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Editorial

Zaskočíte-li si na pařížský Montmartre
a navštívíte-li Muzeum Salvadora Dalího,
budete bohatě odměněni: hned u vchodu
na vás totiž jako jeden z nejnápadnějších
exponátů ve vší kráse pomrkává či uculuje
se obrovskánský plž - a na obří ulitě se mu
skví roztodivný zlatý anděl. Hle, klasik sur-
realismu prorocky vytušil příští existenci
našeho Plže a složil mu velkorysý hold!

Povzbuzeni tímto činem géniovým,
připravili jsme předvánoční číslo. A když
Vánoce, tak Vánoce: náš neúnavný grafik
Vojtěch Jurík sepsal půvabně veselou a ve-
sele půvabnou vánoční pohádku o králov-
ství plešatých (ovšemže mimo prince
a princeznu). Tu si přečtěte v samostatné
příloze Plže, ale o Vánocích ve své cituplné
próze píše i Dana Raunerová stejně jako
Bohumil Jirásek v plžím fejetonu. Josef
Brand nám připomíná rokycanského
Heléna, Tomáš Křenek dumá nad do-
brem, Milan Šedivý chce rozesmát své
přátele, Hana Gerzanicová básní o světě
kolem nás, Ivo Fencl se koří E. A. Poeovi -
a Viktor Viktora by se tuze horšil, kdybych
nepřipomněl jeho další putování po plzeň-
ských místech posledního odpočinku. Ne-
konečně nápaditý Jiří Č. Ulrich nedávno
získal Literární deštník za svůj text Věci:

nepřehlédněte ho!
Prosincové číslo však přináší loučení ne-

jenom se IV. ročníkem Plže a s rokem 2005,
ale též s některými zavedenými rubrikami.
Naposledy otiskujeme Portrét Plže (v němž
představujeme Jaroslava Šlejmara) a kon-
čí i další kmenové rubriky jako Svetr MUDr.
Zuzany nebo fejetonistická rozjímání
Bohumila Jiráska a Luboše Vinše, které
nás provázely několik ročníků. Sic věrně
a pevně, leč změna je život a v lednu naše
čtenáře čekají novoroční změny. Těšte se!

Především ale musíme pogratulovat
novým laureátům prestižní Ceny Bohu-
mila Polana - a hned také uveřejňujeme
ukázky z jejich tvorby. Nejvyšší ocenění si
již podruhé odnesl Josef Hrubý (za vy-
nikající sbírku Osoby), zatímco čestných
uznání se dostalo pisatelům dvou knížek
veršů vydaných v prvním ročníku edice
Ulita z Pro libris: Karle Erbové za Dům
plný dopisů a Luboši Vinšovi za Zblou-
dilého Mínótaura. V tomto editorialu
nesmí chybět ani přání radostných
svátků a šťastného nového roku!

Vladimír Novotný
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PLŽÍ

Přemýšlím, když venku mlží
a poslouchám tu píseň plží.
V posteli ležím a listuji,
Plže si pročítám a notuji.

Kdopak mě dneska potěší,
povídkou, úvahou či verši?
Těším se z každého řádku,
co urazí plž v našem plátku.

Martin Jakubík
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do jeho veršů dostává kouzlo dětství a mládí,
které prožil ve Strašicích. Kde můžeme i dnes
potkat Honzíka Hvínojc či dojít k Bublalce.
Spojit důvěrně známé s dalekou cestou je umě-
ní. Pokud se to podaří, získává mozaika světa
jedinečný vzhled. Nejde jen o popis, ale o sku-
tečnou hloubku pocitu z básně. Umět ho tak
vyslovit je přáním mnoha autorů. Některé z je-
ho veršů potkávám s dávnoznáním blízkosti.
Snad je to způsobeno i tím, že každoroční čtení
poezie na strašických židlích obsahuje verše to-
hoto autora. K nezapomenutí jsou následující
rozbory života i literatury v čase i prostoru
místních hospůdek, které ověnčují brdské lesy.

Sám autor říká o svých verších: „Proč po-
kouším poezii? Nevím přesně, ale třeba je to
tak: v momentě básně nemohu někomu dát
facku nebo někomu ublížit, nebo někoho po-
mluvit, nebo někoho oklamat. Kdyby všichni
psali básně…“ A Jarda Šlejmar je básník, kte-
rý nepřestává psát. V nejbližší době se může-
me těšit na jeho novou sbírku plnou převážně
nevážné poezie.

Tomáš Makaj

„V koutě svého vesmíru“ - tak zní název jed-
né ze sbírek básní Jaroslava Šlejmara. Jeho
vesmír, s přídechem tmavé zeleně brdských le-
sů, je vlídnou krajinou poezie, která osvěží kaž-
dého poutníka. Jarda - básník, milovník života,
skaut a tremp v jedné osobě s hrdostí dodnes
překonává všechny nástrahy existenciálního
marasmu, spojené s tvrdou manuální prací. To
mu umožňuje jedinečný pohled do výšin, kam
někteří z nás jen těžko dohlédnou. Být tak
stehlíkem a usadit se v koruně ořešáku před je-
ho chaloupkou ve Strašicích! Možná byste
uslyšeli znít tóny tajemných dálek a hlas jeho
hodné ženy Lenky, která musí vydržet všechny
ty poetické výstřelky, které nás básníky občas
neminou. Snad ji tedy alespoň potěší úspěchy
veršů, kterým se dostalo několikerého ocenění
v literární soutěži Trapsavec a v Literárních
Františkových Lázních (a také Plzeňským
Literárním deštníkem - pozn. red.).  

Básník Jarda Šlejmar promlouvá již ve své
prvotině Chvíle zvaná naděje jako zralý autor.
Přiznává se ke svým vzorům, jakým byl Kainar,
Hrabě či Seifert. Zároveň s velkými básníky se

Jaroslav Šlejmar

Zaťukáme
na sebe

otevřeme sea
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Disharmonie
Jako čirůvky

rostou mezi námi
taková i druhá

málo jedlá slova

Je čím dál  hlasitější mlčení
Čas odkapává aniž se vleče

V albumech a jiných hřbitovech
přibývají holoseče

Píseň o Charlotte
Řekl:

Když se mi díváš do očí
jako by do mé hlavy
připutoval lunapark

Usmála se
až ptáci v oblacích
se proměnili v noty

Jen rackové
dál žonglovali slovy

jako by láska byla
nějaké parádní číslo

Jednoho dne
Jednoho dne

v některém z příštích životů
staneme se blázny

Zaťukáme na sebe
A otevřeme se

jako doma
Ejhle

konečně sami
sebou

Nalijeme si čistého
oka dětí

Co na srdci
to v dotazníku

Jako bychom ztratili rozum
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knihy byly laciné, nevázané, brožované,
ale i ty byly milé a mám je v živé paměti.
Tu krásu jsem si domýšlel prostřednictvím
příběhu a fantazie. 

Nejvíce jsem si však v dětství knihy půj-
čoval. Zpestřoval jsem si čtením také dobu
nemocí a vynuceného polehávání v posteli.
Barevné celostránkové ilustrace pohádek
mi dodnes ještě září před očima, stejně tak
čtyřlistové reklamní pohádky, s výraznými
ilustracemi a s reklamou na zadní straně.
U nás to byly zvláště pohádky s reklamou
„Mýdlo - Otta - Rakovník“. 

Na Štědrý den, když jsem toužil nějaký
dárek si vyprosit a zasloužit, jsem dopole-
dne alespoň chvíli četl, abych přání pod-
pořil i tímto dobrým skutkem. 

Knih jsem měl v dětství málo, ale možná
i proto jsem je bral do ruky jako vzácný
poklad. Na Vánoce vždy do mé útlé kni-
hovničky jedna přibyla. Když jsem se učil
číst, dostal jsem na Vánoce knížku s leskle
hladkou a ilustrovanou obálkou, kde stálo

Bez ohledu na náboženské nebo ateistické
zázemí se nám Vánoce staly poetickým ob-
dobím roku. Když už jde o zimní měsíc,
chceme si jej zkrášlit alespoň množstvím
sněhu a krásou zasněžené krajiny. Vánoční
stromek a touha navzájem si dělat radost
dárky navíc zdůrazňují pohodu a poetičnost. 

Asi nejraději vzpomínám na Vánoce
spjaté s dětstvím. Krása i tajuplnost vá-
nočních rituálů rozjitřují dětskou fantazii
i očekávání příchodu něčeho mimořád-
ného. Vánoční dárky přinášejí potěšení, že
něco potřebného, milého nebo i neočeká-
vaného dostaneme, i kdyby to byla malič-
kost. Navíc nám dárek připomíná, že nás
ten, kdo obdarovává, má rád. 

Ještě dlouho po Vánocích jsem si dovedl
soustředěně hrát třeba s jedinou hračkou.
O to byla vzácnější. Nejvíce však vzpomí-
nám na knižní dárky z doby, kdy jsem byl
malý školáček. Dodnes si pamatuji jejich
velikost, tvar, hebkost papíru při doteku
prstů, podobu obálky, ilustrací. Některé

Vánoce a k
nih

aBohumil
Jir

ás
ek
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psáno: Zora a oslík věrní přátelé. Jako au-
torovo příjmení jsem tehdy přečetl Zhor,
soudím však, že se tam někde mohl potu-
lovat i háček (Zhoř), ačkoli jsem v žádné
dostupné bibliografii tento titul nenašel.
Každý den jsem s námahou zdolal jednu
stránku. Děj byl trochu smutný, o ztrace-
ném pejskovi, kterého vycvičili v cirkusu. 

Na jedny Vánoce, když jsem byl už
poněkud zdatnějším čtenářem, mě zkla-
malo, že jsem žádnou knihu nedostal. Při
něm se starší sestra s maminkou o něčem
dohadovaly, a já pak s radostí shledal, že
Ježíšek na mne nezapomněl, ale knížku
nechal omylem ležet na skříni, anebo ne-
měl čas ji posunout pod stromeček. Byla to
brožovaná knížka, bez obrázků, a na prv-
ním listu za obálkou bylo tužkou vepsáno:
Miloušovi. Tak mi tehdy říkali. Knížka tedy
byla evidentně určena pro mne. Jen mi
přišlo divné, že ten rukopis je tak podobný
rukopisu mé sestry, která byla o sedm let
starší než já. Ta knížka měla název Babička
a napsala ji Božena Němcová, o které jsem
tehdy vůbec nic nevěděl. 

Dodnes mne překvapuje, že jsem v dět-
ství přijímal slova z knih jako hmotnou
skutečnost. Dala se nejen vyslovovat, ale
také brát do očí a do rukou, obracet a pro-
hlížet ze všech stran. Skládala se vedle se-
be jako kostky s obrázky a vytvářela zvlášt-
ní souvislosti a významy. Tak jsem se asi
učil slova vyslovovat i milovat. Těžko šlo
konverzovat, ale mlčel jsem s nimi. 

Dovedu domyslet, jakou vzácností mu-
sela být ve starověku a středověku ručně
psaná kniha. Chválím proto vynález knih-
tisku, jinak bych nebyl měl v dětství (a asi
ani v dospělosti) knihu žádnou. Poněkud
jsem dezorientován skutečností, že se dnes
knihami - neknihami může listovat na in-

ternetu. Ta slova neumím vzít do prstů.
Dovedou se však sama obracet a posu-
nout, což jsem dříve dělal sám. Mám tedy
naději, že internet význam knihy rozšíří
a posune ještě někam dále. Ale nechci
věřit, že ji vyřadí ze života a pohodí někam
na smetiště. Chci věřit v nesmrtelnost a ne-
nahraditelnost knihy, i když vím, že se ně-
kdy narodila jako já, žila radostně i smut-
ně, jako já, ale, doufám, nezemře, na rozdíl
ode mne. 

Celý život jsem knihy bral s úctou do
rukou. Měl jsem je rád a nikdy mi neublí-
žily. Byly ke mně hodnější než někteří lidé.
Proto si je připomínám i v tomto krásném
a poetickém čase vánočním. Určitě zase
letos nějakou dostanu. Mám hodné děti
a mají rády knihy stejně jako já. To ode
mne s překvapivou pokorou přejaly, ač je
známo, že děti jdou často opačnými život-
ními cestami. 

Jen lituji, že já sám už dnes neumím brát
slova knih jako v dětství, tedy jako slova
života. Třídím si je na slova krásná a oškli-
vá, pravdivá a lživá, upřímná a lstivá, mou-
drá a prázdná, citově vroucí a bezcitná,
barevná a bezbarvá, radostná a bolestná,
mířící k životu i k smrti - pitvám je jako
lékař lidské tělo a zase objevuji jako nové
světy, a tak se snažím zapomínat na všech-
ny ty zvraty a propasti, usedám k čistému
papíru a tvořím si svůj svět ze spontaneity
písmen, slov, vět, myšlenek, pocitů, citů,
filozofických reflexí a vzpomínek a zdevas-
tován sám sebou beru knihu zase pokorně
do rukou a začtu se do světa slov, která ke
mně promlouvají i o vánoční pohodě.

Vánoční pohoda je tady, ale zase končí
jeden rok. Nekončí však kniha. A protože
můj život byl spojen během let i s knihou,
končím i já, ale nekončím. A...
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Plzeňský uličník
koterovská na souvrati

raisova úslavská
krajní žlutická

vlastina ořechová
šeříková výtuň

nad úslavou americká
lábkova školní

u borského parku waltrova
budilova u jam

kolmá doubrava
u stadionu ruská

u školky náměstí míru
na celchu jiráskovo náměstí

na výsluní náměstí republiky
klášterní kardinála berana
plynární politických vězňů

bory 1. máje
bory po skalinách

Pojď
Pojď, rozdělíme si zázraky

Já si vezmu pstruhy
a ty jabloně

Ještě spáváš u Volyňky?
Anebo s Volyňkou?

Tam, kde těhotná jabloň
zdávala se ti zdáti

Pouta
Pouta na zápěstí
v hranatém klidu

Železo si hledá skrýš
v podsvětí žeber

si bere kost
živenou mramorem

A tobě
javanské perly
kapou po tváři

do oblého ticha

Josef Hrubý
Pojď,

rozdělímesi

zázraky
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* * *
Bylo slyšet

jak se tře tma
o sklo oken

a vůně kopru se rozléhala
v bezvětří noci

Štěkot loveckých psů
Pod lesem křičel kluk:

Mne nedostanete!
Za vsí

les
jak rozevřená heligonka

Minimální báseň
Kyselá jablka
Včely na úletu

Růže se usmívá
jako kojenec

Ty oči
To není fér

Mám dvě dcery
a dva sny

Hledíš romanticky:
Obráceně

Róza
Smutno je mi
rezavý hřebík

rezavé kvarnerky
Rusovlasá tramvaj

na konečné
jako ty na konečné
v zemi brabantské

kde pršelo
a už nepřestalo

Den
Ráno

Chce mi zastavit srdce
Poledne

Je prostřeno na východ i západ
Noc Složitá noc

Už nikdy nebude snadnější
Pravila: Ty můj pisálku

Zrovna teď vyprávěj ty šerednosti

Zkrat
Rozevře se paměť

i nepaměť
Epika?
Příběh?

Jsou mrtvé
a ty také umíráš

Patos?
On je

Ale nikdo ho neumí
Otevře se paměť

i nepaměť
A otékají
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Na agoře korintské tekla řeka slov.
Íáson přesvědčoval Médeu, že ne, že je-

jich láska je věčná jako strom, jemuž sice
ubývá listí, ale zato kořeny mohutně sílí.
Až dosáhnou pólů, obejmou se jako bratr
a sestra.

To bylo na pováženou. Jakmile muž poč-
ne přísahati na lásku, jako by přísahal na
tekoucí vodu. Jakmile počne přísahati na
ten ubohý plamínek, o němž nikdy nevíme,
zbude-li ještě k ránu, je zle. Je třeba myslet
na odplatu. Médea tudíž raději poslala
Glauké dary: nádherný diadém, nádherný
šat.

Glauké se tiše radovala.
Glauké se hlasitě radovala, všichni to

dosvědčí. I její otec král Kreont se radoval.
Hovořil hlasitěji než jindy a pyšněji než
jindy. Zlato v jeho rukou se více lesklo.
Obracel mezi prsty minci, kterou právě 
vydal. Byla to mince dobrá, co nevidět
ponese mladé, čekají se velké události.

V Korinthu tkali koberce krásnější než
kdykoli předtím. Pokryjí jimi cestu, až
půjde svatební průvod. Po agoře tekly ús-
měvy, v Apollónově chrámu se vršily vzác-
né dary, zpěvákům vysychalo v hrdle od
samých ód. Slunce oblévalo sloupy slav-
nostní září - také ono se připravovalo na tu
slávu.

Ošatky byly plné rozinek, které se budou

rozhazovat dětem, až Íáson a Glauké se
odeberou v lože.

Diogenés na okraji města, probuzen
alkoholem, opustil svoji pithoi, aby si pro-
táhl kosti. Posléze, vida, že je poslední ne-
radostný v tom veselém městě, vyhledal
lampu s olejem olivovým, rozsvítil a vydal
se v pravé poledne hledati spravedlivého.

Pravda, v posledních dnech se několi-
krát podivně zachvěla země. Několik slou-
pů chrámových padlo, ale diolkos stále
dobře vrzal pod náklady, vozkové křičeli
a svištěly biče.

Od přístavu Lechion stoupalo procesí za
procesím, kolem vřeštěli satyrové, kteří tu
odedávna byli domovem. Afrodita si za-
vázala sandál a sebrala z keře myrtového
dar, který tu zanechali poutníci. Studánka
Peirené na hoře Akrokorinthos už dávno
neměla tak stříbrnou vodu jako dnes.

Od přístavu Kanchreos se řadili pištci
a tanečnice a plačky. Neboť obého je v ži-
votě Korinthu zapotřebí.

Pár starců na agoře sice remcalo proti
neustálým novotám, stále nazývali své
město po starodávnu Efýros, ale nikdo je
nebral vážně. Všichni už říkali Korinthos
a říkali to s pýchou. A říkali Akrokorinthos
a říkali to s touhou. Tisíc chrámových kně-
žek tam, na vrcholu temné hory, strážící
město, rozdávalo den za dnem, hodinu za

ErbováKarla

Médea
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hodinou svou lásku.
Íáson spal klidně. Jeho sny byly křehké.

Jeho sny byly malované jako krátery, v nichž
už se mísilo víno pro svatební den. Nosil se
jako kohoutek, hrdý na svoji chytrost, na
svoje kupecké počty. Na budoucnost, kte-
rou už málem nosil za opaskem. Byl upří-
mně přesvědčen, že i bohové jsou podob-
ného názoru a že schvalují ten skvělý ná-
pad: požádal krále korinthského o jeho
spanilou dceru. O jeho skvostnou dceru,
za jejíž něžnou křivkou zad se rýsoval bo-
hatý přístav plný cizinců, výstavné město,
slavný trh. Královský trůn.

Íásonovi dělalo radost, jak chytře si po-
radil se svou touhou po moci. Nějak mu
ani nepřipadlo, že Médea a synové s ním
počítají. Nebyl zvyklý s někým počítat,
pokud měl jiné plány. Kolchida už byla
málem zapomenuta. Prý tam byly i jakési
sliby… ostatně, vždyť je přece splnil. Při-
vezl Médeu i děti s sebou. A Íáson je přece
ostřílený chlapík, který ví, že milostné sliby
platí pouze do rána.

Královská dcera Glauké šla a táhla za 
sebou všechny vůně moří, všechny vůně
ostrovů a křehkých oblaků, všechny ne-
dočkavé oči mužů a nenávistné jazyky žen.
Taky důstojnost za sebou vláčela - bylo to,
pravda, trochu směšné, neboť, ač se pře-
velice snažila, co chvíli o ni nepatrně klo-
pýtla. Škobrtla. Jen tak na lístku růže pod-
klouzla.

Jen cvičené oko poznalo, že se necítí
dvakrát jistě. Že kolísá, že má z něčeho 
strach.

Měla.
Ve dne v noci, za slunečního žáru i za

hluboké tmy, ze stříbrného listí eukalyptů
i z bohatě zdobených vlysů chrámových na
ni hleděly pátravé černé oči, které uměly

číst i pozpátku. A přečetly si dozajista
všechno.

Poznaly na její nádherné mladé pleti li-
chotivá slova Íásonova, na jejích jemně se
chvějících prstech nenasytné Íásonovy
stisky. Rozeznaly v jejích krocích bezpečně
jistotu dobyté pevnosti, která je tomu ráda.

Byla tomu ráda.
Médea tudíž věděla své a poslala raději

dary.
Diadém sevřel Glaukinu hlavu, svatební

šat se vzňal. Křičela nevinná Glauké, neb
nevěděla proč. Křičela, rvalo to oblohu na
cáry. Otec Kreont k ní vyděšeně přispě-
chal, aby jí pomohl, ale jed z jejího šatu
pronikl i do jeho těla a oba v mukách za-
hynuli.

Íáson už věděl proč a věděl také odkud.
Na pokraji města, tam, kde za několik

staletí vybudují ódeion, kde apoštol Pavel
s poněkud nahořklým úsměvem bude ká-
rat tu chamtivost, tu vlažnost, tu smilstvo,
tu bezbežnost korinthských, šílená Médea
počítala kostečky svých ubitých synů: „Na,
vezmi si, Íásone, podíl. Jsou tvoje, zrádče.
Já už vymazala stopy tvých rukou na svém
těle. Ale nikterak nešlo vymýt semeno,
z něhož nám vzešli synové. Nebylo volby.
Tady je máš, Íásone, tady je vracím. Zrád-
né semeno zrádného muže. Sebe předá-
vám fúriím, hodinám zlým, zoufalým 
dnům, bezesným nocím. Tebe odevzdávám
tvé lodi Argó. Už ji vytáhli na břeh. Už ji
obrátili dnem vzhůru, slunce se po ní
prochází. Už čeká na tvůj unavený spánek,
aby se zřítila na tvoji proradnou hlavu. Na,
vezmi si, Íásone, ovoce svého…“

A nad Korinthem pluly toho dne bouř-
livé mraky, které připomínaly divoké koně,
hledající jakýkoli konec běd, jakýkoli ko-
nec zoufalství, jakýkoli konec světa - je-li…
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Na Vánoce mi nikdo nesmí sahat. Mám
je v sobě uložené jako krabičku první i po-
slední pomoci. Jsou mnou prorostlé, jako
prorůstají žilky stříbrné rudy hlušinou. Mi-
luji jejich vůni víc než všechny své první
lásky. Ty jenom mátly, rozplakávaly a utrá-
penou mě opouštěly. Vůně Vánoc ve mně
naopak rok od roku bytní a houstne a to je
právě hustý!

Stačí tak málo a mám zase promočené
tlusté tepláky s laclem a sníh až nad hlavu
a v kapse zmrzlé čokoládové figurky a kus

mandarinky. Stačí tak málo a zase stojím
na špičkách, abych nakoukla ledovým
vzorkem skla v horní části dveří do obývá-
ku, který už možná právě teď propustil svý-
mi zdmi všechny divy, co si doposud pod
vrstvami sněhových oblaků a za miskou
blankytu schovávalo nebe. A blankyt se
mění v kobalt a ultramarín a indigo a po-
zvolna pročernává nekonečností vesmíru.
Zapalují se první jiskry hvězd, všechno je
tak důvěrné, blízké, milé, plné jistoty.
Strach tady nikdy nebyl. Slavnost začíná.

Dana
Raunerová

Vánoce
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Ještě chvíli bude poprskávat olej pod bílým
masem kapra Pepy, zahaleného do zlata
strouhanky jako svatá relikvie. Ještě mu-
sím nablýskat poslední panenské jablíčko,
ještě se schovají zástěry a promaštěné
utěrky a může nastoupit kouzlo.

Stromeček pro panenky ze smrkové
větvičky je nazdobený. Pralinky, nugáty,
kokosové špičky v čokoládě dostaly taky
své postýlky v růžovém a bílém hedváb-
ném papíru a očekávají napjatě, jaká barva
staniolové slávy je korunuje na posly boží -
andělíčky s roztřepenými křídly. Motají se
mezi polštářky babiččiných tlapek puntí-
kovaných penízky roků. Jsou to stejné
ruce, které perou prádlo v kotli s vroucí
vodou ve sklepě plném mydlin, jablek,
mrkve a brambor. Ve sklepě, kde táta, teď
vím, že se sevřeným srdcem, vykonával or-
tel smrti na kaprech, slepicích, kachnách -
kačenkách bílých. Jeli jsme si pro ně bledě-
modrou oktávií ke strýci Jendovi. Se ses-
trou je pak cestou hladily, litovaly, milo-
valy, oplakaly a nazítří snědly se stejným
citem a láskou. Byly božské, protože vařit
bylo pro babičku posláním od Boha.

Zahrádka - pokladnice, šperkovnice
plná zeleniny - hrášků, zelených perel ku-
latých a sladkých, černé perly, rudé graná-
ty a jantary rybízů, skvostné krajkoví fa-
zolí, které ve své hře na prales předčily
v očích dítěte liány a orchideje. Jahody se
růžovým pásem své vůně spojily s duhou
i s červánky a těžkými hlavami svých plodů
vytlačují důlky do kypré půdy. Ta si je la-
kotně pojistila desítkami svorek z tělíček
háďátek. Už aby byly zase zpátky v jejím
náručí! - Tady v tom vydřeném ráji byl pra-
men našeho štěstí. Odtud se koše plodů
včas vymaněné z klína ornice odnášely do
sklepa, na půdu, do spíže a jejich pohyb

směrem na plotnu a na stůl, řízený ženami,
tvořil svítící oblouk síly a energie.

Jsou Vánoce, na plátech kamínek se pod
hrncem potí naříznuté jedlé kaštany,
v troubě se pečou půl- i čtvrtměsíčky dýně
a všechno hlídá kytkovaná zástěra a sta-
rostlivé ruce, co umí také „chytat blešky“
ve vlasech, až to cvakne - nehet o nehet.

Jsou Vánoce. Je to bolestně něžný pocit,
nedrásá, ale hladí dušičku, co je naměkko
láskou k životu. Až k slzám, až ke vzlykům,
až ke šťastnému nářku. V hrudi se ta vá-
noční koule rozpíná, až to bolí a hřeje
zároveň.

Miluji Vánoce a brečím dojetím i v červ-
nu, když zaslechnu cinknutí zvonku luční-
ho. Jako kdybych už teď měla zmrzlé palce
u nohou a rozehřívala si je ve vychládající
troubě s pekáčem božsky zlaté pečínky ne-
bo stejně zlatých jablek s máslem v důlku po
ohryzku, nohy v lavoru s horkou vodou, vá-
nočka a dort s celými půlkami ořechů
a mandlí, lavina šlehačky, studená ryba od
večera. Všechny vrstvy tepláků promočené
až na zadek syčí a pouští blafance páry, jak
je tisknu na rozhicované kachláky v obývá-
ku a stromek neskonale jemně pobleskuje.

Miluji něžně a hluboce ty vzpomínky
i vize provoněné vanilkou, smolou, jehli-
čím, těstem na rohlíčky, zelnou polévkou
s houbami a rozvařenými sušenými švest-
kami. Miluji to ovzduší přeplněné perout-
kami hus i andělů, labutěnkami vloček,
cudnými třpyty v očích neviňátek, slziček
v nich i na jejich žhnoucích tvářičkách.

Miluji ten žár dětských srdíček plný na-
děje ve spravedlnost a touhy po zázraku.

Miluji Vánoce pro připomínku toho, že
naděje nesmí vyprchat do prázdna.

Miluji Vánoce, i když trochu bolí. Miluji
Vánoce, miluji vás!
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Procházka se slunečnicí
Jdu s Tebou

Jdeš se mnou
slunečnice

Jsi moje
zrcadlo lásky

držím Tě pevně
něžně
svítíš

po mém boku
vůní na tisíce

na procházce s Tebou
slunečnice...

Ulicemi
cestami

cestičkami
vedu si Tě

svými hroby
Vadneš

v úpalu hodin
zastavím se

dám Ti napít
ve fontáně živé vody

Půjdeme dál
sněží...

Jdeš se mnou
slunečnice

na procházce
mých dnů

Jsi moje
Miluji Tě
říkám Ti

„mé sluničko“
Chodíme spolu

šedí života
Usmíváš se

raduji se
že jsi

slunečnice
moje

slunečnice

Slunečnice
Slunečnice

proč jsi žlutá??
Můžeš se stát
třeba modrá
jako nebe...

„To mne zebe.“
Červená, bílá

fialová
proměníš se
zcela nová...

„Jenom žlutá
ráno svítá
slunce září

radost v tváři
nikomu to

nepřekáží,“
odpovídá slunečnice.

„Neznáš život,
neptej se mne,

neptej více,“
usmívá se

slunečnice.
Vidíš slunce?
Svítá, svítá,
proto žlutá,

proto žlutá...

Hana Gerzanicová

Básněoslunečnici
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část I:

Skály
stromy zavedly spáče

do šera tišin

kde svědomí
nevydá nic než

trní a hloží

skály tonoucí v lese
pohozená těla titánů

ticho věnčí jen
repetice kukaček

a občasné
vyjeknutí

ze sna

nehlučí, nehodují
kámen

na prstě Prométheově
do lože tlačí

slavnostní tabule
vymetena

nenechavými ptáky

z hostiny zbylo jen
na pár drobtů

plevele

část II:

Kameny
hrady navršené

z údů titánů
pobitých

svlečených z kůže
bleskem zabitých

nikdo se neohlédne
věštit nebezpečí

kolem jen
divočáci lodí

část III:

Vzpoura
láva zatuhla
že ani slunce
nepohne s ní

v nehybné křeči
pod zemí skřípe

milostné příběhy
plení

titáni spí
Hypnos vloupal se

pod obočí

Luboš VinšZátopa lesů
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část IV:

Borovice
když chaos

semkl se jak vlna
kol jediné bašty pokoje

okovy tíže
okovy duší

nebesa hřměla
hory se chvěly

hrdlem stoupal žhavý křik
hrozilo že pohltí sám sebe

zpečetí
pochybný úlet

uskutečnění

pak náhle
propast hlubin vyhasla

a namísto bublin
ukázalo se temeno lesa

vzpřímeně stojí krasavice
žhnoucí pokojným duchem

hutě červánků
odlily pevná pouta

zbylí titáni
uléhají do trávy

není již
proti čemu bojovat

nechají se
objímat mechem

část V:

Udivená zvířata
snad nejvíce se
proměnám diví

zvířata

natlačená do obor
a deštných pralesů

natěsnána v kotcích

dušičky bledé
proměněné

v žráče

stále si uchovávají
paměť volnosti

a venku
ve světě

hranic a plotů

bosá zvěř
polekaně větří

zdali se přece jenom
neukáže dítě

avšak kdepak je mu konec
snad spí ukryto milosrdným

kapradím

snad někde
po kopcích

lítá

ale ne, u trati sedí
rty zdobí růženec

má mne ráda
nemá mne ráda

v jedné ruce kopretinu
v druhé akátové trní

osud



Poezie 15

když kopretina došla
shledalo tento svět

smíření
naprosto lichým

ale trvá dál

část VI:

Ctitelé slunce
ale co až

poslední ctitel slunce
urazí zbytek cesty

a vesmír
přestane se svojí hrou?

šamani
propustí bědná těla

a svět zůstane zatoulán
v paměti

než se i ta ztratí

část VII:

Hladový orel
procházím se

kolem rybníka
vzhůru jak na střelnici

katapulty divokých kačen

trapiči
po nich

kulkou lísknou

a nad nimi
hladový orel

krouží

ve spárech
jediné přání

nesmrtelných titánů
déšť

část VIII:

Probuzení
k čemu to neustálé
podbízení se nicotě

hledání
bloudění v bludištích

zavržení
a zase nová naděje

k čemu probouzení
má-li se to všechno

znovu opakovat

titáni spí
a třeba se jim jen stýská
po mocných otřesech těl

vydají se na pochod
prolomit bránu

vpustit
stojaté vody věčnosti
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Prolog

Milý pane Čechuro,
Kdypak přejdem na euro?

Kdyže, kdypak asi
začnem škudlit asy?

Kdy pivo bude za bůro,
milý pane Čechuro?

1. pád kdo co

Žil byl páně Čechura
fuk mu byl stát Hondura...
sss... syčel shůry pohrdání.

„Hondu,“ zvolal - „kéž mám na ni!“

2. pád koho čeho

Radu Čecha Čechury
neradno brát na túry.

Bez mapy vás pošle skvěle
rovnou přímo do ciziny

3. pád komu čemu

Zalichotit Čechurovi
nemusíš jen svými slovy.
Kup mu vína dvoječku,

potěší tě trošičku.

4. pád koho co

Máme v Plzni Čechuru,
vizáž má jak kočkodan,
je to malé hezké zvíře,

verše k sobě něžně víže.

5. pádem  oslovujeme

Milý padre Čechuro,
chcete hondu enduro?

Přijďte presto k penězům,
udělejte na nás zzzzum.

6. pád o kom o čem

Slyšel jsi o Čechurovi?
Že nemluvím vážně? Kdo ví.

Zavrzal by klouby kdyby
chodil chytat k řece ryby.

7. pád s kým s čím

Jdi někam s tím Čechurou,
tam - či do tam s lasturou...

Je to fakt už na úraz
slyšet to tvé: Čechura.

Epilog

Trochu jsem ho sklonil,
až nám dospěl k pádu.
To jsem pěkně zkonil!

Teď mi pošle kanonádu!

psáno v Den prevence sebevražd

Milan Šedivý

Jak vypadá Milan Čechura

zezadu,
když seskloní
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Jedna z mých vzpomínek ušmouraných
tiskařskou černí má kořeny - věřte nebo
nevěřte - ve vzdálené Heladě, srozumitelně-
ji v Řecku. Ve vesničce Glikoneri v prefek-
tuře Kastoriá (hornaté severozápadní He-
ladě) se manželům Tsironisovým - česky
psáno Cironisovým - mimo tří dcer a dal-
ších dvou synů narodil i chlapec, kterému
dali jméno Petros. Bylo to 12. července 1936.
Důchodcovského věku se ten synek dožil
v Čechách a nyní žije v Rokycanech. Setkal
jsem se s ním někdy v 60. letech minulého
století, ale naše přátelství vyrostlo až v le-
tech sedmdesátých na rohu tehdy Moskev-
ské a Resslovy ulice v Plzni. Tam mělo své
sídlo Západočeské nakladatelství. Sedával
jsem tam nad rukopisy spisovatelů, růz-
ných psavců i neumělů.

Jednoho chmurného dne patrně roku
1975 jsem cestou do práce zmokl, a když
jsem ve studené kanceláři vysvlékl mokrý
kabát, našel jsem na svém stole štůček po-
psaného papíru - rukopis. Byl bez titulního
listu s názvem díla a jménem autora. To ten
den nádherně začíná! Protivné ráno! po-
myslel jsem si. Mé mrzuté přemýšlení pře-
rušil příchod ředitele do kamrlíkové pra-
covny. Ukázal na hromádku papírů a struč-
ně nařizoval: „Podívej se na to, oprav chy-
by, je jich dost. Přijdu za hodinu.“ Zadržel
jsem ředitele otázkou: „Kdo to napsal a ja-
kej to bude mít titul?“ Odpověď byla struč-

ná: „Bude se to jmenovat jinak, než chtěl
autor. Až se vrátím, dáme to dohromady.“

Zvědavost mi nedala, abych rukopis od-
strčil stranou. Předmluvu jsem nečetl, až
na třetím listu mě pod titulkem Hlavní oso-
by zaujala nezvyklá jména. Zatraceně, snad
to není divadelní hra? Zbytečně jsem se vy-
lekal. Četl jsem: JÁ, Lakis, od svého zrození
však pojmenovaný Dimokratis, kdysi ob-
čan vesnice Kastanie… Lefteris, můj mlad-
ší bratr, který je všude, kde se něco děje…
Aris, starší bratr. Nynější bydliště Indický
oceán, cisternová loď Korintos…

Tohle bude zřejmě z Řecka, ale kdo je au-
torem? Obrátil jsem list a tam potvrdil mé
dohady titulek Pod helénským sluncem.
Začal jsem číst první kapitolu a lehce jsem
zjistil podle chyb ve skloňování podstat-
ných jmen a čárek nad samohláskami, že
autor je skutečně řeckého původu a bude
to patrně ten junák, který žije v Rokyca-
nech a pracuje v archivu. Psal drobné
i větší články do novin, na dřívějším pra-
covišti jsem je upravoval pro tisk. Můj do-
had potvrdil ředitel, když se vrátil do nakla-
datelství a přinesl rozhodnutí: „Bude se to
jmenovat Děti Helady a autorem je Petros
Cironis.“

Tak vida, uhodl jsem, že to napsal ten
archivář. Jenom jestli jeho dětská historie
není suchopárné čtení. Začal jsem to bez
otálení zkoumat. Oči se mi zachytily na

Helén
- český literát

Josef Brand
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podstatné jméno láska na sloveso laská. Je
to legrační, ale pod vlivem jeho mateřštiny
neváhám napsat legráčni. 

Přítel Petros mne určitě nezatratí, když
prozrazuji, v čem podléhá záludnostem
českého jazyka. Mohu citovat jeho slova:
„Jsem Helén a tuto knihu jsem jako Helén
napsal česky. Dá rozum, že každý čtenář
bude zvědavý, jak se mi povedlo vypořádat
se i s češtinou. I kdyby to mé vyprávění bylo
k ničemu, věřím, že český čtenář bude urči-
tě zvědav, jak asi může psát cizinec, a to
zrovna Helén, verše nebo prózu v češtině.“

Při přípravě rukopisu k vydání vzniklo
mé přátelství s tmavovlasým Řekem, byst-
rým a vzdělaným filosofem jiskrných očí,
posmutnělé i usměvavé tváře, tvrdě spra-
vedlivým a poctivým člověkem. Byl pro
mne zajímavý, ba obdivuhodný, jak rychle
a láskyplně si osvojil češtinu a ze své boha-
té slovní zásoby vhodně užívá nevšední vý-
razy i lidová úsloví. Zdobil jimi svou řeč
i psané výtvory. Dokázal probouzet city
čtenářů, jejich představivost i odhodlání
k činu.

Rukopis byl zakrátko připraven pro vim-
perskou tiskárnu a nakladatelství muselo
rozhodnout, v jakém nákladu bude kniha
vytištěna. Stanovilo tři tisíce šest set výtis-
ků. Pokladna nakladatelství v té době neby-
la bohatá. Ale kniha byla brzy rozprodána.
Zájem Čechů a v Čechách žijících řeckých
emigrantů se nepodařilo uspokojit. Archi-
vář - historik uspěl i jako literát.

Cironisova novela není jen pohledem na
drobné dětské epizody, klukovské rošťárny
a kratochvíle. Všechny kluky ve vesničce
Kastania, co spolu mluví, připraví následu-
jící tragické události o jejich smavý a bez-
starostný život. Dětský svět je vydán všanc
zkouškám válečné tragédie. Novela nám
dovolila aspoň trochu pochopit strasti
a naděje tisíců řeckých dětí.

jméně vyprávěče: „Tak já jsem Lakis, jinak
zvaný turčín, uličník, kluk špatná, nezdár-
ný hoch, osel i jinak. Nikdo nevěří, že ze
mne někdy něco bude…“

Tohle klučisko nechává autor vyprávět
o kamarádech, o sourozencích, rodičích
a vesničanech i - zvířatech. Jde mu to dobře.
Dětské vyjadřování je barvité a pro českého
čtenáře zajímavé tím, že kluci, co spolu
mluví, žijí v jiném prostředí, než obklopuje
nás. Ponenáhlu se ovšem do toho rošťác-
kého světa protlačují těžkosti i strasti živo-
ta dospělých a dokonce i krutá občanská
válka. Obyvatelé horské oblasti severozá-
padní Helady před ní museli prchat do
ciziny. Děti opouštěly své domovy už na
jaře roku 1948. Část dětských uprchlíků se
dostala i na území Československa, našla
tu své nové domovy v různých útulcích. 

K jejich dětství se vracel ve vzpomínkách
náš autor. Byl také jedním z nich, prošel
několik domovů helénských dětí a také
českých škol. Po Nerudově gymnáziu ab-
solvoval i Filozofickou fakultu Univerzity
Karlovy. Své vzpomínání ztvárnil jako no-
velu. Psal česky a své dílko poslal do literár-
ní soutěže, kterou vyhlásilo Západočeské
nakladatelství. Uspěl, dostal třetí cenu a je-
ho novela byla určena k vydání. Měl jsem ji
před sebou a musel v ní opravovat drobné
prohřešky na českém jazyku. Nebyla to
otravná práce. Vždyť autor zná základní
požadavky české mluvnice, vyjmenovaná
slova, umí skloňovat podstatná jména, ča-
sovat slovesa - inu všechno, co ho naučila
škola. Jenomže všechny ty školy nemohly
z jeho mysli a citu vymazat vliv rodného
jazyka. Proto se mu pletly mluvnické rody
u podstatných jmen i u zájmen vztažných.
Čárky nad souhláskami mají asi v Řecku
jiné poslání než v Čechách. Kladou důraz
na slabiku, čeština hlásku prodlužuje. Pro-
to se příteli vlivem jeho jazyka proměnilo
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rické a filosofické představy (Bohové a lidé,
O moudrosti a kráse aj.). A zbyl mu také
čas na sbírku Útěk z ráje a jiné povídky. Je
těžko uvěřit, že Helén píše česky i básně.
Vydal je stejně jako zmíněné povídky v roce
2001 vlastním nákladem pod titulkem Vě-
tévka veršů… Verše o cizině a lásce může
čtenář číst v řečtině i v češtině.

Věru není těžké pochopit, co vede Petro-
se Cironise k poezii i barvité a posilující
próze. Literatura je věčně nedokončenou
sochou. Neustále promlouvá, neustále vy-
jadřuje myšlenky a vykresluje tři velké di-
menze - minulost, přítomnost a budouc-
nost, s nimiž se utkává každý autor. K his-
torii i beletrii utíká, protože nechce a ne-
může na minulost zapomenout. Knížkou
Děti Helady a jejím pokračováním Cizinci
bez pasů pokládá na hroby všech helén-
ských obětí boje proti fašismu i občanské
války svou vzpomínku jako trvalou žalobu
na všechny ty, kteří spáchali zločin na
helénském národu. Téměř milion řeckých
padlých a zemřelých z let 1941-1949 si tuto
vzpomínku zaslouží. A je třeba ji podnes
připomínat ostatnímu světu jako jeho špat-
né svědomí.

Petros Cironis

Epilog

Po dni noc zase nastane,
po noci se vrátí dnové,

po smutku slunce vysvitne
a trápení přijde nové.

Světlo a stín se střídají,
radost se žalostí.

Nekonečná píseň je
a nekonečný žal.

Cizinče, odlož pero své
a zavři bránu

Úspěch nevelkého literárního díla přiměl
Petrose Cironise, aby popsal další osudy
dospívajících utečenců v zemi, která jim
nabídla nový domov. Uvažoval o tom dříve,
ale nepostačil svou práci dokončit, aby byla
součástí novely, kterou musel v termínu
poslat do literární soutěže. Vytáhl proto od-
ložené rukopisy ze šuplíků a dílo vydal pod
názvem Cizinci bez pasů vlastním nákla-
dem ve dvou sešitech. Škoda, že jeho lite-
rární práce se nedočkala uceleného vydání.

Problémem emigrace helénských dětí
a jejich osudy se přítel Cironis zabýval také
jako historik. Za vydatné pomoci českých
archivářů zmapoval téměř 104 měst a ves-
nic v Československu, v kterých v letech
1948-1951 byly na krátkou nebo delší dobu
zřízeny domovy a ozdravovny, v nichž he-
lénské děti bez rodičů a příbuzných našly
svůj první oddech a klid daleko od své vlas-
ti, kde stále ještě zuřila občanská válka.
Dvoujazyčná publikace (česky a řecky) má
265 stran a vydal ji v roce 2001 Státní
okresní archiv v Rokycanech.

Aby nevznikl dojem, že Petros Cironis se
zabýval jen trudnými lety své rodné Helady
a osudy utečenců, je třeba aspoň stručně
zaznamenat i některé jeho další literární
a historické práce. Jsou to obrazy z historie
Rokycan a rokycanského okolí, zvláště pak
rozsáhlý svazek Historie města Rokycan
od 10. století do třicetileté války, publikace
Na demarkační linii (2005) a četné další
historické stati, vydávané v různých nakla-
datelstvích nebo ve Státním okresním ar-
chivu v Rokycanech aj.

Při vší archivářské práci a sepisování his-
torie našel přítel Petros chvíle pro tvorbu
různých satirických vizí (např. v knihách
Tajná zpráva o stavu lidstva v roce 2098,
Smrt přistála v Kosovu, Kronika roku šíle-
ných krav), ve kterých nechává „řádit“ své
filosofické vědomosti i své literární, histo-
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sloužené večeři. Spadne-li však shůry kus
nebe na nás, voláme: Pomoc! Pomóóóc!

Zavíráme. Za dveřmi zchoulostivělí bo-
jíme se toho venku. Třeseme se o svůj život,
o svůj majeteček. Obdivuji jedince necháva-
jící se slovy „Vždyť člověk vlastně ani všech-
ny ty krámy k životu nepotřebuje“ dveře
odemčené. Nebojí se neznáma číhajícího
venku, neboť: „Osudu přece stejně neunik-
neme.“ Tak vypadá svoboda. Ale nesmí se
to přehánět. Já mám kupříkladu raději
klamný pocit, že mohu svůj úděl nějak
ovlivnit. Má posedlost se nazývá zamykání
dveří. Představují moji jedinou obranu proti
nepochopitelnému světu.

Poslední dobou se rozmáhá móda sta-
rých domovních dveří. Ti, kdo by ještě ne-
dávno namísto původních dveří nejraději
vsadili novodobé falešnice, nyní důležitě
a s přehnanou pečlivostí odstraňují staré
nátěry.

Mám hrůzu z jednostejných dveří pane-
lákových, kdy se hledání skutečného domo-
va stává celoživotní náplní. Vždyť kdo doká-
že v naší permanentně přiblblé době zůstat
sebou? Nás, jedince, nahrazuje pro snazší
zpracovatelnost dav.

Dědičným hříchem vyobrazeným na
chrámových dveřích se nemyslí ona důvěr-
ná chvilka, kdy blízkost stává se samojedi-
ným bodem. Dědíme neschopnost přesahu,
lehkomyslnost, se kterou zaboucháváme
dveře průvanu shůry. Vědomé opouštění če-
hosi prapůvodního, pro co se židovští rabíni
ani neodvažovali nalézt jména. Radostně
konzumujeme, pachtíme se neznámo kam.
Necháváme se pohodlně odlidšťovat.

Dveře
Dveře, jak obyčejná věc. Většinou si jich

nevšímáme, procházíme životem planě.
Vyhovuje nám klouzání po povrchu, netře-
ba nám zahledění. A přitom se dveřmi
vchází dovnitř, vychází ven. Dveřmi peláší
školáci na první rande a vracejí se dospělí.
Dveřmi štábů se králové ubírají tvořit dějiny
vracejíce se nezřídka opěšalí a bez králov-
ství. Dveře salonů, jednacích sálů, ale i do-
cela obyčejných kaváren či restaurací po-
dobny hejnu husí máchají křídly. Ve zvláště
vypjatých situacích máchají o to usilovněji,
jak se snaží zachránit svět. Avšak od té do-
by, co se pod tvrdohlavou makovicí zablesk-
lo něco, co zpětně nazýváme myšlenkou,
není světu pomoci.

Jedny dveře prosvětlovaly barevnými
sklíčky moje dětství. Vystoupalo se tmavým
schodištěm a pak dveřmi na pavlač. Co ta-
jemství se za nimi ukrývalo! Kolik si musel
človíček dodat odvahy, než stiskl železný
knoflík zabudovaný ve výklenku pro čísi
ruku. Krásný, starobylý dům pekáren hlou-
pě strhli a dveře i se schodištěm, kde si hrá-
valy na tmu bandy dětí, zmizely. Jaké však
bylo moje překvapení, když se po letech ob-
jevily u kamaráda ve stodole. Dostává se jim
nového nátěru a chystají se na návrat do ži-
vota. Ó, jak mne jejich zmrtvýchvstání těší!
Celý svět je plný samých dveří, praví klasik.
Střeží naše milované soukromí. Necháváme
živelné pohromy, tragedie, války profrčet
televizní obrazovkou. Dějí se viditelně stej-
ně jen pro ukrácení naší kratochvíle, aby-
chom pak mohli vyřknout ono osudné:
Och, achich, ochich! a dál se věnovat za-

Dveře - Kniha
Luboš Vinš
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Kniha
Povídáme si o obyčejných věcech. Knihu

však za obyčejnou věc nepovažuji. Nazval
bych ji esencí člověčenství. Jedním z nejdů-
ležitějších činů lidského ducha. Skrze ni lze
skrytým příběhům vdechnout život. Obrazí
člověka, který ji píše, její řádky respektují
stupně času, ale také mnohem více. Kniha
je záležitostí duchovní. Nikdo neví, kde se
vlastně berou ta slova, věty, příběhy. Nemů-
žeme zcela zodpovědně tvrdit, že jsme si je
vymysleli. Prostě odkudsi přicházejí a my,
zapisovači, můžeme již existující tvar jen
více či méně pokazit. Zdá se, že samotný
proces psaní disponuje svébytnou inteligen-
cí, která oživuje paměť neznáma, vizím dá-
vá směr a fakt používá k vykouzlení nečeka-
ných souvislostí. Vztahuje se kamsi mimo
námi vnímanou realitu. Popisuje svůj vlast-
ní život. Něco, co se skutečně v okamžiku
spojení odehrává. Vstoupíme-li vyprávěním
do příběhu, on se děje. Vrhneme-li na papír
trosečníka báseň, ožije a počne do našeho
nitra bolestně vytesávat neznámou podo-
biznu. Kniha tedy není ledajakým před-
mětem nebo věcí. Kniha je téměř svátostí!

Naše skutečnost má dvojí tvář a co ji
obklopuje, má též dvě tváře. Tak i kniha,
která čerpá z tajuplných vod imaginace. A je
to v pořádku. Ať v dobrém či zlém, třináctá
komnata nikdy nezůstává uzavřena.

Vycházeje z toho, že slovo má větší moc
než násilí a zbraně, kniha pro mne zůstane
jedním z nejcennějších statků, které člověk
může vlastnit. I v dnešní době elektronic-
kých médií poskytuje kniha čtenáři nesko-
nalý, ničím nepřekonatelný požitek. Daleko
hlubší než šálivá hra elektronů. Stále platí,
že kdo nečte, ustrnul za kulturou naší doby.
Dobrá kniha se může stát tím, co převáží
vážky osudu na správnou stranu.

Knihy přinášejí do života svátek. Knihu
slavnostně nesu domů, ve sváteční náladě ji

otevírám, s rozechvěním listuji a čtu. Nikdy
se mi nedostávalo dost peněz, abych si kou-
pil všechny knihy, které bych chtěl. Nikdy
jsem neměl dost času, abych přečetl všech-
ny knihy, po kterých mé srdce touží. Tímto
je zdravím, mávám jim a se všemi se těším
jednou na shledanou!

Mohu říci, že téměř od prvního okamži-
ku, kdy vezmu knihu do ruky, ji znám.
A stejně tak ona. Buď se odvrací, anebo
podává pomocnou ruku.

Byly doby, kdy pro mne čtení představo-
valo čin závažnější než sám život. Kniha dá-
vala jedinou šanci, jak se dostat za hranice
debilní reality. Nechtěnou přítomnost za-
stiňovaly osudy postav mých knih, kterými
žila horoucí touha po světle. A tak se mi po-
dařilo přečkat do dnešních dnů.

Knihy lze dělit na dobré a špatné. Nijak
bych nad tím nezoufal. Po špatném člověku
zbudou jeho zlé skutky. Ten dobrý posune
Sisyfův kámen zase o kus dál, a ač dějinami
nepovšimnut, zůstane vězet jako drahokam
v osnově věků. Tak i dobrá kniha.

Knihy mne provázejí odmalička. Jako
dítě nedosáhl jsem v naší knihovně na po-
hádky, a tak se obětí mé čtenářské vášně
stal Jirásek. Pohádky přišly na řadu později.
Možná ne tisíce, ale snad desetitisíce knih
spolykala doposud moje nenasytná
čtenářská touha. Nelituji toho. Čas strávený
před zrcadlem knihy přinesl mi mnohem
více než kupříkladu televize. Obklopen
tichým moudrem knih cítím se mnohdy
lépe než mezi lidmi. Kniha nikdy neublíží.

K mým nejoblíbenějším patří Saint-
Exupéryho Malý princ a Wernischův
Zimohrádek a poslední dobou též knihy
mýtů a hlubinné psychologie. Nelze vy-
jmenovat všechny milé knihy. Jistojistě
bych se však bez nich cítil jako žebrák!
Knihy pro mne představují pevný bod, s je-
hož pomocí lidská mysl spěje k výšinám.
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Obchodní dům vypadal jako železobeto-
nová prosklená krychle a stál na hlavní
třídě. Prodávali zde jen věci pro muže, od
tkaničky do bot až po horolezecké náčiní.
Uzavřen po skončení prodejní doby zářil
do temnoty, kordon policistů zamezoval
přístupu zvědavců. Část jich čekala, aby
zhlédla unuděně drsné kriminalisty, krev
a zraněného či mrtvého člověka, část tušila
erotickou senzaci. Noční hlídač na ob-
chůzce totiž uviděl v druhém patře nahé

Jiří Č. Ulrich

Vě
ci
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mužské tělo, rozsvítil budovu a zavolal
policii.

Dotyčný nahý muž ležel na koberci a ne-
jevil známky života. Věci, lépe řečeno zbo-
ží, ho sledovaly svýma neočima. Nafuko-
vací panna nezištně muže zahřála kyprým
tělem, hustilka na kopací míč zavedla
umělé dýchání. Muž otevřel oči a posadil
se. Pochytal ve vzduchu se vznášející otaz-
níky, takto odpověděl:

„Již jsem byl přehlcen hnusnými pohle-
dy lidí. Propichovaly mne, podsouvaly
nečestné myšlenky, nutily mě zařadit se do
fuj her o přitakání a spotřebě. Vy, věci do-
sud neprodané, jste čisté, avšak čeká vás
zotročení a ušpinění. Teď však jste mými
bratry i sestrami. Svlékl jsem se hanbou,
abyste nevěděly, že jsem také já byl otroká-
řem. A hlubokou meditací, do které jsem
upadl, jsem vás chtěl probudit.“

Nejchytřejší z věcí odpověděla neslovy,
v překladu do lidské řeči: „Rádi sloužíme
lidem moudrým, kteří si nás váží a pečují
o nás. Bohužel takových je poskrovnu. Ty
však, muži, hodláš mezi námi najít úto-
čiště?“

„Rozhovorem s vámi míním dospěti
k radě. Například vám mohu vyprávět
o vašich rodičích, o vašem zrození, neb
původ každého je jiný. Pravda bude asi
někdy bolestná, ale vy všichni jste nádher-
nější květů. Já nechci, abyste se mi oddaly,
ne, proto jsem nepřišel, jen toužím se vám
poklonit a poděkovat.“

„Díky patří tobě. Nahý ovšem nemůžeš
zde přežít ani chvíli. Přijdou zřízenci a za-
vřou tě do márnice nebo do blázince. Nech
nás jednat po našem.“

A věci se daly do chvatného díla, po-
vzneseny svým dárcovstvím, už ne coby
zboží. Ponožky se navlékly na mužovy no-

hy, trenýrky a tričko na trup. Na ně se při-
tiskly kalhoty a zapnulo sako. Na hlavě se
usadil klobouk, na nose brýle. Figurín ve
vitríně se odsunul, podal muži ruku a usta-
vil ho do manekýnské pozice.

Ať se policisté snažili sebevíc, nahého
muže nenašli. Odešli s prázdnou, ani nic
neukradli, načež nakonec rozehnali dav
čumilů.

Po nocích muž vyprávěl věcem o jejich
vzniku i o tom, jak by se k lidem měly cho-
vat, aby si přitom zachovaly vlastní duši.
Také věci mnohé mužovi sdělily a v mno-
hém ho poučily. A jak si počínaly za dnů!
Seskupovaly se umně, aby aranžéři nezjis-
tili, že jeden manekýn je zde navíc, a aby
manko v ustrojení muže nebylo objeveno.

Po týdnu muž sestoupil z vitríny a zad-
ním východem odešel z obchodního domu.
Měl báječný pocit. Spousta věcí, jež v ob-
chodním domě poznal a byla z něho odne-
sena jako zboží, ho na ulicích zdravila
a usmívala se. Vždyť žil s jejich bratry i ses-
trami. A on věděl, co ony po nocích kouzlí.
Sám zase pro své oblečení a věci pořádal
večírky, vedl s nimi dlouhé disputace. Měly
ho rády. A on brzy začal pozorovat, že lidé
na ulicích jsou nějak hodnější.

Pak chodil do obchodního domu, oble-
čen, za plného provozu, a opět setrvával ve
spojení s věcmi. Děkoval jim znovu a za-
přádal hovory. Kupodivu prodavači toho
podivína zde strpěli, vždyť obrat prodeje
vzrostl, počet reklamací výrazně poklesl,
zákazníci odcházeli spokojenější. 

Muž se poté seznámil s dívkou podobné-
ho založení, a byli spolu. Dvojité večírky!
Neboť: dál o tři bloky stál obchodní dům
s věcmi jen pro ženy. Nu což!

A svět a jeho obyvatelé se začali zlepšo-
vat z té nečekané strany. Jde to!
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Jsem dobrý člověk. Vím to o sobě,
a když už to o sobě vím, taky to o sobě ří-
kám, aby to ostatní věděli. Někdo by mohl
namítat, že skutečně dobří lidé to o sobě
neříkají, protože jsou skromní, a tudíž ne-
mají potřebu to o sobě šířit. I já oplývám
skromností, a přesto lidem o své dobrotě
dávám vědět, protože to tak prostě je,
a kdo to ještě neví nebo s tím z nevědo-
mosti nesouhlasí, toho je potřeba o této
skutečnosti přesvědčit. Jsem dobrý
a skromný člověk a už jsem na vlastní kůži
zažil spoustu důkazů, které to potvrzují.
Dělám totiž dobré věci. 

První věc, kterou jsem udělal výtečně,
bylo moje narození. Dokázal jsem se naro-
dit do dobré doby. Do historického období,
které mi snad ani nedovolí být jiný než
jsem - tedy vnímavý, laskavý, hodný…
a dobrý. Miluji nadevše přírodu a zviřátka,
a možná i proto jsem se tak dobře narodil
do současnosti, která se k nim chová velmi
hezky. Vím, že minulost přírodě tolik něhy
a péče nevěnovala. Četl jsem v knihách,
a dokonce jsem i viděl v televizi záznamy
o tom, jak se dříve zvěř musela zabíjet, aby
se pak mohlo jíst maso. To muselo být
hrozné. Běhá mi mráz po zádech, uvědo-
mím-li si, že ještě můj děd (přiznávám se
k tomu, protože jsem upřímný a zdravě se-
bekritický), byl schopen usmrtit králíka
Ferdu. Vhání mi to slzy do očí, protože

jsem soucitný. Nikdy by mi moje zjihlé srd-
ce nedovolilo ve zlém vztáhnout ruku na
toho hebkého vystrašeného ušáčka voní-
cího senem. Jedině pohlazení jsem scho-
pen najít pro stračenu, která na mne hledí
svýma krásnýma sametovýma očima. Jsem
příliš jemný, útlocitný a dobrý na to, abych
byl s to ublížit byť jen v duchu živému teple
dýchajícímu tvoru. 

Neříkám, že nejím maso. To netvrdím.
Jsem rozumný. Ale proboha, lidi zlatý, co-
pak je nutný vraždit a ubližovat, honí-li
mne mlsná na svíčkovou pečeni s brusin-
kami, knedlozelovepřo, na loveckou klo-
básku nebo ovárek? Možná dřív, když lidi
žili jako divoši, snad tehdy v barbarských
dobách se zabíjení bralo za normální. Ale
dneska už lze vepřovou kýtu nebo roštěnky
a spoustu dalších druhů masa koupit zcela
v míru a pokoji v obchodním domě. Sám
za sebe prohlašuji: Moje svědomí je čisté.
Nikdy jsem žádnému zviřátku ani chlou-
pek za ouškem nezkřivil (to bych nemohl).
Veškeré masné výrobky si kupuju za pocti-
vě vydělané peníze. Nechápu, proč někteří
lidé, zejména na vesnici nebo v horách,
stále pasou na pastvinách ovce nebo cho-
vají králíky, které pak chladnokrevně zabi-
jou, aby mohli jíst maso. Nechápu, ale díky
své snášenlivé povaze jejich zpátečnické
chování toleruji a mám s nimi trpělivost.
Doufám, že i těmto posledním nadhled

Tomáš KřenekO dobru
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postrádajícím zabedněncům jednoho krás-
nýho dne dojde, že žijeme v době, kdy už
není potřeba brát zviřátkům život, protože
masa je v hojném množství mnohdy do-
konce vkusně zalitého v igelitu k dostání
v obchodech.

Moje láska k Zemi a potřeba žít šetrně
k přírodě se nevztahuje jen na naše chlu-
paté, opeřené nebo šupinaté brášky, ale na
celou přírodu a životní prostředí jako ce-
lek, protože jsem uvědomělý a dobrý člo-
věk. Až úzkostlivě dbám na to, abych žád-
ným způsobem neznečišťoval vodu v ře-
kách nebo abych uchoval lesy i pro další
pokolení. Nikdy jsem u řeky ani v lese
(nebo jak se tomu zvláštnímu uskupení
stromů říká) nebyl, ale četl jsem o tom
knížku s obrázky. Do přírody nechodím.
Proč také, když přírodu k ničemu nepotře-
buji. Bydlím v panelovém domě ve třetím
patře v bytě 4+1. V obývacím pokoji cho-
vám fíkus a na kabelovce docela slušně
chytám National Geographic, čili přichá-
zím do kontaktu s přírodou až až. Nemám
zapotřebí krást přírodě její vodu. Proč
bych to také dělal, když disponuji doma
vodou vlastní. Stačí dojít v pantoflích pár
kroků do koupelny, kde můžu roztočit ko-
houtky na plné pecky a nechat je chrlit vo-
du třeba celý den. Proč ne, když si pak mo-
hu dovolit stočné uhradit proplacením slo-
ženky. Jsem vděčný, že žiju v tak osvícené
době, která je k přírodě tolik šetrná. Dříve
divoši porazili strom a ten zapálili, aby
měli světlo a teplo. Představte si to! Toho
čpícího kouře a jaká škoda padlého stro-
mu. Úplně mě to pomyšlení pobouřilo
a rozrušilo. Jak mohli být lidé tak bezcitní
a zlí? Až budou všichni jako já, teprve po-
tom se na světě bude dobře dařit. 

Nikdy bych se nesnížil k podpálení stro-

mu. Osvícení místnosti přece snadno docí-
lím pouhým zmáčknutím vypínače (žijeme
opravdu v osvícené době). Touto techno-
logií si podomácku získávám světlo já a ra-
dím to i ostatním. Podobným způsobem si
dokážu svépomocí vyrábět i teplo. Mám
v ložnici, ale i v jiných místnostech pod
okny topení. Při potřebě tepla k nim při-
stoupím, roztočím ventily a venku může
mrznout až praští, mně je v bytě často i ve-
dro a mnohdy vyženu rtuť teploměru až na
27°C. A pak že je obtížné v zimě přenoco-
vat nebo dokonce zimu přežít. Pro někoho
snad, ovšem nikoli pro jedince schopné
a dobré, kteří nástrahám přírody čelí zcela
bez problémů. Mezi takové se řadím napří-
klad já, protože znám a vím.

V poslední době čím dál tím častěji sle-
duji v televizi záběry z nějakých přírodních
katastrof. Vůči přírodě mám svědomí, jak
už jsem říkal, čisté - nikdy jsem ji nevyuží-
val, spíše jí prospívám, tím, jak hezky o ní
mluvím a smýšlím, takže zřejmě nepatřím
mezi ty, jimž hrozí, že by je nějaká alespoň
menší katastrofka mohla stihnout. Ale
jsem připraven i na možnost, že by se ke
mně tahle planeta zachovala nehorázně
nespravedlivě a moje dobrodiní by se obrá-
tilo proti mně prostřednictvím jakési živel-
né neplechy. Na mě by si stejně nepřišla.
Sleduji bedlivě rozhlas i večerní zprávy, 
z kterých bych se, předpokládám, včas do-
zvěděl, že se na mě něco podobného řítí.
V případě blížícího se nebezpečí bych si
došel do krámu koupit zásobu jídla na tý-
den dopředu (rohlíky, vysočinu, nějaké ty
chipsy na večer k televizi atd.), zamknul
bych se ve svém 4+1, kam nikdo jiný
nemůže, protože jsem veden jako jediný
vlastník toho bytu… no a nějak bych to
přečkal.
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Něha-něha, co jiného mě nepředloženě
a neodůvodněně mámí, svede, sevře a ob-
klíčí při vyslovení příjmení nešťastníka
jménem Poe... (anonym)

„Dobré sklo v biskupově dvoře v čertově
sedle,“ četl jsem s vykulenýma očima.
„Jedenačtyřicet stupňů, třináct minut se-
verně...“ Tu jsem byl vytržen ze snění
a dosti Poea (1809-1849)! Ne, jen stěží si
umíte představit bol mé dětské zvídavosti
a můj zlatý táta sice pár knížek pro náš tý-
den v horské boudě vypůjčil, ale já, mam-
las, jsem se zrovna k té nejlepší prokousal
až naposled a užasl příliš pozdě nad pá-
tracím umem pana Legranda. „Vraťte klí-
če,“ zaznělo a my s nimi knihovně oné
chaty nechali i ohromivší mě knihu se
„zlatým broukem“, po čemž ve mně ještě
dlouho tkvěla nedořešená záhada a má

touha vrátit se k Poeovi od té chvíle už
pouze rostla. Až jsem se konečně vzpama-
toval a svazek si v místní knihovně za ro-
hem znovu našel a v klidu dočetl slova roz-
luštěné šifry vedoucí k pokladu kapitána
Kida. „Hlavní větev, sedmá odnož, vystřel
z levého oka umrlčí hlavy... Od stromu
skrz trefu pak padesát stop.“ A pak už
jsem hltal všechny Poeovy povídky, ba
i básně, a jejich autora si poněkud přehna-
ně zbožštil.

Poe přišel o rodiče, herce, už ve dvou
letech, aby osaměl uprostřed amerického
Richmondu. Ale paní Allanová odnaproti
byla bezdětná, takže... Měl štěstí v tom, že
se mu v dětství dostalo vzdělání. Ve tři-
nácti se zamiloval do spolužákovy matky
a omdlel prý jen při letmém setkání. Ona
šaramantní žena bohužel po dvou letech

Ivo Fencl

Ona,
Poeajá
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zemřela, čímž aspoň inspirovala Edgarovu
první báseň Heleně.

Zasnoubil se pak s mladší slečnou Elmi-
rou. Ale vzala si jiného - a až před básní-
kovou smrtí se s Poem (už jako vdova) za-
snoubí podruhé. „Byl vznětlivý,“ vzpomí-
nala, „a opovrhoval hrubostí. A když ho
něco zaujalo, nechal se tím úplně pohltit,
až zapomněl na svět. Ale jen pár minut mu
stačilo, aby mi uhlem naskicoval portrét.“

Otčím chtěl mít z Edgara právníka. Ten
se však vzepřel a v osmnácti utekl k armá-
dě. Právě tam ho - opět po dvou letech - 
zastihla i smrt milované macechy. Otčím
se znovu oženil. Nikdy si přitom Edgara
neosvojil. Ten se zřejmě z trucu nechal vy-
hodit z West Pointu, ale nadále psal. „Byl
celý v černém. Neviděl jsem na něm ani
kousíček bílé barvy,“ vzpomíná na setkání
s mladým Poem porotce jedné literární
soutěže. Jeho kolegovi, kritiku Kennedy-
mu, si básník stýskal na „bezdůvodnou“
depresi. Ta se mu pak už pořád vracívala.

Naštěstí mu v Baltimore zůstala teta,
matka dvou dětí. Právě k ní se nastěhoval
a v šestadvaceti si tajně vzal třináctiletou
sestřenici Virginii. U ní se však po sedmi
letech projevila tuberkulóza a v lednu 1847
zemřela. Poté Poe svou intuicí v kosmolo-
gickém eseji Eureka (1848) skoro uhádl
Einsteinovu teorii relativity a v povídce
Landorova chata (1849) vylíčil rodinnou
idylu jistých manželů Richmondových.
Nově se zamiloval do osmadvacetileté
Nancy R., ale i jí se záhy svěřil s „jakýmsi
životním vyčerpáním“. A marně se toužil
i s tetou přestěhovat do jejich blízkosti.
Pak, právě ve chvíli, kdy se snad už přece
vzpínal k materiálně úspěšnějšímu životu,
náhle zemřel na nerozpoznanou vzteklinu.
Šlo asi o náhodu (patrně se nakazil od ně-

kterého ze zvířat, která s tetou chovali),
nicméně před tím svou smrt až příliš často
vyzýval mnoha konkrétními a nedospělými
činy.

Byl génius, nesporně, ale my, zhýčkanci
dneška, už sotva oceníme přímočarou
průzračnost jeho textů. A přece jí před je-
ho nástupem do literatury skoro nebylo,
a přece Poe i v tolika dalších věcech zů-
stává první navzdory tomu, že až do konce
života dlel ve sféře jinošských zájmů, kte-
rou muži s dospěním odhazují. Ale možná
jen dík takovéto přetrvávající „konstituci“
mohl vynalézt detektivku. Ve svých jede-
natřiceti publikoval krátký novinový slou-
pek Instinkt versus rozum a zkoumal tu
s obvyklou a pro sebe tak typickou racio-
nalitou chování manželčiny kočky (to bylo
Virginii teprve osmnáct). Právě prolínání
instinktu do lidské rozumovosti už mu pak
nedalo spát, dokud nevznikl jeho fran-
couzský pátrač C. Auguste Dupin, arche-
typ všech pozdějších literárních detektivů.

Po klasické Vraždě v Rue Morgue (1841)
vystupuje tento intelektuál i v povídce
Odcizený dopis (1845) o tom, jak často
přehlížíme, co nám leží takříkajíc na ráně
(parafrázi Pán z Paříže vydal sto let poté
John Dickson Carr), a naposled Dupin
nepříliš přesvědčivě zapátral v Záhadě
Marie Rogetové (1842-43). V případu této
povídky Poe pohořel byv uvyklý spíš mysti-
fikovat - viz jeho veleúspěšná fiktivní re-
portáž pro noviny New York Sun o prvním
přeletu Atlantiku „Senzace s balonem“
(1844) - a během analýzy reálného mordu
žalostně selhal, a to navzdory skutečnosti,
že se o pátrání osobně pokusil na zales-
něném místě činu. Prohrál však tehdy „se
životem“ a z výsledného příběhu až příliš
sklíčeně trčí málem dětská chuť si namlu-
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vit, že za Mariinou smrtí nestál jen čísi
„pustý“ chtíč...

Detektivkou, ač už bez Dupina, byl i ci-
tovaný Zlatý brouk (1843) inspirovaný
povídkami Washingtona Irvinga (1783-
1859), jež známe i u nás (Poe tu vyšel
z cyklů Pirát Kid a Ďábel a Tom Walker),
a za poslední, pátou veršotepcovu detek-
tivku bývá označována próza Vrah jsi ty!
(1844), kde je poprvé v dějinách užita -
a hned až ad absurdum vyždímána - dnes
už parodovaná zásada, že vrahem bývá
vždycky nejméně podezřelý. A jak a čím
navázal na tyto první detektivky Poeův
slavný Havran (1845), o tom už skvěle
napsal Josef Škvorecký.

Sám mám hodně rád i Sestup do Mael-
stromu (1841) a zdůrazněme nad jeho
řádky, jak zcela jedno musí být, že Poe tu
opět vyšel z Irvingových povídek (Dobro-
družství černého rybáře, Pekelná vrata).
A co? Tak vyšel. Však právě největší vy-
půjčovatelé (jako Shakespeare) bývají
nakonec mezi nejnesmrtelnějšími umělci.
I tak to chodí, a ostatně autorů, kteří si
naopak půjčovali od Poea, zůstává nepo-
měrně víc. Třeba málo známá próza Lyšaj
(The Sphinx, 1846, česky i Smrtihlav),
mám za to, inspirovala Arbese k romanetu
Duhový bod nad hlavou a Jáma a kyvadlo
(1842) vyšla patrně z téhož pramene, jejž
s menší invencí zpracoval už V. R. Krame-
rius v Železné košili (1831). Koneckonců
Poe velmi tvůrčím způsobem „vykrádal“
i sám sebe, jak dokládá jeho poslední po-
vídka Skokan (1849), brilantně kombinu-
jící - a na vyšším stupni trpkosti - motiv
pomsty (Soudek Amontillada, 1846) a mo-
tiv plesu (Maska Červené smrti, 1841),
přičemž sám Skokan zase inspiroval třeba
Meyrinka k próze Muž v láhvi (1916).

Anebo pověstný příběh o Amontilladu!
Tělo člověka zazdívaného ve sklepě už
přece čtenáři znali, ne? Z Černého kocoura
(1843). A slavný skřek? Je jen ekvivalentem
úderů Zrádného srdce (1842), těch zpod
podlahy, přičemž v první instanci Poeovi
posloužil ještě lord Bulwer-Lytton a jeho
Poslední dny Pompejí (1834). - „Kam vede
ta temná chodba nalevo?“ ptal se Calenus,
„vždyť ve tmě vypadá, jako by končila až
v podsvětí.“ „Naopak ústí do horních pa-
ter,“ odpověděl Arbaces nedbale. Tu Cale-
nus uklouzl z pár schodů a ač hned vysko-
čil a vyběhl, už mohl jen bušit pěstmi
a křičet, až se to podobalo zvířecímu řevu,
tak strašlivá v něm vyvstala hrůza. „Pusť
mě ven! Pusť mě ven! Už žádné zlato ne-
chci.“ Slova jen nezřetelně pronikala ma-
sivními dveřmi.“ Smilování! Milosrden-
ství.“ Arbaces už se dávno vracel dlouhou
chodbou a za tři dny, bude-li Calenus ještě
vůbec naživu, zůstane jeho hlas tak slabý,
že ven dávno nepronikne. Nelítostný
Egypťan si přitáhl šat. Vyšel na čerstvý 
vzduch...“ - Dobrá. Ale teď čtěme znovu
a sledujme, s jakou grácií graduje o tucet
let později Edgar Allan Poe: „Chvatně jsem
zasunul poslední kámen do patřičné polo-
hy a podle nové zdi znovu navršil starou
hradbu z kostí. Půl století se jí pak žádný
smrtelník nedotkl. In pace requiescat.“

Tečka. Nu, a my týž klid a pokoj přejme
básníkovi a ať se ho jemně dotkne i naše
láska. Měla by, když ji tak málo poznal,
a protože pouze její trvání ho bude i ve
21. století dál nechávat nesmrtelným.
A tak tedy i něha. V krutě vizuálním pros-
toru dneška už stejně možná existuje jen
ONA, POE a MY. My, kteří jsme se ještě
stále nevzdali intencemi nenaplněné
ČETBY.
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V minulém pozastavení připomněla Hur-
vínkova modlitbička manžele Skupovy.
Ústřední hřbitov však  stráží klid dalších
osobností, jež šířily slávu českého a plzeň-
ského loutkářství. Ta dosáhla v meziváleč-
ném období takové úrovně, že Plzeň byla ve
třicátých letech minulého století nazývána
Mekkou loutkářů. Svítání loutkářského
Foiba je spojeno s rokem 1912, kdy bylo za-
loženo Loutkové divadlo feriálních osad.
Výtěžek jeho představení kryl náklady prázd-
ninového pobytu dětí ze sociálně slabších
rodin v chocenickém zámečku. V letech 
1914-1927 se vedení divadla ujal Karel
Novák (1862-1940), pocházející z proslulé
loutkářské kočovné rodiny. On a jeho syn
Ludvík (1901-1967) postavili divadlo na
pevné profesionální základy, v roce 1917
přizvali ke spolupráci Josefa Skupu a dali mu
nahlédnout do tajů tradičního loutkářského
řemesla. Synova urna je uložena v urnovém
háji U II (na pomníčku je patrné, že z něho
nějaká lidská zrůda, jichž se v posledních
letech vyrojil sdostatek, servala rozkošnou
figurku Kašpárka), otec je pohřben v oddě-
lení 73.

Tvůrcem Hurvínkovy figurky byl řezbář
Gustav Nosek (1887-1974). Ke slávě se de-
roucí Spejbl neměl protihráče, Kašpárek byl
tomuto avantgardistickému tatíkovi (krásně
by se pro něho vyjímala přezdívka Blbštejn,
oblíbený Skupův výraz pro jisté typy lidí)
příliš nesourodým partnerem. A tak v před-
jaří 1926 Nosek cosi potají dokutil a v prů-
vodu loutkářů a přátel překvapil v zákulisí
Skupu s postavičkou jako z oka vypadlou
Spejblovi. Nejdříve se mu říkalo Spejblátko,
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Spejblík, ale pak se někdo rozpomněl na fan-
tastickou hru  Karla Kovala, v níž v roce
1923 vystupovalo děťátko s ploutvičkou
v zadečku, které dostalo od sudiček do vínku
trojnásobné hurá. A byl tu Hurvínek. Vodit
ho začala Jiřina Skupová. Nosek pak také
vyřezal figurky Máničky a Žeryka. Noskovu
urnu můžeme objevit též v urnovém háji
U II.

Na hřbitově odpočívá i žurnalista,
Mozartův obdivovatel a znalec hudební his-
torie Karel Koval (1896-1956, vlastním
jménem Karel Šlais, oddělení 28). Pro Skupu
napsal řadu her. On navrhl jméno Spejblovi -
tuto figurku vyřezal strýc G. Noska Karel
Nosek. Kovalův otec vlastnil velkou stěhovací
firmu. U koní tu byl zaměstnán čeledín
spejblovského vzhledu i průpovídek. Ty si pro
sebe neustále brumlal, ulevoval si poznámka-
mi typu Špejbl jeden špejblovatej, někdy za-
syčelo jen s. A tak ta roztomilá figurka ve
fráčku a s dřeváky, o níž za okupace napsal
Arijský boj, že je to karikatura degenero-
vaných židovských míšenců šířících slávu
zprzněné krve, přežívá se svým synkem vlády
králů i králíčků. Spejbl i Hurvínek následo-
vali osudu principála: když byl Josef Skupa
v letech 1944-1945 vězněn, jeho dva mi-
láčkové publika také zažili svůj arest - v tre-
zoru plzeňského gestapa.

Divadélka Feriálních osad se pak po
K. Novákovi ujal jako jeden z vedoucích Jiří
Trnka (1912-1969), výtvarník a tvůrce i kla-
sik animovaných filmů, umělec jedinečné po-
hádkové a mytologické imaginace. Plochý ká-
men a břečťan kryjí jeho hrob v oddělení 6.

Viktor Viktora



(Ne)kriticky / Něco se stalo30

V říjnu 2003 uspořádala katedra filozofie
tehdejší Fakulty humanitních studií ZČU
vědeckou konferenci. Titulace sborníku přís-
pěvků, který byl vydán před rokem, prozrazuje
téma - Univerzita v novém mileniu.  Dva jevy
mu ubírají na kráse -  redakční úprava, která
by potřebovala pečlivější ruku ve stylizaci
a pravopisu, a přílišná šíře tematiky referátů,
jež se poněkud disparátně rozevírá. Nicméně
většina příspěvků budí oprávněnou pozornost.

Především se ke slovu dostaly otázky akade-
mického světa, jeho svobod a suverenity kon-
frontovaných s reglementárními ambicemi poli-
tiků, globalizace a podvazování kvality vysoko-
školské výuky třebas i absolutně uplatňovanou
organizací studia členěného na bakalářské
tříletí a magisterské dvouletí. Ostatně bakalář-
ská vysokoškolská polovzdělanost má hypotetic-
ky přispět ke zvýšenému procentu vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva. Z Plzně tu zazněly
dva střízlivé příspěvky - faktograficky spolehlivý
Alfred Hyna obhlédl historii zakládání Zápa-

dočeské univerzity a talentovaný medievista Jiří
Stočes v hutném přehledu univerzitní proble-
matiky středověku dospěl k povzdechu co s uni-
verzitami dnes. K filozofickým aspektům výcho-
vy vystoupili manželé Demjančukovi (sókratov-
ské principy a univerzitní vzdělání) a Stanislav
Stark (tato tematika u Jana Patočky).

Jana Hesová se ve svém literárním příspěv-
ku souhrnně zmínila o díle plzeňské rodačky
Gertrudy Fusseneggerové. Třiadevadesátiletá
prozaička dnes žije v Rakousku. Její „česká“
trilogie Bratři z Lasawy, Dům temných džbá-
nů, Zasypaná tvář křísí tradici evropského
společenského románu. Ke kontroverznosti
autorčiny osobnosti přispívá její neměnné sta-
novisko sympatizující s nacistickým záborem
Rakouska.

Katedra filozofie nynější Filozofické fakulty
ZČU uspořádala  řadu vědeckých konferencí.
Ke kvalitě i vzrůstajícímu respektu jejího ba-
datelského úsilí přispívá i tento sborník.

Viktor Viktora

Sborník Univerzita v novém mileniu

Soutěž Literární Šumava má celorepubliko-
vý dosah, a proto v ní západočeským autorům
někdy vydatně kvete pšenka, jindy však nikoli.
Letošního XV. ročníku LŠ se zúčastnilo mno-
hem víc adeptů než třeba v loňském roce, pod-
statné však je, že soutěž už má svou tvář a své
místo na literární mapě. Nicméně pokaždé
nejvíc záleží na lidské obětavosti: stejně jako
v minulých ročnících nad LŠ drželi ochrannou
ruku pracovníci Městské knihovny Klatovy, ve-
dené Zdenkou Buršíkovou - a jako obvykle se
v prostorách knihovny 3. prosince koná
tradiční slavnostní vyhlášení vítězů. Výsledky
najdete v Listech Ason-klubu, leč je potěšující,
že mezi odměněnými v jednotlivých katego-
riích jsou jak autoři známí z Plže (M. Písač-

ková, V. Huspek), tak i další slibní tvůrci ze
západočeského regionu (domažlická T. Maš-
lová či horažďovický V. Procházka). A také
Jakuba Katalpa, autorka, která tajemnou
shodou okolností žije ve Zbůchu na navlas
stejné adrese jako prozaička a básnířka Tere-
za Jandová: ta se tak možná (coby Katalpa)
poznovu vrací v rovině politické satiry na prk-
na literární. Zvláštní cenu za příspěvek o Šu-
mavě získal nemilkovský archivář J. Bulka
a Český rozhlas Plzeň udělil Cenu F. Pravdy
E. Vondrákové z Hor M. Boží. 

Vítězné práce opět vyjdou v soutěžním sbor-
níku a aspoň ty západočeské bychom rádi uve-
řejnili též v Plži. Zaslouží si to!

Vladimír Novotný

Malé jubileum Literární Šumavy



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

Na pořady KPKK je vstup volný. Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně
a Ministerstva kultury ČR.
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Jsem řeka ústící do moře
irské a skotské písničky skupiny Klobouk dolů 
doplněné tématikou keltských bardů 
v podání Josefa a Ilony Gruberových

křest publikace: 
Manfred Chobot, Václav Benedikt: 
Ich, don Quijote/Já, don Quichote
spoluautory vydání publikace uvádí Václav Malina

Vánoční večer Jiřího Hlobila a jeho hostů
letos opět s tradičním vánočním výletem

Pozvání Knihovny města Plzně:

Božena Cibulková: Kniha boží - Logos
účinkují Milan Friedl a Jan Doležel (varhany)

Připravujeme na leden:

Galerie města Plzně - Les
večer poezie

Polanova síň 
Václav III.
repríza muzikálového monodrama 
v podání Michala Bošky

14. 12. - 19.00

21. 12. - 19.00

13. 12. - 17.00

4. 1. - 19.00

11. 1. - 19.00

7. 12. - 19.00



Autoři Plže č. 1232

JOSEF BRAND
Narozen 1923 ve Skašově. Vystudoval obchodní
školu, po r. 1945 pracoval jako redaktor v regio-
nálním tisku i v rozhlase (1953-1958 byl jeho
ředitelem), pak v Západočeském nakladatelství.
Publikoval odborné práce o umění a národo-
pisu.

KARLA ERBOVÁ
Narozena 1933 v Plzni. Od roku 1984 žije v Pra-
ze. Byla členkou skupiny Červen, debutovala
roku 1966. Píše básně, drobné prózy, napsala
i operní libreto. Je laureátkou Ceny Jana
Zahradníčka (1999) a Ceny Bohumila Polana
(2003).

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.

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

JOSEF HRUBÝ
Narozen 1932 v Černěticích u Volyně. Studoval
ve Vimperku, od r. 1959 pracoval v Plzni. Po r.
1969 nesměl publikovat. Je autorem řady bás-
nických sbírek a dvojnásobným laureátem Ceny
Bohumila Polana.

MARTIN JAKUBÍK
Narozen 1982 v Domažlicích, kde vystudoval
gymnázium a kde žije. V Plzni studuje na FPE
ZČU obor český jazyk a němčina. Publikoval
v regionálním tisku.

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.

TOMÁŠ KŘENEK
Narozen 1981 v Plzni, kde žije a studuje Fakultu
stojní ZČU. Píše básně, povídky a fejetony.

TOMÁŠ MAKAJ
Narozen 1974 v Kladně. Od r. 1992 žije ve
Strašicích, kde učí na ZŠ. Vystudoval religionis-
tiku na HTF UK v Praze. Publikuje časopisecky
(Tvar aj.).

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Vystudoval ruštinu a dě-
jepis na FF UK. Věnuje se literární kritice a his-
torii. Od roku 1999 přednáší českou literaturu
na FPE ZČU. Působí též na Literární akademii
v Praze, kde žije.

DANA RAUNEROVÁ
Narozena 1955 v Chebu. Vystudovala FPE ZČU
v Plzni. Je učitelkou výtvarné výchovy, zabývá
se také volnou výtvarnou tvorbou. Píše poezii
i prózu. Žije v Horní Bříze. 

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích. Vystudoval bo-
hemistiku a hudební výchovu na FPE ZČU v
Plzni. Pracuje jako knihovník ve svém rodišti.
Vydal sbírku Po zarostlém chodníčku (2002).
Žije v Dubí u Teplic. 

JAROSLAV ŠLEJMAR
Narozen 1955 v Rokycanech, kde žije. Vystudo-
val SPŠ strojnickou v Plzni, pracuje převážně
v zahraničí. Píše písňové texty a poezii, publiko-
val ve sbornících SZS a regionálním tisku.

JIŘÍ Č. ULRICH
Narozen 1936 ve Strakonicích. Vystudoval
VŠCHT. Od roku 1971 žije v Plzni. Pracoval
jako výzkumný pracovník ve Škodovce, nyní je
v důchodu, píše povídky, poezii a texty pro di-
vadlo jednoho herce. 

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na FF UK v Praze vystu-
doval český jazyk a dějepis. Od roku 1968 pů-
sobí na katedře českého jazyka a literatury na
FPE ZČU v Plzni.

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. Vystudoval v Plzni na
VOŠ knihovnictví. V současné době žije opět ve
svém rodišti, kde pracuje jako soukromý překla-
datel a učitel angličtiny. Píše poezii i prózu.
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V příštím Plži mj. čtěte:

Prózy Bohumila Jiráska a Jana Sojky

Texty Rostislava Dittricha

Nové  autorské  rubriky,  mj.  Michaely  Pánkové,

Ilony Gruberové a Milana Šedivého

Příspěvky do rubriky Mladý Západ

Šéfredaktor: Vladimír Novotný
Redakce: Jana Horáková,

Helena Šlesingerová
Redakční rada: Vladimír
Gardavský, Josef Hrubý,

Bohumil Jirásek, Dagmar
Svatková, Milan Šedivý, 

Viktor Viktora

Adresa redakce: 305 94 Plzeň,
ul. Bedřicha Smetany 13

tel.: 377 201 427, 377 201 426
e-mail: 

slesingerova@kmp.plzen-city.cz
horakova@kmp.plzen-city.cz

Vydávají občanská sdružení 
Pro libris, Ason-klub, Knihovna

města Plzně, Středisko 
západočeských spisovatelů 

a Kruh přátel knižní kultury

Obálka, zlom sazby, grafická 
úprava: Vojtěch Jurík

Vydávání je povoleno
Ministerstvem kultury ČR.

Evidenční číslo periodického 
tisku: MK ČR E 13766

© Plž - Plzeňský literární život,
ročník IV, č. 12, prosinec 2005

www.kmp.plzen-city.cz

Náklad 600 ks 
ISSN 1213-9890

Tisk: KC Solid s. r. o. Rokycany


