání ve výletu do záludné říše
snů, odkud vyvoláni, odkráčeli by rovnou
na reparát. Kterak by nesčetné generace 
studovaly v knihovnách? Vleže? Namísto
poznámkového bloku museli by si pak
s sebou brát budík! Badatelé by se, ležíce
u svých mikroskopů a neutrinových urych-
lovačů, též jistě hroutili do beznadějné
ospalosti. Bez židle by nebylo vynalezeno
nic!
Člověka poznáme podle židle. Židle ve

stylové vilce bude vypadat jinak než židle
v brlohu loupežníků. Inteligentní lidé ob-
vykle používají židlí ladných tvarů, židlí
praktických. Introvert však nejraději
sedává na židli z jeleního paroží, kterážto
jej uvede do stavů čtvrté dimenze jaksi mi-
mochodem. Naproti tomu spoluobčané
drsnější nátury vyžadují židle bytelné, kte-
ré se ani po několikerém prohození oknem
nerozviklají. A chce-li nás někdo s vážnou
tváří usadit v obýváku na plastovou židli
zahradní, honem prchněme!

Kudy by se asi naše civilizace ubírala,
nebýt židle? Dovedete si vůbec představit
filmové diváky v kině vleže? Pořadatelé by
jenom těžko ukončovali produkci a po ně-
jaké době by dokonce bylo téměř nemožné
rozpoznat, kdo s kým přišel. Pravda, ku-
příkladu v restauraci by občas byla případ-
nější poloha vleže, ale co chudák číšník?
Má se snad mezi hosty pohybovat plí-
žením? Židle může mít své místo i při
duchovním vývoji jedince. Jednoho dne,
asi tak před pětadvaceti lety, se mi dostalo
výzvy od hromady židlí odložených v před-
sálí kterési šumavské hospůdky. Dlouho
jsem kolem ní chodil za záchod ve strachu.

Ač mne neustále pokoušela, vábila, po-
noukala, vyzývala na souboj, ustrašenost,
jak ji v nás odmalička pěstovali, mi bránila
poddat se její výzvě. Jenomže jak dlouho
dokáže člověk chodit kolem horké kaše?
Poté, co mne množství vypitých tekutin
opět vypudilo z lokálu, náhle proti mně
hromada vyrostla do velikosti hory ječící
hroty kopí. Šílenství, které mne tenkrát
prostoupilo, si dodnes nedovedu vysvětlit.
Nestalo se mi nic. Až na pár šrámů, nic.
Ale jaké blaho z uskutečnění zakázaného,
jaká křídla svobody! Tak nějak asi bylo
Donu Quijotovi, když vítězil nad svými 
mlýny. Onoho osudného večera pak vedly
mé kroky stmívající se Šumavou na vlak.
A jelikož jsem předtím, sedě spořádaně
na židli v improvizovaném kině, shlédl
Zkázu domu Usherů, kde namísto herců
hrají zešílevší věci, jednalo se o kroky
značně nejisté. Za předčítání Poeova textu
se ve filmu bortily zdi, praskalo dřevo
a hořel papír. Nádherně příšerné! Vše
vyvrcholilo v okamžiku, kdy oživlé židle
proskočily zavřeným oknem rovnou do
rybníka. Tahle scéna mi utkvěla v paměti.
Cestou lesem mi přítomnost „čehosi“ za-
vile drásala nervy. Osudový skok hrozivě
holých židlí. Únik před čímsi strašlivým,
co bylo ve filmu pouze naznačeno, mi
nedával pokoje. A pak se to stalo: z nicoty
temného křoviska vystoupil přímo přede
mne myslivec. Od té doby chápu, co zna-
mená výraz „hrůzou se mu zastavilo srd-
ce“. Jsa však slušně vychován, i bez srdce
tlukotu zaúpěl jsem pozdravení. To mne
možná zachránilo. Temnotu zmátla vlídná
reakce a myslivec odpověděv ztratil se
v blízké smrčině. Pak již mne nemohlo vy-
děsit nic. Navzdory záludnému příšeří
kráčelo se mi lehce. Tak nádherně lehce!
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King
„Peklo jsou ti druzí, říká Sartre. Podle

mne je to spíš OPAKOVÁNÍ… Věřím, že
jsme každý úplně sám a každý hluboký,
trvalý vztah je iluzí… Příběhy iracionálna 
jsou pak nejrozumnějším vyjádřením svě-
ta.“

Když Stephen King (1947) obdržel roku
2003 Národní knižní cenu (po Philipu Ro-
thovi či Arthuru Millerovi), mnozí mínili,
že ji to znevážilo. Všimli si vůbec jeho po-
sedlosti? Jeho hluboké potřeby psát, tak
jako jiní dýchají i 15 hodin denně? „Udr-
žuji se tím v příčetném stavu.“ „A vyhrá-
vám závod se světem!“ mohl by dodat
(takhle líčí svou tvorbu Bradbury). „Není
to lehké napsat působivý horor ve světě
horším, než je nejděsivější fikce, ale
musím. Hrůzy si vymýšlíme, aby nám po-
mohly čelit těm reálným. A skutečnost? Je
mi ukradená. Pro představivost znamená
tolik, co olšový kolík pro upíra.“

Tady si King odporuje. Už jako kluk pře-
ce sbíral snímky masových vrahů a jeho
kariéra odpovídala životaboji s doširoka
otevřenýma očima. Tutéž lekci dává Kin-
gova adaptace hinduistické bajky Žebrák
a diamant - a co teprve drsné nefantaskno

novely Nadaný žák (1982) o zlovlivu bý-
valého nácka na proměnu obyčejného
hocha v psychopata? „Fikce je pravda 
uvnitř lži,“ píše King svým třem dětem
v úvodu hororu par excellence To (1986,
přes 1000 stran). „Rád stírám hranice
mezi fikcí a realitou.“ A protože nesnáší
pavouky, pod maskou klauna To čeká
tolkienovská Odula. Ke sci-fi však netíhne.
Alegorií drogové závislosti byl román o mi-
mozemšťanech Tommyknockeři (1987),
pozoruhodný pohled na čas a prostor je
v knize Časožrouti (1990), ale… „Nerad
vysvětluji,“ vysvětlil. King netíhne ani
k realitě politické a spíš výjimkou byl uči-
tel-telepat, jenž v Mrtvé zóně (1979) před-
pověděl atentát. Právě kvůli postavě pro-
lhaného politika USA se tahle kniha stala
vůbec první „kingovkou“ vydanou v ČSSR
(1987) a duše plachého policajta-maniaka
(vraha děvčat) se z ní po smrti vtělila v psa
Cujo ve stejnojmenném románu (1981).
King svá díla podobně propojuje často.
Třeba Zóna je prvou v pásmu próz o Castle
Rocku, městečku-modelu společnosti, jež
uzavřel až román Nezbytné věci (1991).
Jeho prologem se stal už „fotohoror“ Slu-
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neční pes (1990), epilogem povídka Pře-
růstá vás (1993) a podnětem k němu (po-
dle mne) příběh Trumana Capota Ručně
vyřezávané rakvičky (1975). Čtete-li však
Stephena pilně a jste-li i kinofanda (jako
já), brzy postřehnete, že ho realita sice za-
jímá, ale víc než jí se často inspiruje četbou
či filmy. A ty hororové sbírá, přičemž počet
snímků natočených podle něj samého už
se blíží stovce. Který současný autor se tím
může pochlubit?

King se narodil v Maine a i dnes tam by-
dlí. Když mu byly dva roky, otec si skočil
pro cigarety. Navždy. Po letech ho syn
zahlédl v reportáži z převratu v Kongu.
Sám přiznává, že v dětství věřil všemu.
„A tak mi je předurčeno věřit i podivnos-
tem.“ Šestý rok života prostonal-pročetl
v posteli. Televizi poznal v deseti. K psaní
ho přistrčila matka, koupila mu i psací
stroj. Svou první sci-fi nabídl Forrestu
Ackermanovi a debutoval novelou Byl
jsem dospívajícím vykradačem hrobů
(1960). Ve třinácti poprvé vydělal devět
dolarů prodejem své verze Cormanova
hororu Jáma a kyvadlo (1961). Vzdor psa-
vé horečce vystudoval Univerzitu Maine
(1966-1970) a našel si tam ženu. Krátce
učil rodný jazyk a zatímco jeho matka
podléhala rakovině dělohy (1974), debuto-
val „menstruačním“ příběhem netolerance
v hororu Carrie. Líčí tu „telekinetickou
vzpouru“ ošklivého káčátka proti bigotní
matce, spolužákům i světu. Následovalo
Prokletí Salemu (1975), o němž klasička
hororu Shirley Jacksonová napsala: „Žád-
ný živý organismus nemůže dlouho existo-
vat v podmínkách naprosté reality, aniž by
nezešílel.“ King si vzal za vzor Draculu,
rozebral ho a „složil nově“. V Osvícení
(1977) poprvé nastolil problematiku psa-

ní. Tenhle román uvedl slovy z Masky čer-
vené smrti a Goyovými: „Spánek rozumu
plodí nestvůry.“ „Vy věříte v Boha?“ vybafl
na něj telefon jednou ve tři ráno. Volal mu
Stanley Kubrick, režisér natáčející film
Osvícení, a když uslyšel rozespalé ano, za-
věsil se slovy: „To jsem si myslel.“ I kdyby
však Bůh nebyl, King doznává, že se
potřeštěnost a konzervativní světonázor
v jeho povaze „k sobě vinou jako vlásky
v copu“.

Trable píšících lidí řešil i dál. V Misery
(1987), uvedené Montaignovými slovy
„psaní nepřináší utrpení, ono se z něj
rodí“, se autorovo alter ego střetne s vyši-
nutou fanynkou právě ve chvíli, kdy se ve
snaze o „umění“ zpronevěří svému letité-
mu brakostylu. V sebezpytování King
pokračoval i ve Skrytém oknu do skryté
zahrady (1990), kde vypráví o střetnutí
s lupičem nápadů (stvořit novou verzi
Normana Batese z Blochova Psycha)
a v Temné půli (1989) o souboji se zhmot-
něním vlastního pseudonymu. „Děkuji za
pomoc a inspiraci Richardu Bachmanovi,“
čteme v úvodu a víme, že právě pod tímto
jménem vydal King v letech 1975-1996
šest knih počínaje Vztekem (tři napsal už
před Carrie). Ty mu ovšem k Národní
knižní ceně nepomohly a jejímu udělení
bránily i mnohé „oficiální“ kingovky.
Christinu (1983), příběh auta - zabijáka
kritici rozcupovali. „Lépe píše srdcem než
mozkem,“ vystihli. King pak selhal i při
režii povídky Náklaďáky: film Na plný plyn
(1986) vyniká snad leda kombinací Wag-
nerovy hudby s AC/DC (roku 1997 proto
vznikla nová verze). Zdařileji sepsal a re-
žíroval klip svých oblíbených Deep Purple,
ale pak zůstal u tvorby scénářů. Tíhne totiž
k rozmáchlosti.
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Prvním jeho „eposem“ bylo postkata-
strofické Svědectví (1978, 900 stran hrůz
o všedecimující chřipce), ale s ničím není
souměřitelná epopej Temná věž (sedm
svazků a povídka od 1982). Začal ji psát už
na univerzitě a vystupují tu postavy mnoha
jeho děl, čímž naplnil sen J. Verna, který
toužil napsat všeobjímající poslední Podi-
vuhodnou cestu. O udělení Ceny však asi
rozhodly romány o trpitelkách Dolores
Claibornová (1992), Geraldova hra (1992)
a Rose Madder (1995). „Dickensem dneš-
ka jsou Irving a Rushdie,“ míní King.
Přesto se k dickensovskému románu na
pokračování přihlásil vězeňskou Zelenou
mílí (šest svazečků během let 1996-1997)
a z prostředí žaláře těží i mistrná povídka
Rita Hayworthová a vykoupení z věznice
Shawshank (1982). S přítelem Peterem
Straubem stvořili romány Talisman (1984)
a Černý dům (2001), právě Straubovi a je-
ho ženě Susan věnoval King už „porodní“
povídku Dýchací metoda (1982) a jejich
synovi fantasy Dračí oči (1987). Roku
1996 vydal „dvojknihu“ v jedné fólii: svou
Beznaděj a Strážce zákona Richarda
Bachmana. Pak unikl z nakladatelství
Viking ke Scribnerům a tam publikoval mj.
Holčičku, která měla ráda Toma Gorgona
(1999), realistický příběh o děvčeti zblou-
dilém v lesích, líčený jejíma očima tak, aby
působil fantaskně. Nevoli nakladatelů
vzbudilo jeho rozhodnutí publikovat na in-
ternetu (Jízda na Střele, 2000). Když psal
v létě 1999 knihu plnou dopravních nehod
Z buicku 8 (2002), srazila ho na stálém vy-
cházkovém okruhu dodávka Bryana
Smithe (bratra policisty), jenž se věnoval
svému psu. Smith záhy spáchal sebe-
vraždu, King přežil jen zázrakem a po pár
letech vyhlásil „konec psaní“.

Lze mu věřit? Poslední z jeho šesti sbí-
rek se nazývá Všechno je definitivní (2002),
nicméně záložka slibuje další soubory.
Vždyť Kingovy povídky jsou mnohdy lepší
než jeho romány! Umí skvěle třeba brad-
buryovské o zlých dětech: z nich Taťka po-
jednává o obchodníkovi s dětmi, jenž
omylem unese upírova syna. Mistrnou
parafrází Poeova Sudu Amontillada (1846)
je Dolanův cadillac: detailní návod, jak za
jízdy pohřbít na silnici vůz i s gangem.
A odpovědí na slavnou povídku Daniela
Keyese Růže pro Algernon z roku 1959 se
stal Konec celé patálie. Pod vlivem Haw-
thornova Mladého hospodáře Browna
(1835), „jedné z deseti nejlepších povídek,
co kdy napsal Američan,“ vznikl Pán
v černém obleku. Vtipná je dimenziální
Zkratka paní Toddové (o bludišti silniček)
a s ní spřízněné Kukuřičné děti či Mrtví se
někdy vracejí podnítily celé filmové série.
Nicméně psychologicky víc obstojí „du-
chařina“ Tenisky či studie sebevražedné
samoty cesťáka Vše, co miluješ, ztratí se
v dáli. Autobiografické motivy King uplat-
nil v ceněné novele Tělo (1982) či v povídce
Nona (1985) a ovšem v Pytli kostí (1998),
jímž se v Irvingově stylu pokusil „o něco
víc“. Ale umění neumění, je čten, vždyť od
roku 2001 už mu „nabíhá“ třetí miliarda
prodaných výtisků. Nemusel by tedy již
nic, my však čekáme i víc. King sám přece
doznal sklon „k dlouhým obdobím nic-
nedělání, následovaným časy šíleného pra-
covního zápalu“, a stálo by za to pokračo-
vat, když už jednou „věříte v nezdolnost
lidského srdce a absolutní platnost lásky“?
Už jen proto, aby na otázku „a proč jste se
rozhodl psát na hrůzná témata?“ mohl
Mistr dál odsekávat: „A proč si myslíte, že
máme na vybranou?“
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Jste opilý, pane Mozarte,
nemáte ani na parte.

Lidi cpou si zrním tváře,
vám noty vzešly z kalamáře.
Od vašich časů, vaší doby,

přibylo smrti, přibylo zloby,
ale stejně tak jako kdysi

existují lidské krysy,
co cpou se zrním v každé době
a navzájem v řitích lezou sobě.
A teď si poslechněte prokletí,

které přineslo 20. století.
Po první válce, říct to můžu,

byl nedostatek mladých mužů.
Říkejme tomu třeba pech,

když smrt přijde do bahna v zákopech.
A pak za pár let chtěl vládnout světu

chlap s knírkem místo amuletu,
dal pojmu zemřít novou tvář,
Osvětim schovával pod oltář.

Však ani on neušel pádu,
konci snah vládnout skrz armádu.

A po něm přišla doba chladu,
menších bojůvek, strachu, hladu

a krysy zase znají zkratku,
jak vyznat se v nastalém zmatku.

A teď to hlavní, pane Mozarte,
než odejdete mi bez parte,
povím vám, co bude dál,

svět ovládnout chce kapitál,
tohle nejmenší zlo si cestu klestí
s naší představou, že jde o štěstí.

No, myslím, že už jste slyšel dosti,
zas jděte si lehnout na své kosti

a já se jdu vozit na kryse,
než sní písmena v mém dopise.

pro
Dopis

Mozarta
Karel Soukup
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Kostel svatého Jiří na doubraveckém
hřbitově je nejstarší stavbou na území Plzně.
Vznik tohoto prostého románského šperku,
jehož kamejí je apsida působivá svou
jednoduchostí, se dnes klade do 12. století.
Hezky ovšem zní zmínka z kroniky Přibíka
Pulkavy z Radenína (z doby Karla IV.), že
zde v roce 992 vybudoval biskup Vojtěch
Slavníkovec, vracející se z Říma, benediktin-
ský klášteřík. Podle legendy Quator immensi
(Do čtyř stran se rozkládající) byl Vojtěch
v té době nemile překvapen nedělním trhem
na hradě v Plzni...

Na hřbitově byly uloženy ostatky Stanka
(Stanislava) Vodičky (1895-1918), jednoho
z vůdců rumburské vzpoury, který ve svém
evangelijním nadšení toužil po spravedlnosti
a čistotě lidských vztahů. Květnová vzpoura
posledního roku první světové války mu vnu-
tila velení. Vojáci nadšení jeho projevem,
v němž horoval nejen pro chléb a mír, ale
také pro svobodu, ho provolali za vůdce. Po
stanném soudu, noc před popravou napsal
dopis své dívce Anně Vítové. Ač měl odpor
vůči němčině, musil jej německému pastoru
Georgu Döllovi diktovat německy. Loučil se:
„Oslavím brzy velký svátek, půjdu na věčnost
k našemu milostivému Bohu. Vy víte, že jsem
ve svém žití velmi mnoho trpěl, i mám za to,
že mě Bůh takto odměnil.“ Dopis děvčeti pře-
ložil Vodičkův profesor z 2. české reálky Felix
Adam Vondruška. Nešťastný delikvent mu
jako student asistoval při přípravě chemic-
kých pokusů. A Vondruška, sám druhořadý
dramatik, prozaik, básník a kritik, ale
vynikající organizátor plzeňského kulturního
života, zachoval jeho básnické prvotiny.

Dvacátého devátého května pak za svítání
zbledlí mužové určení do popravčí čety -
nikdo se dobrovolně nepřihlásil - konali svou
katovskou povinnost na cvičišti v Novém
Boru. Hroby odsouzenců byly srovnány se
zemí. K exhumaci a přenesení ostatků došlo
po vzniku republiky.

Josef Koenigsmark (1916-1993) se již
vážně nemocen ještě dočkal pádu režimu,
který mu zamezil literární činnost. Dvakrát
se dostal do popředí plzeňského kulturního
dění. Jako student reálného gymnázia spolu-
organizoval představení studentského avant-
gardního divadla v Masarykově studentském
Domě. V šedesátých letech se pokusil jako au-
tor i režisér vytvořit divadlo malých forem
v Alfě. 

Skromná deska nad urnou Cyrila Kovandy
(1901-1957) připomíná básníka sociálního
patosu a wolkerovsky věcného i důvěřivého
pohledu na svět.

Za Tyršovým mostem, svého času uniká-
tem (šlo o most, který byl vybudován jen tech-
nikou svařování), se rozkládá nevelký dou-
dlevecký hřbitov. Literatura zde připomínku
nenajde. Ale dvě osobnosti zaslouží zmínku.
Patolog Josef Vaněk (1915-1990), profesor
Lékařské fakulty, si objevem, že prvok Pneu-
mocystis carini může vyvolat zápal plic, za-
jistil odborný věhlas. Souborná výstava
v Západočeské galerii dokázala překvapující
rozsah, nervnost, hloubku reflexe, virtuozitu
kompozice i barev Karla Frauknechta (1925-
1994), jemuž sedmdesátá a osmdesátá léta
minulého století připravila existenční trau-
ma.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň: 
Doubravka, Doudlevce
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Básník a pilný tvůrce aforismů a sentencí
Jindřich Konečný se narodil 7. července 1940.
Dožívá se tedy zanedlouho pětašedesátin.
Působil třicet šest let až do roku 1990 jako
nástrojař v Horní Blatné, přitom maturoval
v Karlových Varech, vystudoval Filozofickou
fakultu UK v Praze v oboru filozofie a historie.
Pro nástrojaře vzdělání mimořádné. Jeho ži-
votní aktivita i nekonvenční přemýšlivost jej
vedly do vědomých střetů s režimní oficiálnos-
tí, a tak byl v letech 1983-1984 politickým
vězněm (18 měsíců). V době „normalizace“
byl literárně umlčen, ale publikoval v samiz-
datu a spolupracoval se Svědectvím Pavla
Tigrida. Od roku 1990 byl poslancem Fede-
rálního shromáždění, po roce 1991 pracoval
na Ministerstvu zahraničních věcí. 

Básnickou prvotinu Antiskepse (1981) se
mu podařilo vydat v Západočeském naklada-
telství, tedy po své čtyřicítce, ale zase dřív, než
byl politicky stíhán a odsouzen. Už zde se pro-
jevuje jako tvůrce vyhraněně reflexivní a racio-
nalistický. Zamýšlí se nad soudobým životem
a světem i nad globálními problémy společen-
skými a filozofickými. Základem je mu však
prostředí prostých lidí, v kterém se pohyboval.
Má úctu k prostému člověku a svým pohledem
na svět směřuje do výšin intelektuálních
a k problémům mravním a filozofickým. 

Na jaře roku 1989, tedy ještě před radikální
společenskou proměnou, v samizdatovém ča-
sopise Vokno uveřejnil Zpověď Dona Quijota.
Po převratu v plzeňských Ruinách vyšly Mé
příběhy II. Následně v roce 1994 ve Středisku
západočeských spisovatelů Příběhy. V sami-
zdatových opisech kolovaly sbírky Mé příběhy I,
Mejdan a Rozloučení s nocí. 

V básnickém vývoji Jindřicha Konečného
můžeme sledovat pocitové antipóly, i když trvá
reflexivní směřování jeho intelektuálních prů-
niků do skutečnosti. Proti životní „antiskepsi“
je tu postava člověka iluzí Dona Quijota. Jde

o typ (mám na mysli Cervantesa) směřující
přes spleť iluzí ke skepsi (krásně to domyslel
V. Dyk ve Zmoudření Dona Quijota). Jenže
pro Konečného je Don Quijote nejen snílkem
s čistou duší, mravní velikostí a láskou, jde
hrdě a čestně za svými ideály i iluzemi. Koneč-
ný svůj vztah k donquijotství, označovaný čas-
to za pošetilost a bláznovství, upřesňuje: „Děti
- blázni s opilci mají pravdu své fantazie. Ale
básník, básník má fantazii pravdy.“ - „Raději
jsem Don Quijote než krysa.“

Zajímavou doménou Jindřicha Konečného
jsou aforismy a sentence, které nevyhraňuje
formálně, ale dává jim žádoucí výraznou poin-
tu. Obsahově jejich rozpětí vymezil podtitu-
lem: Z ekonomiky, politiky, erotiky a vůbec ze
života. Své životní moudrosti a bystrý průnik
do poměrů před rokem 1989 i po něm a svůj
břitký kriticismus předvedl v knižních sou-
borech Nápadíky a Nové nápadíky. Ten první
má svérázné motto: „Než se spojit s ďáblem, /
abych dosáhl cíle, / raději nemám cíl.“

Pocitové překlenutí mezi programovou „an-
tiskepsí“ a „skepsí“ našel Konečný nejen v Ná-
padících (své nápady, aforismy a sentence tak
označuje poněkud zlehčeně), ale především
v poezii milostné, působivé už ve sbírce Zpověď
Dona Quijota, která se stává citlivou protivá-
hou jeho racionalistických reflexí, ale i v sou-
časnosti, např. na stránkách Plže v roce 2003.
Nikdy nepatřil k pokořivým. Ani jeden, ani
druhý režim nesrazil na kolena jeho ducha.
Jen lásce se dobrovolně pokořil jako hodnotě
stmelující, tvořivé a životodárné. To je proti-
váha k jeho rozumové konstrukci antiskepse
i skepse, to je také oblouk mostu, který dvě
podoby Konečného pohledu na svět spojuje
a sceluje. „Každý den vstanu/ do aury tvých
očí.“ - „...jsem plný pokory“. To je pokora vy-
vzdorovaná po životních soubojích, na kterou
má právo a která není rezignací. 

Bohumil Jirásek

Pokoru našel jen v lásce
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Komponovaný pořad Noc Daniila Charmse,
uskutečněný v dubnu v kulturní kavárně Jabloň,
poutavě připomněl dodnes vydatně inspirující
dílo ruského básníka a spisovatele, vlastním
jménem Daniila Ivanoviče Juvačeva, vznikající
převážně v letech 1928-1941. V tomto roce byl
Charms již podruhé zatčen a 2. února 1942
zemřel ve věku 36 let.

Ale raději po pořádku: Charmsovská noc
byla započata vernisáží výstavy olejových
pastelů a knižních ilustrací Hany Kršňákové.
Návrh i zhotovení Charmsovy bibliografie byly
součástí její zdárně obhájené diplomové práce
(na katedře výtvarné kultury FPE ZČU
v Plzni) . Upřímně zanícený projev Ondřeje
Mrázka hned nato zcela přesvědčil v hojném
počtu shromážděné osazenstvo Jabloně, že
četba Charmse dokáže jeho kongeniálního
překladatele dopravit do jiných dimenzí
daleko bezpečněji než odporné požívání alko-
holu či jiných narkotik. Mrázek se s Charm-
sem „potkal“ při své stáži ve Volgogradu
v roce 1986, ve své „lásce na celý život“ se
posléze utvrdil při rozpravách s Georgem
Gibianem na Cornellově univerzitě v Ithace,
který již dříve objevil Charmse pro anglicky
psanou literaturu. To bylo v roce 1990 a o rok
později už český rusista propátrával Charm-
sova zavazadla s rukopisy archivovaná v Pe-
trohradu. Svůj obsáhlý výbor z Charmsových
povídek, dramatických textů, deníkových
zápisků a korespondence Čtyřnohá vrána vy-
dal poprvé v roce 1994.

Překladatel nejdříve stručně posluchačům
přiblížil autorův životaběh včetně nejasných
okolností jeho zatčení a skonu. (Básník byl
nejspíš zatčen, když si odskočil do trafiky pro
tabák, dle jiných pramenů ho požádal do-
movník, aby s ním šel na chvilku ven. Každo-
pádně si ho „odvezli“ jen zpola oblečeného
a v trepkách naboso. K úmrtí nemocného
Charmse s největší pravděpodobností došlo

ve vlaku v důsledku zmrznutí cestou do
vězeňské nemocnice v Novosibirsku. Ondřej
Mrázek svého osudového autora nechápe
jako slovního klauna, ale jako součást vzepětí
uměleckého ducha ve 20. letech minulého
století, nahlížejícího svět jako součást ves-
míru. Charms uvěřil, že umění může změnit
život, že umělci mu spolu s vědci mohou
vtisknout nový řád. Jak „přituhovalo“, iluze
se vytrácely, Charms propadal zoufalství, 
trpěl neurastenií, depresemi…

Charmsův překladatel potom předčítal
povídky z autorova u nás již zveřejněného díla
a také ukázky ze svých překladů pro připravo-
vanou knihu Čtyřnohá vrána a nové taškařice.
Tím jistě přichystal několik bezesných nocí
mnohým charmsologům, kteří budou nuceni
řešit dilema, zda si pořizovat oba překrývající
se výbory.

V druhé části večera Ondřej Mrázek nej-
prve četl svou vlastní poezii inspirovanou
Charmsem. Jedním z programových hesel
Charmsovy skupiny OBERIU bylo „Umění je
skříň!“ - a ta byla také obvykle přítomna na
literárnědivadelních večerech tohoto sdružení.
V Jabloni vhodná skříň nebyla k nalezení,
a tak básník dštil svoje verše vstoje ze stolu.
Na závěr se promítal charmsovsky laděný
loutkový film Aurela Klimta s pověstným mo-
tivem z oken vypadávajících stařenek.

Charmsovo vnímání absurdity doby, z níž
jako by se vytrácel jednotící řád rozlišující
mezi slušností a nemravností, a jeho krutý,
groteskní svět možná i díky dlouhodobému
hladovění (vlastně jakési vynucené perma-
nentní askezi) nazíraný neobvykle vyostřenou
optikou i v Plzni už vyvolal nemalou odezvu.
V druhé polovině 90. let bylo tu možno zhléd-
nout tři nadmíru zdařilé inscenace Charmso-
vých textů nastudované soubory Esprit a Okří-
dlený vůl.

Vladimír Gardavský

Noc Daniila Charmse
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Zahájím svou odpornou antipřednášku vě-
tou zvolací: Plzeňské Antidivadlo žije! A poně-
kud provokativní větou tázací: Nebo se možná
právě rozpadá?

Jde o fenomén Tres antidivadelnikes aneb
Mužské archetypy v Antidivadle. Pokusit se
o uchopení tohoto fenoménu je přímo sebe-
vražedné. Riskuji, že na mě dopadne Sojkův
pověstný a nenávistný antifeminismus, Ingu-
sova těžce skrývaná misogynie a k tomu Cha-
rouzův ford nabouraný již při první palata-
lizaci. 

Ačkoli mě sepsání této antistudie může
zničit psychicky i duševně, pro svůj autorský 
klid to risknu, a dá-li Pánbůh a Vladimír
Novotný, snad i tisknu. Budu si tedy více než
pohrávat s tématem tří mužských archetypů,
které slavní plzeňští antidivadelníci ztělesňují.
Přináší jim to vteřiny štěstí, minuty uspoko-
jení, hodiny mučivé úzkosti.

Začněme sošným Janem Sojkou, zvaným
Socha, šéfem souboru a plzeňským psavcem
i psancem. Archetypálně symbolizuje muže -
krále, princip vůdcovství, vizionářství a tra-
dice. Dovolím si parafrázovat polyhistora
Malcolma Godwina: Král je symbolizován
„otcovskou energií, je nejvyšší vládce a bůh.
Vládce obou říší - vědomého a nevědomého
mozku, ten, kdo přináší řád chaosu a zmatku.
Král se ve své oprávněné moci cítí středem
a dokáže dohlížet na ostatní klidně a nezau-
jatě.“

Povaha krále je však velmi zákeřně masko-
vána Sochovou fyziognomií, zejména jeho nyvě
melancholickým pohledem, který v ženách
vzbuzuje mateřské pudy. A co dokáže bojovník
chráněný ženskou něhou? Stane se nebezpeč-
ným jako Agamemnon. Bez výčitek svědomí se
snaží zlikvidovat svého odpůrce Achilla. Pak
se obklopí Briseovnami a možná jim dá
i požehnání, aby ho dobrovolně opustily, až se
jich nabaží. Je totiž nejraději sám.

Tres Antidivadelnikes
Dále je tu něžný barbar David Charvát.

Představuje archetyp mága a princip komuni-
kace. Též padlého Anděla, nebo chcete-li, Jima
Morrisona, vztekle shánějícího dávku umění.
Na večírcích si střílí z ostatních a druhý den
ho pak překvapí ranní, polední i večerní pessi-
ma z toho, co zase vyváděl. Je jako William
Seward Burroughs, který do smrti trpěl výčit-
kami, že v opilecké zpupnosti zabil svou ženu.
Byl sice výborný střelec, ale hra na Viléma
Tella s jablkem na hlavě jeho milované Joan
skončila katastrofálně. Pár let pykal v lapáku
a zbývajících čtyřicet na svobodě. 

Charouz jako Barouz nebo Barouz jako
Charouz - géniové bez vůle a oběti shody okol-
ností. Jeho part však ještě zdaleka není uza-
vřen. Co ho čeká v nejbližších čtyřiceti letech,
pravděpodobně ví jen sám beatnický Bůh.
Chasve chalila… 

A slovy polyhistora Godwina? „Mág je
schránkou vědomostí. Zasvěcuje do tajů
a záhad. Je to kouzelník, kdo je schopen dát 
směr jiným archetypům a dát jim pocítit 
smysl...“ 

Jedno trapné klišé zní: To nejlepší na konec.
Ale metál zpívající a antidivadlo hrající práv-
ník Radek Vydra alias Ingus, který je alergický
na své křestní jméno, neboť se rýmuje se slo-
vem zadek, tuto frázi zcela jistě snese. Právník
a probační úředník totiž musí respektovat
všeobecně platné normy, a že jich není málo!
Kam se hrabou podobná klišé na Trestní
zákoník a řád! Ale Ingus je svou psyché i fýzé
archetypálně predestinován k milenci / tru-
badúrovi. „Je archetypem lásky a extatického
štěstí, ale také bolesti a mučivé úzkosti. Bo-
lesti nelze uniknout, pokud je přítomná jaká-
koliv životnost a hloubka prožívání. Trubadúr
zpívá o bolesti z lásky. Má cit sám pro sebe a je
citlivý k tomu, jak cítí ostatní.“

Nyní ale Ingus z Antidivadla odchází...
Karolína Pláničková



Pár kaněk z parkánu30

Nejprve pár kaněk do plžích řad. Svého času
(tj. loni v říjnovém čísle) jsme Jiřímu Štěpánko-
vi neradi vylepšili jeho pěknou povídku, když
jsme mu název sexsongu přeonačili na S kapi-
tánem na věčné časy místo správného S kapitá-
lem na věčné časy. Holt jsme romantici. Kapi-
tán Nemo. Patnáctiletý kapitán. Kapitáne, kam
s tou lodí... Pana Štěpánka to pochopitelně za-
mrzelo, nás to mrzí také a omlouváme se. Ona
je to stará písnička, ale když se v Plži rukopisy
redigují, chybička se nutně vloudí. Namátkou:
jednomu autorovi našeho časopisu vyšla knižně
povídka, v níž mu redakce nakladatelství pro-
vedla bratru sedm stylistických či pravopisných
zásahů. V Plži jsme jich v témže textu před-
běžně udělali skoro sto padesát. Na druhé stra-
ně je vždy na místě krapítek tolerance. Když
jsem nedávno v lístku určeném Viktorii Rybá-
kové básnířku rujně oslovil Veroniko!, lyrička
Viktorka zareagovala velkoryse: Bloumám
a zpytuji, napsala, jaké to je být Veronikou...

O poznání vážnější tón zazněl z některých
listů adresovaných Listům Ason-klubu (ale
nejenom z nich): šlo o výzvu, aby se na strán-
kách Plže objevovalo víc kritické reflexe. Čili
nejen běžná hodnocení konkrétního díla,
ale také úvahy o charakteru soudobé tvorby
a mladého pokolení zvlášť. To jest však zapek-
litý problém. Při stvoření Plže jsme se vícemé-
ně usnesli, že o tzv. Malých knížkách Ason-
klubu se bude referovat na „barevných“ strán-
kách časopisu, zatímco o knižní produkci au-
torů ze Západních Čech v části „bílé“. Což od
té doby praktikujeme a snažíme se recenzně
reflektovat vše, co máme k dispozici, byť se
leckdy slíbeného příspěvku nedočkáme vůbec
(bojím se ale, že tyhle řádky si ti hříšníci stejně
nepřečtou), anebo na něj trpělivě čekáme
dlouhé měsíce (a někdy stále ještě marně).
V několika případech prostor pro rozvinutější
kritickou reflexi poskytla rubrika Šalmaj, čas-
to se hodnotící rekapitulace tvorby objevují ve

výročních zdravicích a ještě více v textech psa-
ných jako laudatio k Portrétu Plže. Zdá se
však, že naše původní představa, ať mladí píší
o sobě a my starší je nebudeme extra mento-
rovat, je už trochu vyhořelá. Proto uvažujeme
o rubrice, kde by se pravidelně rozjímalo o no-
vinkách Ason-klubu a o nových textech mlad-
ších tvůrců, pokud k nám jejich knížky doputu-
jí. V každé dobré recenzi dojde na problém
kontextu, generačního kánonu, specifické poe-
tiky - a z toho pak vyplývá i konečné hodnocení
(zčásti subjektivní, zčásti objektivní).

A teď pár kaněk nikoli káravých či závisti-
vých, leč obdivných. Kruhu autorů Liberecka
(KAL) se už podruhé podařilo vydat tzv.
Kalmanach, tj. ročenku Kruhu na období
2004/2005: editory svazku jsou Jan Šebelka
a Luboš Příhoda. Vedení KAL, v jehož čele
stojí Eva Koudelková, přednášející na liberec-
ké Technické univerzitě, se podařila výborná
věc! Osou čísla jsou texty literátů z Liberecka,
ale najdeme zde i studie o minulosti kraje. Stě-
ží se ale dá srovnávat nesrovnatelné: v Plzni
sice žádný Plzalmanach není a ani se nerýsu-
je, Středisko západočeských spisovatelů však
zase vydalo desítky prozaických a básnických
publikací, renomé si získala Cena Bohumila
Polana, v Plzni vycházely Spektrum a Pěší zó-
na, rovněž více než desetiletou existencí Ason-
klubu se žádné jiné město v českých zemích
nemůže vykázat. Také Plž vychází mj. díky
porozumění Města Plzně a Knihovny města
Plzně. A Kalmanach? Tento projekt podpořila
plejáda sponzorů, např. Česko-německý fond
budoucnosti, Nadace na záchranu a obnovu
Jizerských hor, Syndikát novinářů ČR, Severo-
české sběrné suroviny, nemluvě o Libereckém
kraji atp. Nejde však o to, kdo je lepší, ale co
všechno dobrého se kde děje. Někde se totiž
neděje zhola nic a my jsme v tamních očích
bláhoví pošetilci. Jsme, a rádi.

Vladimír Novotný

„Nejprve pár kaněk…“



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

Upozornění pro členy KPKK:  Dosud neuhrazené roční členské příspěvky (50,- Kč) je možno
uhradit v kanceláři Polanovy síně do konce května. 

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně,
Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého literárního fondu.
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křest publikace:  

Alena Vávrová - Záložky
uvádí Jiří Hlobil, hudba Vašík Greif

Můj život s ABC
publicistu Vlastislava Tomana uvádí Ivo Fencl

křest publikace: 

Viktorie Rybáková - Ochočené smrti
uvádí Vladimír Novotný, 

prezentují Radim Kopáč a Helena Šlesingerová

Knihovna města Plzně Vás zve:

Božská komedie
účinkují: Taťjana Fischerová, Milan Friedl, Rudolf Pellar,

Alfred Strejček a Jan Doležel (varhany)

vstupné dobrovolné

1. 6. - 19.00

8. 6. - 19.00

15. 6. - 19.00

7. 6. - 17.00



Autoři Plže č. 632

VLADIMÍR GARDAVSKÝ
Narozen 1943 v Plzni. Vystudoval zde Vysokou školu
strojní a elektrotechnickou, fakultu strojní, pracoval
jako technik, později jako personalista, tč. působí
v oblasti cestovního ruchu. Příležitostně publikuje
mj. články ze světa amatérského divadla. Žije v Plzni.

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

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od roku
1965 žije v Plzni a působí jako bohemista na FPE
ZČU. V roce 2002 získal Cenu Plže za prózu.

ZDEŇKA LÍBALOVÁ
Narozena 1966 v Mělníce, kde žije. Studovala zde
gymnázium a v Praze Lidovou konzervatoř. Invalidní
důchodkyně. Účastnila se řady literárních soutěží,
publikuje v tisku, ve sbornících aj.

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Vystudoval ruštinu a dějepis
na FF UK. Věnuje se literární kritice a historii.
Pracoval mj. v redakci revue Světová literatura, pak
v nakladatelství Odeon (1978-1989) a od r. 1990
v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, zároveň učil
na FSV UK. Od roku 1999 přednáší českou literaturu
na FPE ZČU. Působí též na Literární akademii
v Praze, kde žije.

KAREL PEXIDR
Narozen 1929 v Praze. Původním povoláním práv-
ník, je také hudebním skladatelem, básníkem, pro-
zaikem, autorem cestopisu i odborné publikace
o psychologii a gnoseologii. Žije v Plzni.

KAROLÍNA PLÁNIČKOVÁ
Narozena 1975 v Klatovech. Vystudovala obor češti-
na - psychologie na FPE ZČU v Plzni, nyní vyučuje
na Střední průmyslové škole v Klatovech, kde žije. 

VIKTORIE RYBÁKOVÁ
Narozena 1961 v Aši. Absolvovala střední odbornou
školu v Chebu, kde nyní žije. Píše poezii (Lepenková
krabice, 1992; Masky a ploutve,1993; Dům sněžné
sovy, 2001 ad.), publikuje v literárních časopisech
a zabývá se uměleckou fotografií.

PAVEL ŘEZNÍČEK
Narozen 1942 v Blansku. Do světa literatury vstoupil
během vojenské služby v Plzni (1961-1963). Člen
brněnské literární bohémy, od r. 1974 žije v Praze,
tč. v důchodu. Autor surreálných básnických sbírek
a próz, vydávaných zprvu jen v samizdatu a exilu,
mj. Strop (1991), Hvězdy kvelbu (3 sv., 1992-1998),
Tabákové vejce (1992), Vedro (1993), Natrhneš neh-
tem hlavy jejich... (2003).

KAREL SOUKUP
Narozen 1983 v Prachaticích. Žije v Plzni, kde ma-
turoval na SOŠ obchodní, studoval obor tělesná vý-
chova a zeměpis na FPE ZČU. Píše básně, publikoval
v Listech Ason-klubu.

MARTIN ŠIMEK
Narozen 1975 v Plzni. Vystudoval češtinu a dějepis
na PF ZČU, působí jako učitel na ZŠ. Píše poezii
(Prosévání, 1999; Příliš hlasité samomluvy, 2003).
Žije v Dobřanech.

JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
Narozen 1917 v Kladně. Vystudoval učitelský ústav,
učil hudební výchovu na středních školách a před-
nášel hudební 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.

PAVEL ŠTÝBR
Narozen 1957 v Tachově. Vystudoval SPŠ stavební
v Plzni, pracuje jako údržbář staveb, věnuje se
umělecké fotografii. Píše poezii. Žije v Plzni.

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na FF UK v Praze vystudoval
český jazyk a dějepis, krátce učil na domažlickém
gymnáziu a od roku 1968 působí na katedře českého
jazyka a literatury na FPE ZČU v Plzni, kde žije.
Zabývá se starší českou literaturou, věnuje se také 
divadelní kritice. 

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



Vychází za přispění Města Plzně, 
Ministerstva kultury České republiky 
a Nadace Českého literárního fondu.

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Josefa Hrubého, Karly Erbové, Dany Raunerové,

Zuzany Dorogiové, Davida A. Šakala, Kateřiny Pánkové,

Ireny Velichové, Lucie Farárové...

Prózy Bohumila Jiráska, Jiřího Koláře, Jiřího Č. Ulricha,

Milana Čechury, Iva Fencla, Martina Šimka, Ireny Pulicarové,

Vojtěcha Němce, Lubomíra Konečného...
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